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Custo de Oportunidade do Desmatamento: um exercício de valoração
considerando as principais atividades de ocupação do solo da Amazônia

Sessão Temática: Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos

Resumo
Este artigo tem o objetivo de fazer o levantamento das rendas geradas pelas diferentes
atividades econômicas (ou mais representativas), associadas ao uso do solo na
Amazônia. Com base nisso, assume-se que as rendas provenientes dessas atividades
estão relacionadas à derrubada da floresta, uma vez que estas são apontadas pela
literatura como propulsoras do desmatamento na região. Em contrapartida, a renda
potencial estimada admitindo o estoque líquido de carbono presente na região está
associada à manutenção da floresta intacta. Os resultados do exercício de valoração
realizado indicam que o benefício monetário total alcançado com as atividades
produtivas na Amazônia Legal em termos do Valor Presente Líquido (VPL) somam
R$ 68,6 milhões ou R$ 29,5 mil/ha. Já para o benefício monetário obtido com a
estocagem de carbono, os montantes encontrados foram R$ 2,8 trilhões ou R$ 5,7
mil/há. Ao todo, os valores de uso direto e indireto (VUD + VUI) contabilizam VPLs
de cerca de R$ 2,9 trilhões ou R$ 64,7 mil/ha. Em suma, os resultados apresentados
sugerem que reduções nas taxas de desmatamento na Amazônia (custo de
oportunidade de preservação) representariam uma alternativa de ganhos de bem-estar
que compensariam o custo de oportunidade do desmatamento em virtude do atual
modelo de dinâmica econômica de uso do solo na região.
Palavras-chave: desmatamento, custo de oportunidade, estoque de carbono, uso do
solo na Amazônia.
Abstract
This paper aims to take stock of the wealth generated by the various economic
activities (or most representative), associated with land use in the Amazon. Based on
this, it is assumed that the income from the activities are related with forest clearing,
as these activities are identified in the literature as driving deforestation in the region.
In contrast, the estimated potential income assuming the net carbon storage in this
region is associated with maintenance of intact forest. The results of the valuation
exercise carried out indicate that the total monetary benefit achieved with productive
activities in the Amazon in Net Present Value (NPV) terms totaling R$ 68.6 billion or
R$ 29,5 thousand/ha. As for the monetary benefit obtained with carbon storage, the
amounts found were R$ 2.8 trillion, or R$ 5,7 thousand/ha. Altogether, the values of
direct and indirect use (DUV + IUV) count NPV of about R$ 2.9 trillion or R$ 64,7
thousand/ha. In short , the results achieved with the research suggests that reductions
in deforestation rates in the Amazon (the opportunity cost of preservation) represent
an opportunity for gains in welfare that would compensate the opportunity cost of
deforestation due to the current model of land use economic dynamics in the region
Keywords: deforestation, opportunity cost, carbon storage, land use, Amazon region.

1. INTRODUÇÃO

A Amazônia é um espaço econômico produtivo e como tal operam sobre ela
um conjunto de fatores e atores em diversas escalas subnacionais, nacionais e
interncaionais que condicionam como esse espaço é apropriado. Becker (2005),
sustenta que existe uma mediação geopolítica, algumas vezes conflituosa, entre a
posição que a Amazônia ocupa no espaço global, entendida como “fronteira do capital
natural” do mundo globalizado e seu “lugar” no espaço nacional enquanto uma região
desse espaço e integrada a ele.
As ações políticas desenvolvidas durante o governo militar após o golpe de
1964 pressupunham um crescimento econômico significativo para o Brasil, para tanto
isso deveria ser alcançado através de uma industrialização acelerada, plena utilização
dos recursos naturais, integração do território nacional e formação da força de trabalho.
Na Amazônia, a exploração dos recursos naturais e a tentativa do governo de integrála economicamente ao resto do país se desdobraram em políticas que mudaram
significativamente a configuração sócio-espacial da região (MARQUES, 2009). E a
tornaram, inclusive, com um papel de destaque no “plano geral de desenvolvimento
do regime” (SMINK; WOOD, 2012).
Nos últimos 50 anos, houve vários condicionantes históricos de ocupação do
espaço amazônico que foram desencadeados a principio por uma política de Segurança
Nacional do Estado, promovendo uma série de ações direcionadas a região, entre elas,
o estabelecimento dos chamados Polos de Desenvolvimento, apropriação de terras e
incentivos fiscais para projetos agropecuários e de reforma agrária, mineração, e mais
recentemente, a produção e exportação de grãos. Essas medidas conduziram ao atual
modelo de dinâmica de uso do solo responsável pelos altos índices de desmatamento
observados na região. Embora, a trajetória de intervenção da União na região passa
longe de ser linear, com pontos de inflexão marcantes.
Nessa direção, Becker (2005) aponta que a “fase atual” tem como ponto de
referência o ano de 1996, ao encontro da “retomada do planejamento territorial da
União” sobre a região, mas sob a égide de atução de vários atores, em que se
desdobram em políticas “paralelas e conflitantes” como, por exemplo, os Eixos
Nacionais de Integração e os Programas Brasil em Ação e o Avança Brasil.

Tendo como pano de fundo estes aspectos, este artigo tem o objetivo de fazer
o levantamento das rendas geradas pelas diferentes atividades econômicas (ou mais
representativas) associadas ao uso do solo na Amazônia, estabelecendo um limite
mínimo de valor econômico, o qual se poderia pagar pelos benefícios gerados pela
preservação da floresta intacta, admitindo a hipótese de que os benefícios da
preservação de uma área natural de floresta são pelo menos iguais aos
benefícios/rendas renunciadas. Com base nisso, assume-se que as rendas provenientes
das atividades estão associadas à derrubada da floresta (custo de oportunidade do
desmatamento), uma vez que estas atividades são apontadas pela literatura como
propulsoras da externalidade ambiental mais devastadora na região que é o
desmatamento. Em contrapartida, a renda potencial estimada admitindo o estoque
líquido de carbono (custo de oportunidade de preservação) presente na região está
associada à manutenção da floresta intacta.
Além desta introdução, este artigo encontra-se dividido em sete seções. A
seção 2 aborda os principais pressupostos da economia do meio ambiente utilizados
como base para o exercício de valoração econômica ambiental. A seção 3 faz
considerações sobre a teoria e a metodologia de valoração ambiental da pesquisa aqui
desenvolvida. A seção 4 faz um breve histórico da ocupação da Amazônia abordando
o agravamento do desmatamento pelo uso do solo e os impactos sobre as emissões de
GEE. A seção 5 discorre sobre os pagamentos por serviços ambientais. A seção 6
demonstra o exercício de valoração realizado e os resultados das estimativas da
pesquisa. Por fim, são realizadas as considerações finais.

2. O Desmatamento como Falha de Mercado

A falha de mercado como sugerido por Sitglitz (2000) pode ocorrer por
diferentes canais, ao encontro de criar distorções quanto a melhor alocação dos
recursos, inclusive, quanto as possibilidades de uso dos recursos naturais. Pearce
(1998) ilustra como esse processo poderia induzir ou reforçar o desmatamento. A
figura 1 a seguir coloca a questão sob a perspectiva econômica de uma teoria para o
desmatamento.

O eixo das abscissas mostra a taxa de conversão da floresta (da esquerda para
direita), o que implica que o nível de biodiversidade cresce de maneira inversa, isto é,
da direita para esquerda. Mπ é o benefício marginal privado, como uma função
decrescente da conversão da floresta.
Figura 1 – Causas do Desmatamento
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Fonte: Pearce (1998)

Nesta dinâmica a conversão da terra impõem externalidades negativas aos
“locais”, como a erosão do solo, perda da biodiversidade entre outros MECdom. Nesse
contexto o ótimo local é dado por Ldom, o ponto de interseção entre Mπ e MECdom, que
é mais baixo que o ótimo privado local Lπ, quando não leva em consideração as
externalidades negativas geradas. Mas existem outras externalidades envolvidas, desde
que indivíduos não locais, que vivem fora do território nacional daquele país, sofrem
algumas das conseqüências do desmatamento MECglob: perda do conhecimento (pela
perda da biodiversidade), como é qualquer valor de existência ou valor de uso indireto.
Quando são acrescidas essas perdas, a externalidade total será MECdom+ MECglob, e o
ótimo global é dado por Lglob.
Com a intervenção do governo, criando infra-estrutura e mecanismos diretos
e indiretos para sustentar a lucratividade da atividade produtiva “local”, desloca-se
totalmente a “curva”, que representa a taxa de conversão da floresta Mπ, que agora
passa a ser Mπ +Sub. Nestas circunstâncias aumentaria o nível ótimo privado de
conversão da floresta para LSub, bem com o ótimo social local e global, menores que
este nível privado, embora com maior perda em termos de biodiversidade, em ambos

os casos. Como chama atenção Pearce (1998) no processo de desmatamento, como
ilustrado na figura, existe a combinação de três “falhas econômicas”: falha de
intervenção do governo, falha no mercado local e falha no mercado global.
Por esta ótica, entende-se que a alta rentabilidade das atividades pecuária,
madeireira e agrícolas está diretamente ligada à abertura de estradas, visto que, estas
viabilizam a exploração de novas terras, diminuindo os custos de conversão de
florestas para os usos tradicionais do solo: extração de madeira, criação de gado e
expansão da fronteira agrícola. Evidentemente, se estas atividades não fossem
rentáveis (do ponto de vista privado) as rodovias construídas não levariam ao aumento
do desmatamento. Nesse sentido, é correto afirmar que, apesar da infraestrutura
rodoviária, além de outros subsídios ou créditos do governo, tornar as atividades mais
lucrativas elas exercem uma pressão ainda maior sobre a perda de florestas,
significando custos ambientais, medidos local, nacional e global, tão altos que os
benefícios marginais privados não os compensam.

3. VALORAÇÃO AMBIENTAL: Custo de Oportunidade
O método de valoração econômica “custo de oportunidade” mensura as
perdas de renda em virtude das restrições impostas à produção e consumo de bens e
serviços privados devido às ações para conservar ou preservar os recursos ambientais.
Este método é uma variante do método de bens e serviços privados substitutos
classificado como método da função de produção (MOTTA, 1998). Segundo Margulis,
o “custo de oportunidade de um recurso é definido como o valor dos usos alternativos
deste recurso que tiveram que ser sacrificados para que este uso específico fosse
realizado” (1990, p. 118). Nesse caso, os substitutos dos recursos ambientais
ameaçados pelo desmatamento (usos “de oportunidade”) (MAY et al. 2000) são os
bens e serviços privados que encerram a mesma função daqueles recursos.

3.1. Análise de custo-benefício social (ACBS)

A análise de custo-benefício é a técnica mais utilizada para a determinação
de prioridades na avaliação de políticas, ela tem por finalidade comparar custos e

benefícios como um critério econômico associado ao impacto da estratégia alternativa
de política em termos de seus valores monetários. Dentro da abordagem ambiental, a
técnica objetiva avaliar o impacto ambiental de projetos de desenvolvimento ou de
qualquer outra intervenção governamental ou não governamental em termos
econômicos (SINGH; SHISHODIA, 2007). Os benefícios avaliados são aqueles
gerados por bens e serviços ecológicos, cuja conservação resultará em recuperação ou
manutenção destes para a sociedade, gerando uma externalidade positiva (bem-estar)
para as pessoas. Em contrapartida, os custos representam o bem-estar que se deixou
de ter em função do desvio dos recursos da economia para políticas ambientais para a
criação de unidades de conservação em detrimento de outras atividades econômicas
(MOTTA, 1998).
A ACBS utiliza a eficiência econômica como um critério de escolha, sua
formulação geral trata da maximização do valor presente dos benefícios menos todos
os custos. Assim, os benefícios líquidos podem ser estimados da seguinte forma:
Benefício Líquido = (benefício líquido esperado para os beneficiários após o
projeto – benefício líquido atual para os beneficiários antes do projeto).
A técnica mais comumente utilizada é calcular o valor presente líquido, isto
é, descontar os valores, transformando benefícios futuros e fluxos de custos em valores
atuais.
Para os objetivos propostos desse artigo utiliza-se o conceito de custo de
oportunidade para estimar o valor de bens/serviços ambientais através da mensuração
dos benefícios que seriam renunciados caso esses recursos fossem direcionados para
usos alternativos. Por exemplo, a conservação de um hectare representativo de floresta
na Amazônia em vez do uso deste para a agricultura pode ser mensurado através da
renda renunciada da venda de produtos oriundos da agricultura. O custo de
oportunidade nessa abordagem mensura o custo de preservação e pode ser usado para
nortear decisões que devem ser tomadas em projetos com viés ambiental. Nesse
sentido, segundo o método, assume-se que os benefícios da preservação são pelo
menos iguais aos benefícios (rendas) renunciados (MARKANDYA et al., 2002).

4. DINÂMICA RECENTE DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AMAZÔNIA

Segundo os dados do projeto TerraClass da Embrapa e Inpe gerados com
base na área de desflorestamento do projeto PRODES1 (Projeto de Mapeamento de
Desflorestamento), para o ano de 2008, a área da Amazônia Legal destinada à pecuária
bovina já chegava a 44,7 milhões de hectares, atingindo em 2010 o valor de 45,9
milhões de hectares (INPE, 2010). Desse modo, os resultados do mapeamento do
TerraClass para o ano de 2010 indicam que as áreas de pastagens continuam com o
maior percentual nas áreas desflorestadas e incluem as classes: pasto limpo, pasto sujo,
regeneração com pasto e pasto com o solo exposto, ocupando 66% do total das áreas
desflorestadas.
O estudo indica que há uma tendência de aumento das áreas voltadas para a
agricultura tecnificada (com alto padrão tecnológico). A agricultura anual2 é
responsável por 5,4% do total de áreas desflorestadas (cerca de 4 milhões de hectares).
Os resultados do projeto também apontam para um aumento das áreas de vegetação
secundária (áreas desflorestadas previamente que estão em fase de regeneração) de
cerca de 22% (16,6 milhões de hectares) em 2010, diferente dos 21% (15 milhões
hectares) do total das áreas desflorestadas até 2008.
Sobre as evidências empíricas, nota-se que na região as atividades que
mais desmatam são aquelas relacionadas com a pecuária, à soja e as madeireiras
(FEARNSIDE, 2005; BARRETO et al. 2005; NEPSTAD et al., 2007; BARRETO;
PEREIRA; ARIMA, 2008). Acerca dos municípios situados nas novas fronteiras de
desmatamento e ocupação, observa-se que a exploração de madeira predatória e a
pecuária extensiva são as principais atividades econômicas presentes na região
(MARGULIS, 2003; CELENTANO; VERÍSSIMO, 2007; MARQUES, 2010).
O aumento das exportações de soja tem produzido uma corrida por novas
terras, de modo que o agronegócio tem avançado do Mato Grosso para o Pará,
Rondônia e os demais estados amazônicos, entre eles a região conhecida como
1Segundo

o PRODES havia 3.198.782,70 Km² de floresta (78,8%); 739.672,54 Km² de
desflorestamento acumulado até o ano de 2009 (18,2%); 6.714,93 Km² de desflorestamento para o ano
de 2010 (0,2%) e 114.914,37 Km² de hidrografia (2,8%).
2
“Áreas extensas com predomínio de culturas de ciclo anual, sobretudo de grãos, com emprego de
padrões tecnológicos elevados, tais como uso de sementes certificadas, insumos, defensivos e
mecanização, entre outros” (INPE, 2008).

“Mapito” (Maranhão, Piauí e Tocantins), que faz fronteira com o Nordeste (SOARESFILHO et al., 2005; MARQUES, 2010). A área de cultivo da soja representa cerca de
50% do total de áreas plantadas (culturas permanentes e temporárias) entre 2005 e
2011 (IBGE, 2013).
Os anúncios de projetos de construção e melhoria de rodovias, tais como a
reconstrução das rodovias BR-163 (Cuiabá-Santarém) e a BR-319 (Manaus-Porto
Velho), leva a uma corrida especulativa da posse de terra. Logo, o crescimento
continuo de obras de infraestrutura de transporte representa uma perspectiva de níveis
mais altos de desmatamento futuro. Nesse sentido, uma redução significativa na taxa
de desmatamento representaria um custo de oportunidade pequeno para a economia
nacional (FEARNSIDE, 2005, 2006).

4.1.2. Impactos do Desmatamento da Amazônia nas Emissões de Gases de Efeito
Estufa – GEE

Nos anos 1990 as emissões de CO2 na Amazônia, em função das mudanças
de uso da terra, eram estimadas em 1.4 – 3.0 Pg C/ano (1400 – 3000 Mton) (HOUSE
et al., 2003). No período de 1999 a 2008, as emissões brasileiras de CO2 resultantes
de desmatamento na Amazônia Brasileira foram de cerca de 700-800 Mton de
CO2/ano. Em virtude da queda das taxas de desmatamento após 2004-2005 a média
torna-se 500-550 Mton de CO2/ano (INPE, 2009). No Primeiro Inventário Brasileiro
de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa demonstrou-se que o bioma
Amazônia é aquele onde ocorre a maior parte das emissões e remoções brutas de CO2
quando comparado a outros biomas (Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal)
dado sua maior extensão, maior densidade de biomassa e menor percentual de
degradação antrópica (CEBDS, 2007).
Em 2005, as emissões totais de GEEs do Brasil representavam 2,43 gigatons
de CO2 (2.430 Mton de CO2), desse total, 65% foram atribuídas às mudanças no uso
da terra, desmatamento e queimadas, sobretudo na Amazônia. Já em 2011 essas
emissões tiveram uma queda para 1,58 gigaton de CO2 (1.580 Mton de CO2). Em
relação às emissões geradas pela mudança no uso da terra houve uma queda de 1,57
gigaton (1.570 Mton), em 2005, para 0,57 gigaton (570 Mton) em 2011, enquanto que

as emissões dos outros segmentos principalmente energia, agricultura e processos
industriais apresentaram aumento (SANTOS; PEREIRA; VERÍSSIMO, 2013).
Acerca disso, estudos realizados por Anderson-Teixeira et al.,(2012) reforça o
papel dos fatores biogeoquímicos, mudança por uso da terra e agricultura, juntos são
responsáveis por mais de 25% das emissões de gases de efeito estufa mundial. Entre
os anos de 1990 a 2007, foram emitidos cerca de 40% de CO2 bruto pelo desmatamento
em florestas tropicais.

6. CUSTOS E BENEFÍCIOS ECONÔMICOS DO DESMATAMENTO NA
AMAZÔNIA LEGAL

6.1. Agricultura Temporária (Soja, Milho, Algodão e Mandioca)

Os custos de produção usados para estimar a receita líquida de cada cultura
temporária tratados neste artigo foram baseados nos custos orçados pelas pesquisas
realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo
(Cepea/Esalq/Usp); Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); e Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
A partir dos custos de produção extraídos do Cepea3, estima-se um custo
médio de produção para a soja igual a R$ 1.455,8/ha. Já para o algodão, estima-se, um
custo médio de produção para o algodão igual a R$ 4.180,83/ha.
O custo médio de produção do milho foi estimado com base nos custos de
produção agrícola divulgados pela Conab (2013)4. De posse das informações dos
3

Os custos operacionais (não incluindo depreciações e custo de oportunidade do capital) da soja
convencional para o município de Sorriso no Mato Grosso foi de R$ 919,77/ha em 2007 e de R$
1.009,86/há em 2008. Em 2009, os custos totais (incluindo a depreciação, o custo do capital investido
e o da terra) para o município de Sorriso e de Rondonópolis no Mato Grosso foram, respectivamente,
R$ 1.320,44/há e R$ 1.663,03/há, ambos referentes à soja do tipo OGM (organismos geneticamente
modificados). Já para o algodão os custos calculados pelo Cepea para o ano de 2007 nos municípios de
Primavera do Leste, de Campo Novo do Parecis e de Lucas do Rio Verde, todos no Mato Grosso, foram,
respectivamente, R$ 3.401,84; R$ 3.703,1 e R$ 3.623,27. Para o ano de 2011, os custos operacionais
por hectare foram orçados em R$ 3.430 para o município de Sorriso e em R$ 3.625,00 para o município
de Campo Novo do Parecis.
4
Utilizou-se para a estimação do custo de produção por tonelada produzida de milho da pesquisa aqui
desenvolvida o custo total de produção médio com base nos componentes de custos orçados pela Conab
para o município de Primavera do Leste entre os anos de 2000 a 2009. O custo encontrado para este
município inclui as despesas de custeio de lavoura (operação com avião e máquinas, mão-de-obra,

componentes dos custos de produção, estimou-se o custo médio de produção do
produto igual a R$ 305,82/t. Por último, o custo médio de produção da mandioca foi
estimado em R$ 86,5/t com base no estudo desenvolvido pela Embrapa (2003), o qual
estima para esse sistema de produção um rendimento médio de 20 t/ha e um custo
unitário de R$ 53,49/t de raízes produzidas.
Para estimar as receitas líquidas das culturas temporárias analisadas para a
Amazônia Legal foram extraídos os dados da Produção Agrícola Municipal – PAM
(IBGE, 2013), para os anos de 2003 a 2011, os valores brutos de produção5, as
quantidades produzidas em toneladas e as áreas plantadas dos estados de Rondônia,
Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão6.
Assim, para estimar a receita líquida da produção da soja e do algodão foram
calculados os valores brutos por hectare de área plantada das culturas entre os anos de
2003 a 2011, os quais foram subtraídos dos custos médios de produção estimados para
soja e para o algodão. Logo, considerando um valor líquido médio entre os anos de
2003 a 2011 estima-se que, em média na Amazônia Legal, a produção de soja gera
uma receita líquida igual a R$ 420,26/ha e a produção de algodão igual a R$
1.975,5/ha.
Já para estimar a receita líquida de produção do milho e da mandioca
consideram-se os valores brutos de produção por tonelada.

Esses valores são

deduzidos dos custos médios de produção: R$ 305,82/t, para o milho, e R$ 86,5/t, para
a mandioca e, desse modo, estima-se as receitas líquidas por tonelada produzida para
cada ano.
A receita líquida por hectare é calculada a partir da multiplicação de cada
receita líquida por tonelada pela produtividade (tonelada produzida por hectare de área
plantada em cada região). De posse das receitas líquidas por hectare estima-se um valor
médio, entre os anos de 2003 a 2011, resultando em uma receita líquida média da

sementes, fertilizantes e defensivos); despesas pós-colheita (assistência técnica); encargos sociais e,
ainda, renda de fatores (remuneração esperada sobre o capital fixo e renda da terra). Além desse
município, considera-se no cálculo do custo de produção médio os custos totais (incluindo despesas
financeiras e depreciações) encontrados para os municípios de Balsas no estado do Maranhão e para os
municípios: Campo Novo do Parecis, Vera, Sorriso e Campo Verde, no Mato Grosso, para os anos de
2010 e 2011.
5
Os custos médios de produção e os valores brutos de produção foram atualizados para dezembro de
2011 pelo IGP-DI/FGV.
6
Foram considerados apenas os municípios do oeste do Maranhão que pertencem a Amazônia Legal.

Amazônia Legal de R$ 139,7 para a produção de milho e R$ 567,53 para a produção
de mandioca. Em suma, as quatro culturas, soja, milho, algodão e mandioca, geram
uma receita líquida média de R$ 5,9 bilhões para Amazônia Legal, tendo os estados
do Mato Grosso (R$ 4,3 bilhões), Pará (R$ 582,3 milhões), Maranhão (319,3 milhões)
e Rondônia (R$249,8 milhões) as maiores participações nas receitas auferidas com
estas culturas.
A tabela 1 a seguir contém o resumo das receitas liquidas médias estimadas
para as culturas da soja, do algodão, do milho e da mandioca para os estados da
Amazônia Legal.
Tabela 1 – Receita Líquida Média das Culturas Temporárias da Amazônia Legal entre
2003 e 2011
UF
Soja
Rondônia
79.291,02
Acre
51,78
Amazonas
865,86
Roraima
2.785,22
Pará
40.090,44
Amapá
0,00
Tocantins
157.075,86
Mato Grosso
2.793.769,67
Maranhão
142.861,82
Amazônia Legal
3.159.849,79
Fonte: Elaborado pela autora.

Receita Líquida média em mil reais
Milho
Algodão
Mandioca
28.745,40
141.771,29
9.529,89
115.069,96
8.388,83
201.602,36
7.540,88
31.557,71
136.073,81
406.134,28
777,62
70.459,05
36.808,00
10.994,86
343.552,19
881.791,43
304.663,18
43.101,56
13.818,10
119.520,26
498.382,28
888.099,52
1.401.772,94

Total
249.807,71
124.651,64
210.857,06
41.883,80
582.298,53
71.236,67
204.878,71
4.323.776,46
319.301,74
5.948.104,53

6.2. Pecuária de Corte
Os custos7 da pecuária de corte foram obtidos através dos dados publicados
no Anuário Estatístico da Pecuária (ANUALPEC, 2004 - 2012) para os anos entre
2003 a 2011. Os custos de produção em reais por arroba equivalente a carcaça para os
sistemas de produção de criação de gado da raça nelore representam os custos médios
incorridos nas nove regiões mencionadas de cerca de R$ 49,79/@ produzidas. Para se

7

Os custos de produção referem-se a nove regiões representativas da Amazônia no que tange ao
potencial para a atividade pecuária que são: os municípios, Barra do Garças, Alta Floresta, Pontes e
Lacerda e Poconé, no estado do Mato Grosso; Gurupi e Araguaína, no estado do Tocantins; Redenção
e Paragominas, no estado do Pará e Ariquemes no estado de Rondônia.

chegar à receita líquida de produção da pecuária de corte da Amazônia, primeiramente,
a receita bruta foi calculada a partir da multiplicação da quantidade produzida de carne
pelo preço do boi gordo. Este foi obtido com base no preço médio de venda do boi em
reais por arroba nas regiões: Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá e Colider, no estado do
Mato Grosso; Marabá, Redenção e Paragominas, no estado do Pará; Araguaína, no
estado de Tocantins; estado de Rondônia e Açailândia no Maranhão.
Em seguida, esta receita bruta foi subtraída do custo de produção estimado
com base na quantidade total produzida em cada região estudada (custo médio de
produção em reais por arroba x quantidade produzida em arroba). A partir dos valores
encontrados para o período entre os anos 2003 a 2011, foram obtidas as receitas
líquidas do período iguais a: R$ 1,91 bilhões na Amazônia Legal, R$ 624,8 milhões
no estado do Mato Grosso (33% da Amazônia Legal), R$ 423,6 milhões no Pará
(22,2%), R$ 330,8 milhões no estado de Rondônia (17%), R$ 215,2 milhões no
Tocantins (11%) e, R$ 161,1 milhões no Maranhão (8,4%). Juntos os cinco estados
concentram 92% da receita líquida média estimada para a Amazônia Legal. Os
resultados das receitas líquidas encontram-se reunidos na tabela 2 a seguir.
Tabela 2 – Receita Líquida Média da Pecuária de Corte entre 2003 e 2011 nos Estados
da Amazônia Legal
UF
Receita Líquida média (R$)
Rondônia
330.831.039,56
Acre
55.032.205,81
Amazonas
73.413.946,73
Roraima
19.398.792,20
Pará
423.601.665,37
Amapá
4.220.322,85
Tocantins
215.173.473,35
Maranhão
161.110.683,71
Mato Grosso
624.777.439,62
Amazônia Legal
1.907.559.569,20
Fonte: Elaborado pela autora.

Receita Líquida média (R$/ha)
52,01
41,51
70,95
46,06
28,11
75,54
96,20
27,05
46,33
41,52

Nota: A receita líquida média por hectare foi calculada a partir da divisão da receita
líquida média entre os anos 2003 e 2011 pela área de pastagem baseada nos resultados
de Terraclass (INPE, 2010) referente a cada região.

6.3. Extrativismo Madeireiro

Em 2009, o custo médio das operações de exploração florestal na
Amazônia Legal (corte, traçamento, arraste e carregamento das toras em caminhões)
foi igual a R$ 61,7/m³ enquanto que o custo médio de processamento de madeira foi
R$ 81,6/m³ (PEREIRA et al., 2010). Já o custo médio de transporte8 por tipo de
superfície estimado no estudo desenvolvido por Lentini et al. (2005) para o ano de
2004 foi igual a R$ 0,67/m³. Logo, de acordo com a média dos tipos de custos de
produção analisados, o custo médio de produção9 da madeira em tora da Amazônia
Legal é igual a R$ 56,06/m³.
A área de floresta afetada pela exploração de madeira na Amazônia usada
para estimar a receita líquida por hectare da região foi baseada nos dados divulgados
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) através do sistema DEGRAD
que utiliza imagens dos satélites LANDSAT e CBERS para mapear anualmente áreas
de floresta degradada e com tendência a ser convertida em corte raso (estágio extremo
do desmatamento, o qual ocorre à retirada completa da vegetação original).
A degradação florestal na Amazônia foi mapeada pelo Degrad entre os anos
de 2007 e 2010 e o resultado final do estudo demonstra que houve na Amazônia Legal
um total de áreas degradadas de 1.598.300 ha em 2007, 2.741.300 ha em 2008,
1.330.100 ha em 2009 e 750.800 ha em 2010. A área média afetada pela exploração
na região no período 2007-2010 foi 1.605.125 há. Os estados que apresentaram no
período entre 2007 e 2010, em média, as maiores áreas degradadas pela atividade
madeireira na Amazônia Legal foram: Mato Grosso, 823.150 há, (51,28% do Total),
Pará, 430.525 há, (26,82% do total) e Rondônia, 40.050 há, (2,5% do total).
Quanto à receita líquida da produção de madeira observada na região, esta foi
estimada a partir do valor bruto da produção da extração de madeira em tora (valor da
produção entre os anos de 2003 a 2011, retirados da Produção da Extração Vegetal e
da Silvicultura – PEVS/IBGE, 2013) subtraído do custo médio de produção (R$

8

O custo médio de transporte é a média dos intervalos que foram estabelecidos considerando o intervalo
de confiança da média dos custos de transporte (nível de probabilidade de 5%, n-1 graus de liberdade)
presente em Lentini et al (2005).
9
De posse das informações dos custos de exploração, de processamento e de transporte de madeira na
região, estimou-se o custo médio de produção da madeira em metros cúbicos atualizando todos os
valores mencionados anteriormente para dezembro de 2011 pelo IGP-DI.

56,05/m³ multiplicado pela quantidade total produzida de madeira em tora em cada
região estudada). Assim, calculando a média das receitas líquidas do período 20032011 encontram-se os valores líquidos na magnitude de R$ 1,2 bilhões gerados pela
produção de madeira em tora na Amazônia Legal, R$ 810,4 milhões no Pará, R$ 264,3
milhões no Mato Grosso e R$ 148,7 milhões em Rondônia (Tabela 3).
Com base nos dados descritos, as receitas líquidas médias nos três estados e na
Amazônia Legal (média do período entre 2003 e 2011) foram divididas pelas suas
respectivas áreas degradadas pela presença das madeireiras nas regiões (áreas médias
entre 2007 e 2010), resultando nos valores reunidos na tabela 3 a seguir.

Tabela 3 - Receita Líquida Média entre 2003 e 2011 da Extração de Madeira em Tora
nos Estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazônia Legal
UF
Receita líquida média (R$)
Pará
810.480.646,60
Mato Grosso
264.343.267,24
Rondônia
148.760.023,15
AMAZÔNIA
1.228.520.135,32
LEGAL
Fonte: Elaborada pela autora

Receita Líquida média (R$/há)
1.882,54
321,14
3.714,36
765,37

6.4. Estoque de carbono

A estimativa da receita líquida média do estoque de carbono foi calculada
usando os dados sobre estoque de carbono retirados dos estudos de; Grace et al. 1995;
Phillips et al. 1998; Malhi et al. 1998; Saatchi et al., 2007; estimativas médias de
emissões de dióxido de carbono por mudanças de cobertura da terra e de taxas de
desmatamento na Amazônia brasileira disponibilizadas pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE, 2013), assim como os preços médios por tonelada de
carbono segundo a série histórica da bolsa do clima de Chicago (Chicago Climate
Exchange10 - CCX). A tabela 4 a seguir mostra as estimativas das taxas anuais de
desmatamento e das emissões de dióxido de carbono da Amazônia Brasileira entre os
anos de 2003 a 2011.
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https://www.theice.com/ccx.jhtml

Tabela 4 – Taxa de Desmatamento Anual, Emissões de CO2 na Amazônia Brasileira
Emissões de CO2 em
Desmatamento
florestas primárias e
Ano
(hectare)
secundárias (toneladas)
Emissões de CO2 (t/há)
2003
2.545.948
855.274,09
0,34
2004
2.782.322
952.729,79
0,34
2005
1.918.417
908.105,92
0,47
2006
1.434.359
810.858,55
0,57
2007
1.178.364
710.264,76
0,60
2008
1.293.562
639.088,61
0,49
2009
751.407
523.131,12
0,70
2010
699.999
448.049,87
0,64
2011
641.826
401.288,04
0,63
Média
1.471.800,44
694.310,08
0,53
Fonte: INPE-EM (2013), disponível em: http://inpe-em.ccst.inpe.br/. Elaborado pela autora.

Segundo a estimativa média de desmatamento igual a 14.718 Km², entre 2003
e 2011 (INPE, 2013), (ou 1.471.800 hectares), há uma emissão média de CO2 por
hectare igual a 0,53 toneladas (Tabela 4). Nesse sentido, estima-se que existe um
estoque líquido de carbono na Amazônia igual a 176,47 toneladas por hectare (ou seja,
177 t/ha de estoque - 0,53 t/ha de emissão de carbono).
Com base nos preços praticados na bolsa CCX no período entre 2003 e 2011,
estima-se um preço médio igual a R$ 4,28/t pelo CO2 comercializado. Logo, um
estoque líquido de 176,47 t/ha de CO2 equivale a uma receita líquida média da
magnitude de R$ 756,05/t de CO2 (176,47 multiplicado por 4,28) por um hectare
representativo de floresta amazônica preservada. Enquanto que a emissão de carbono
contabiliza um total de R$ 2,27 t/ha, levando em conta a emissão média (0,53 t/ha)
observada no período entre 2003 e 2011. Este valor representa o custo do
desmatamento pela emissão de CO2 na atmosfera.
Para uma estimativa do estoque líquido total de carbono presente na floresta
amazônica de cerca de 86,49 bilhões de t11, considerando a média da taxa de
desmatamento anual (1,4 milhões de hectares), implica em uma emissão média de CO2
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Este estoque líquido de carbono foi calculado tomando como referência a estimativa presente em
Saatchi et al. (2007) de 86 bilhões de t de CO2, na floresta amazônica, somada a estimativa média de
500 milhões de t de CO2, como o potencial anual de absorção de CO2 pelo bioma amazônico baseado
no intervalo 440-560 Mton de C indicado nos estudos de Grace et al., 1995; Phillips et al., 1998 e
Malhi et al., 1998. Portanto, chega-se ao valor 86,5 bilhões, o qual foi subtraído da estimativa média da
emissão de CO2 de 694.310,08 t por ano, resultando em um estoque líquido de 86.499.305.689,92, ou
cerca de 86,49 bilhões de t de CO2.

de 694.310,08 t por ano, estima-se uma receita líquida média igual a R$ 370,2 bilhões
pelo montante de CO2 estocado na floresta. Em contrapartida, as emissões
contabilizam um montante de R$ 2,9 milhões.

6.5. Estimativa do custo de oportunidade do desmatamento na Amazônia
As estimativas se limitaram a algumas parcelas de valor para as quais foi
permitida a quantificação monetária com base nos preços praticados via mercado.
Nesse sentido, as parcelas estimadas foram relativas ao: (i) Valor de uso direto
associado ao uso do solo para o desenvolvimento de culturas agrícolas da soja, milho,
algodão e mandioca; como pastagem para a atividade pecuária e para o extrativismo
madeireiro e; (ii) Valor de uso indireto associado à função ecossistêmica da floresta
como reservatório de carbono. Por fim, após a mensuração dos valores de uso calculase o Valor Presente Líquido (VPL) a fim de se avaliar o custo de oportunidade no
tempo.
6.6. Resumo das Estimativas das Parcelas do Custo de Oportunidade da Floresta
As estimativas do custo econômico de oportunidade do desmatamento na
Amazônia Legal estão reunidas na tabela 5, onde são apresentadas as receitas líquidas
estimadas anteriormente, assim como, os valores líquidos descontados à taxa de 14%
a.a, considerando um horizonte de tempo de 20 anos, tomando a data de 2012 como o
ano inicial para analisarmos os valores em termos atuais.
Outro aspecto que se ensejava explorar com a pesquisa aqui desenvolvida
consistia nas comparações entre a estimativa do benefício líquido da estocagem de
carbono e as estimativas dos benefícios líquidos gerados pelas principais atividades de
uso do solo presentes na Amazônia Legal a fim de verificar as diferenças entre os
custos de oportunidade relacionados a estes valores de uso. Nesse sentido, verifica-se
que pela razão benefício/custo (B/C), o benefício potencial em termos econômicos em
função do estoque de carbono presente na floresta amazônica (valor de uso indireto) é
de cerca de 40 vezes superior ao benefício econômico total atribuído às atividades
agrícolas, pecuária e madeireira (valores de uso direto).
Assim, admitindo-se a hipótese de que o uso alternativo da floresta exclui a
possibilidade de outros usos, considera-se que os valores estimados para cada uso
direto são concorrentes. Sob esta ótica, a melhor alternativa econômica de exploração
e uso do solo na Amazônia seria a atividade agrícola, com destaque para a cultura da

soja, com o maior VPL entre as culturas temporárias analisadas (benefício monetário
líquido) – R$ 23,9 bilhões. Por seu turno, a manutenção da floresta em pé, que
permitiria a estocagem de carbono, forneceria uma alternativa econômica de
preservação da floresta, que segundo o VPL estimado de R$ 2,8 trilhões, é superior a
todas as alternativas de uso direto, representadas pelas principais atividades produtivas
presentes na Amazônia responsáveis pelo desmatamento.
De posse dos resultados, considerando que a máxima disposição a pagar e a
mínima disposição a aceitar indicam em termos monetárias as mudanças de bem-estar
sofridas pelos consumidores dado o trade-off entre atividades tradicionais de uso do
solo que implicam em desmatamento e atividades alternativas de baixo impacto
ambiental é correto afirmar que a máxima DAP pelo dano causado pelo desmatamento
é pelo menos igual ao VPL R$ 68,6 bilhões e a mínima DAA como compensação pelo
dano sofrido é no máximo igual a este valor. Dito de outra forma, pelo principio de
custo de oportunidade, assume-se a hipótese de que alternativas de preservação
ambiental geram benefícios que são pelo menos iguais aos benefícios em termos de
renda auferida com as atividades analisadas.
Tabela 5 – Estimativa do Custo de Oportunidade Total da Floresta Amazônica
Parcela de valor

Receita líquida

Valor presente líquido

Valor de uso direto
Soja
Milho

R$
3.159.849.791,95
498.382.279,20

R$/ha
420,26
139,66

R$
23.858.031.372,97
3.762.970.025,70

Algodão
Mandioca

888.099.523,05
1.401.772.935,21

1.975,46
567,53

6.705.478.955,73
10.583.902.675,14

Agricultura (A)
Pecuária (B)
Extração de madeira (C)

5.948.104.529,41
1.907.559.569,20
1.228.520.135,32

3.102,91
41,52
765,37

44.910.383.029,53
14.402.778.310,45
9.275.780.135,33

TOTAL (A + B + C)
Valor de uso indireto
Estocagem de carbono

9.084.184.233,93

3.909,80

68.588.941.475,31

370.217.028.352,86

756,05

2.795.275.110.782,00

R$/ha
3.173,12
1.054,48
14.915,4
5
4.285,06
23.428,1
1
313,49
5.778,83
29.520,4
3
5.708,46
64.749,3
2

388.385.396.820,71 8.575,65 2.932.452.993.732,61
VUD + VUI
Fonte: Elaborado pela autora.
Nota: A taxa de desconto de 14% a.a. adotada para o cálculo do valor presente líquido é a taxa média
SELIC observa no período entre 2003 e 2011 baseada na série histórica das taxas de juros presente no
endereço eletrônico do Banco Central do Brasil (BCB).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do exercício de valoração considerando as principais atividades
de ocupação do solo da Amazônia realizado neste trabalho indicam que o benefício
monetário total alcançado com as atividades agrícolas, pecuária e madeireira na
Amazônia Legal (formas principais de uso e ocupação produtiva do solo), representa
um valor de uso direto (VUD) de cerca de R$ 9,1 bilhões ou R$ 3,9 mil/ha de receita
líquida. Em termos de valor presente líquido (VPL) somam R$ 68,6 bilhões ou R$
29,5 mil/ha. Já o benefício monetário obtido com a estocagem de carbono, que é o
valor de uso indireto (VUI), ou o custo de oportunidade de preservação da floresta,
fica em torno de R$ 370,2 bilhões ou R$ 756,05/ha de receita líquida. Quanto aos
VPLs, os montantes encontrados foram R$ 2,8 trilhões ou R$ 5,7 mil/ha. De posse das
parcelas de valor, ao todo, os valores de uso direto e indireto (VUD + VUI)
contabilizam receitas líquidas na magnitude de R$ 388,4 bilhões ou R$ 8,6 mil/ha e
VPLs de cerca de R$ 2,9 trilhões ou R$ 64,7 mil/ha. Através dos resultados, verificouse que pela razão benefício/custo (B/C), o benefício potencial em termos econômicos
em função do estoque de carbono presente na floresta amazônica é de cerca de 40
vezes superior ao benefício econômico total atribuído as atividades produtivas
analisadas.
Observa-se que mesmo admitindo um valor subestimado para a estimativa de
estoque líquido de carbono presente na floresta, se considerado um preço para o CO2
comercializado na bolsa CCX menor que o preço de R$ 4,28, como por exemplo, um
preço igual a R$ 0,08/t de CO2 referente ao ano de 2011, o menor preço desde 2003,
se chega a um montante de receita líquida para o bem de cerca de R$ 7,2 bilhões (86,5
bilhões de t de CO2 x por R$ 0,08). Assim, se verifica que a receita atribuída ao estoque
de carbono continua sendo superior às estimativas de receitas das atividades agrícolas,
pecuária e madeireira, respectivamente, R$ 5,9 bilhões, R$ 1,9 bilhões e R$ 1,2
bilhões.
Em suma, os resultados alcançados com a pesquisa sugerem que reduções nas
taxas de desmatamento na Amazônia (custo de oportunidade de preservação)
representariam uma oportunidade de ganhos de bem-estar social.
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