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Resumo:
Este objetiva descrever e mensurar a importância da floresta Amazônica em termos de
provisão de serviços ecossistêmicos intangíveis. Tais serviços – conhecidos em sua maior
parte como serviços de regulação – são importantes na medida em que contribuem para
o bem-estar humano. O problema é que os custos de sua preservação muitas vezes são
privados, enquanto que os benefícios de sua preservação são coletivos, uma vez que os
mesmos ocorrem em variadas escalas temporais e espaciais. O reconhecimento da
importância da proteção dos ecossistemas florestais e sua relevância para a prestação de
serviços regulatórios pode ser estimulado por meio de estudos de valoração e consequente
apresentação de indicadores monetários que explicitem os custos econômicos advindos
do desflorestamento. O artigo oferece uma estimativa inicial em termos monetários do
custo do desmatamento da floresta Amazônica no Brasil entre os anos 1988 e 2014, a qual
pode ser utilizada principalmente para fins pedagógicos.
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A perspectiva de que os benefícios do ecossistema amazônico se restringem aos
produtos florestais madeireiros e não madeireiros é limitada e reduz a compreensão de
sua importância para o Brasil e o mundo. É fato que o valor da floresta perpassa a ótica
economicista, havendo em seu conteúdo atributos ligados às questões morais, sociais,
culturais, filosóficas, ecológicas, entre outras, que podem ser de difícil mensuração. A
carência de valores monetários que mostrem as contribuições da natureza para a
sociedade faz com que não haja incentivos apropriados à sua preservação e manutenção,
causando, desta forma, exploração intensiva e exaustão do capital natural.
De maneira geral, os valores da Amazônia são calculados com base em uma ótica
mercadológica e sem o devido cuidado para com os valores dos serviços intangíveis, o
que faz com que os mesmos fiquem subestimados. Em outras palavras, a decisão de
converter a floresta amazônica em usos agropecuários nem sempre é acompanhada de
uma criteriosa avaliação sobre todos os benefícios gerados pela Amazônia em termos de
serviços ecossistêmicos, principalmente em se tratando dos serviços de regulação. Tal
fato se torna ainda mais verdade ao se compreender que tais serviços prestados pela
floresta têm atributos de bens públicos, como a não rivalidade e não exclusividade. O
resultado desta dinâmica é que, de um lado, a renda econômica de um produtor isolado
pode aumentar, mas, de outro lado, o bem-estar da população em geral é prejudicado em
razão da perda de serviços ecossistêmicos ocasionada pelo desmatamento.

Em sendo assim, a intervenção governamental por meio de políticas públicas
torna-se imprescindível para a preservação dos recursos naturais e, consequentemente,
para a manutenção do bem-estar social. O primeiro passo para a formulação de políticas
públicas que visem à conservação do capital natural, principalmente as florestas, é, sem
dúvida, o conhecimento das origens e dos valores reais dos serviços ecossistêmicos por
elas prestados como forma de se conhecer as suas contribuições para o bem-estar humano.
Considerando-se que a Amazônia é um grande repositório de biodiversidade e,
portanto, de serviços ecossistêmicos, pretende-se investigar neste trabalho qual o valor
econômico da floresta no Brasil a partir das perdas monetárias – em termos de benefícios
intangíveis, principalmente serviços de regulação – advindas de seu desmatamento. A
hipótese básica adotada foi a de que a floresta tem valor econômico relevante e que os
benefícios fornecidos por ela vão além da perspectiva reducionista de provisão de bens
tangíveis presentes nos mercados. De outra maneira, este trabalho parte da premissa de
que os valores dos serviços intangíveis – serviços regulatórios em sua maior parte – são
importantes e devem ser incorporados nas análises.
Isto posto, o objetivo principal deste trabalho será o de fornecer indicadores
monetários que corroborem a hipótese de que a floresta amazônica têm valor econômico
expressivo do ponto de vista da prestação dos serviços intangíveis. Isso será feito por
meio de uma breve caracterização, do ponto de vista ecológico, do ecossistema florestal
amazônico e por um exercício valorativo inicial utilizando a técnica da transferência de
benefícios. A valoração empreendida está baseada principalmente nos valores dos
serviços de regulação prestados pela floresta, cujos coeficiente monetários foram
retirados e atualizados da literatura especializada (Costanza et al., 2014; Costanza et al.,
1997), e a consequente perda econômica causada pelo seu desflorestamento.
O exercício realizado calculou o custo econômico do desmatamento na Amazônia
Legal por meio das perdas de serviços ecossistêmicos intangíveis causadas pelo
desflorestamento. O montante calculado para o período de 1988 a 2014 foi de
aproximadamente R$ 223 bilhões a preços de 2013, corroborando, assim, a hipótese
inicial de que os benefícios intangíveis fornecidos pela floresta Amazônica possuem valor
econômico relevante. Os valores mais altos da série ocorreram no ano de 1995 com R$
15,96 bilhões e em 2004 com R$ 15,26 bilhões. Por outro lado, a menor cifra encontrada
foi para o ano de 2012 com R$ 2,51 bilhões. Os serviços ecossistêmicos que apresentaram
as maiores cifras monetárias para todos os anos foram a ciclagem de nutrientes, o controle
de erosão e a regulação climática. De outro modo, os serviços que explicitaram os

menores valores para todo o período foram os serviços culturais, regulação de distúrbios
e regulação de água.
Baseado nestes resultados pode-se afirmar que a ação governamental com vistas
à conservação do meio ambiente e, em especial, da Amazônia torna-se crucial. Os
indicadores estimados neste trabalho podem subsidiar a elaboração de políticas públicas
para esta finalidade. Mais importante, os resultados aqui trazidos são de fundamental
importância para a conscientização da população em geral, principalmente os
economistas mais tradicionais, os quais tendem a enxergar apenas valores transacionados
no mercado.
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