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PREFÁCIO

Prefácio 

o Brasil alcançou progresso significativo, alinhando seus esforços de crescimento eco-

nômico e redução da pobreza com os avanços na sustentabilidade ambiental. Os recursos 

naturais são fundamentais ao desenvolvimento do país:  o Brasil é o quarto maior produtor 

agrícola do mundo e importante ator global na produção de minérios e de petróleo, e as 

fontes hídricas  geram a maior parte da sua energia elétrica. No entanto, o crescimento eco-

nômico, a urbanização, a expansão agrícola e o desenvolvimento da infraestrutura também 

acarretaram aumento do consumo de energia e pressões ambientais. Atualmente, o Brasil  

necessita retomar o crescimento e, ao mesmo tempo, dar continuidade à erradicação da 

pobreza, reduzir as desigualdades e a exclusão social e assegurar o uso sustentável de 

seu patrimônio ambiental.

Esta é a primeira Avaliação de Desempenho Ambiental do Brasil efetuada pela OCDE. Traz 

a avaliação dos avanços alcançados pelo país na busca por seus objetivos ambientais, foca-

lizando o período desde o ano 2000. A Avaliação oferece 53 recomendações para auxiliar o 

Brasil  no “esverdeamento” da sua economia e no aprimoramento da sua governança e gestão 

ambiental, com forte ênfase sobre o fomento da política de biodiversidade e de manejo de 

áreas protegidas. 

Brasil, um país megadiverso, abriga a maior floresta tropical do mundo. Notável progresso 

foi alcançado com a redução do desmatamento na Amazônia, fruto de esforços do governo 

e da expansão de milhares de quilômetros quadrados de áreas sob proteção. De fato, sua es-

tratégia abrangente de controle de desmatamento pode servir de modelo para outros países. 

O Novo Código Florestal e a sua implementação de instrumentos de fiscalização inovadores 

devem auxiliar na redução ainda maior do desmatamento ilegal, reconciliando objetivos de 

desenvolvimento agrícola com os de conservação da biodiversidade. Mesmo assim, o Brasil 

precisa manter-se vigilante e assegurar a plena implementação de todos os programas am-

bientais já instituídos. É uma questão de assegurar recursos financeiros e humanos suficientes, 

melhorar a coordenação entre diferentes instâncias de governo e assegurar a efetividade da 

implementação de políticas em nível subnacional.  

A presente Avaliação é fruto de um diálogo construtivo sobre políticas entre o Brasil e 

os países participantes do Grupo de Trabalho sobre Desempenho Ambiental da OCDE. Nos 

prontificamos a  apoiar o Brasil na implementação das recomendações delineadas neste es-

tudo. Tenho confiança de que este esforço colaborativo será proveitoso ao aprimoramento do 

nosso entendimento sobre como melhor abordar os desafios ambientais que compartilhamos. 

Angel Gurría

Secretário-Geral da OCDE
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Apresentação

o programa de Avaliação de Desempenho Ambiental da OCDE tem como principal objetivo 

auxiliar países-membros e parceiros selecionados, no sentido de melhorar seu desempenho 

coletivo e individual em gestão ambiental, por meio de:

• assistência aos governos na avaliação de avanços alcançados na consecução de objetivos 

ambientais;

• promoção contínua do diálogo político e aprendizagem entre pares; e

• estímulo à maior responsabilização entre instâncias governamentais e perante a opinião 

pública.

O presente relatório apresenta uma primeira análise da OCDE acerca do desempenho 

ambiental do Brasil. Avalia os avanços alcançados pelo país na consecução de objetivos in-

ternos e compromissos internacionais, podendo esses refletir compromissos de cunho geral, 

objetivos qualitativos ou metas quantitativas. Faz uma distinção entre intenções, ações e 

resultados. A avaliação de desempenho ambiental contempla ainda o contexto dos antece-

dentes ambientais históricos do Brasil, as atuais condições ambientais, as potencialidades 

de seus recursos naturais, a conjuntura econômica e as tendências demográficas.

A OCDE agradece ao governo do Brasil pela cooperação e fornecimento de informações 

e pela organização das visitas da missão de avaliação a Brasília, ao Parque Nacional de 

Anavilhanas e ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (de 17 a 27 de agosto de 2014), 

bem como da missão política a Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo (de 23 a 27 de março de 

2015) e, ainda, por facilitar os contatos com interlocutores de instituições governamentais 

e de outros setores.

Agradece também aos representantes dos três países examinadores: Catherine Dumouchel 

(Canadá), Øyvind Lone (Noruega) e Pedro Liberato (Portugal). A avaliação  contou também 

com a colaboração de Carlos Mussi e de Kristina Taboulchanas, da Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e com a participação de Aaron Bruner e Susan Edda 

Seehusen, do Fundo Estratégico de Conservação (CSF).

Os autores do presente relatório foram Ivana Capozza, Britta Labuhn, Eugene Mazur e 

Sara Moarif, da Diretoria de Meio Ambiente da OCDE. A supervisão e a orientação foram feitas 

por Brendan Gillespie e Nathalie Girouard. Carla Bertuzzi prestou suporte estatístico. Rebecca 

Brite editou a apresentação do relatório. Annette Hardcastle e Clara Tomasini assessoraram 

na produção e na publicação do relatório e Jennifer Calder prestou apoio administrativo.

O Grupo de Trabalho sobre Desempenho Ambiental da OCDE discutiu a Avaliação de 

Desempenho Ambiental do Brasil em sua reunião de 17 de junho de 2015, em Paris, e aprovou 

a Avaliação e as Recomendações.
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Guia do leitor

Notas gerais

Sinais

Os sinais abaixo são utilizados nas figuras e nas tabelas:

.. :  indisponível

– : nulo ou insignificante

,  casa decimal

Agregados de país

OCDE Europa: esta zona inclui todos os países-membros europeus da OCDE, ou 
seja, Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Fin-
lândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, República 
Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Reino Unido.

OCDE: Esta zona inclui todos os países-membros da OCDE, ou seja, os 
países da OCDE Europa, mais Austrália, Canadá, Chile, Israel, Japão, 
Coreia, México, Nova Zelândia e Estados Unidos.

BRIICS: Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, (República Popular da) China e África 
do Sul.

Moeda

Unidade monetária: Real (R$).

Em 2014, US$ 1.00 = R$ 2,35.

Em 2012, US$ 1.00 = R$ 1,95.

Em 2010, US$ 1.00 = R$ 1,76.

Recorte temporal

O presente relatório baseia-se em informações e dados disponíveis até maio de 2015.
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Abreviaturas e siglas

AAE   Avaliação Ambiental Estratégica

ABEMA   Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente 

AIA    Avaliação de Impacto Ambiental

ANA   Agência Nacional de Águas

ANAMMA   Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente

AOD   Assistência Oficial ao Desenvolvimento

APP    Área de Preservação Permanente

ARPA   Programa Áreas Protegidas da Amazônia

BNDES   Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BSA/EGS   Bens e Serviços Ambientais

CAR    Cadastro Ambiental Rural

CDB    Convenção sobre Diversidade Biológica

CDM/MDL   Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

CEPAL   Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe

CETESB   Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CIDE-Combustíveis   Contribuição de Intervenção no Domínio  
Econômico-Combustíveis

CNRH   Conselho Nacional de Recursos Hídricos

CO2    Dióxido de carbono

CONABIO   Comissão Nacional de Biodiversidade

CONAMA   Conselho Nacional do Meio Ambiente

CRA   Cota de Reserva Ambiental

CTN   Comissão Tripartite Nacional

CTTE   Comissão Técnica Tripartite Estadual

DMC   Material de Consumo Doméstico

EAP    OCDE Estimativa de Apoio ao Produtor

FAO    Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação

GEE    Gás de Efeito Estufa

GEF    Fundo Global para o Meio Ambiente

IBAMA    Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMBio   Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

ICMS   Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

INPE   Instituto Nacional de Pesquisa Espacial 

IPEA   Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IPI    Imposto sobre Produtos Industrializados

IPVA   Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

ITR    Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

LCR    Exigência de Conteúdo Local

LULUCF   Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas

MCid   Ministério das Cidades

MCTI   Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

MMA   Ministério do Meio Ambiente

NOx    Óxidos de nitrogênio
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OMS   Organização Mundial da Saúde

ONG   Organização não governamental

PAC    Programa de Aceleração do Crescimento

P&D   Pesquisa e Desenvolvimento

PDE    Plano Decenal de Expansão de Energia

PPCDAm    Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento 
Amazônia Legal  

PET    Politereftalato de etileno

PIB    Produto Interno Bruto

PM    Material particulado

PNIA   Painel Nacional de Indicadores Ambientais

PNMA   Política Nacional de Meio Ambiente

PNMC   Plano Nacional sobre Mudança do Clima

PNRS    Política Nacional de Resíduos Sólidos

PNUMA   Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

PSA    Pagamento por Serviços Ambientais

REDD    Redução de Emissões por Desmatamento e  
Degradação Florestal

RL    Reserva Legal

RSC    Responsabilidade Social Corporativa 

RSU    Resíduos Sólidos Urbanos

SFB    Serviço Florestal Brasileiro

SGA   Sistema de Gestão Ambiental

SINIMA   Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente

SISNAMA   Sistema Nacional do Meio Ambiente

SNCR   Sistema Nacional de Crédito Rural

SNIS   Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SNUC-Áreas protegidas  Sistema Nacional de Unidades de  
Conservação-Áreas protegidas

SOx    Óxidos de enxofre

tCO2eq   Toneladas de dióxido de carbono equivalente

TCU   Tribunal de Contas da União 

TPES   Fornecimento de energia primária total

ZEE    Zoneamento Ecológico-Econômico



ESTATÍSTICAS BÁSICAS DO BRASIL (2013 ou últimos anos disponíveis) 
Os números entre parênteses são médias da OCDE*

POPULAÇÃO E SOCIEDADE

População (milhões) 198,0 Crescimento demográfico (% crescimento anual médio nos últimos 
5 anos)

0,9 (0,6)

Parcela da populaçao por região (Brasil-2010) Densidade demográfica por km2 23,3 (34,8)

Predominantemente urbana (%) 26,0 (48,0) Desigualdade de renda (coeficiente de Gini, 2012) 52,7 (31,4)

Intermediário (%) 24,0 (26,2) Taxa de pobreza
(% da população com menos de U$ 2 por dia, PPP)

6,8

Predominantemente rural (%) 50,0 (25,1) Expectativa de vida 73,7 (80,2)

ECONOMIA E CONTAS EXTERNAS

Produto interno bruto – PIB total (PIB, R$ bilhão) 4845 Importações de bens e serviços (% do PIB) 15,3 (28,8)

Total do PIB (PIB, USD bilhão) 2247 Principais exportações (% das exportações totais de bens)

PIB, média de crescimento real dos úlitmos 5 anos 2,8 (0,8) Vegetais, animais e produtos alimentícios 35,1

PIB per capita (1000 USD PPP)) 15,2 (37,9) Combustívies, minerais 22,2

Parcela de valor agregado (% Brasil-2012 e OCDE-2011) 13,1 (28,6) Maquinaria, transporte 18,3

Setor Primário 5,7 (1,4) Principais importações (% das importações totais de bens)

Indústria incluindo construção 25,0 (23,8) Máquinas, transporte 33,8

Serviços 69,3 (74,7) Combustíveis, minérios 20,0

Exportações de bens e serviços (% do PIB) 13,1 (28,6) Produtos quimícos 15,9

GOVERNO GERAL

Por cento do PIB

Despesa 38,6 (41,9) Saldo das contas públicas -3,1 (-4,2)

Receita 35,6 (37,7) Tributos ambientais (% do PIB) 0,7 (1,6)

Dívida da financeira bruta 62,2 (109,3) (% total das receitas fiscais) 1,9 (5,1)

MERCADO DE TRABALHO, COMPETÊNCIAS E INOVAÇÃO

Taxa de desemprego 5,4 (7,9) Patentes solicitadas em desenvolvimento de tecnologias ambientais

(% força de trabalho civil) (% de todas as tecnologias, média 2009-2011)a 9,2 (11,3)

Escolaridade superior – pop. 25-64 anos (% 2012) 13,0 (32,2) Despesa interna bruta com P&D, % do PIB 1,2 (2,4)

MEIO AMBIENTE

Intensidade energética (Brasil 2012): - OIE per capita (t/cap.) 1,4 (4,2) Estresse hídrico (captações como % do recurso disponível) 1,0 (9,5)

OIE por PIB (t/ 1000 USD, 2005 PPP) 0,11 (0,13) Captação de água per capita (m3/hab./ ano, 2012) 420 (830)

Energias renováveis (% da OIE, Brasil 2012) 40,7 (8,8) Resíduos municipais per capita (Brasil, 2012) (kg/hab.) 290 (520)

Intensidade de Carbono (energia relative ao CO2, 2012):
 per capita (t/cap.)

2,2 (9,7) Produtividade material (2011), (USD, 2005 PPP/kg) 0,4 (1,8)

por PIB (t 1000 USD, 2005 PPP) 0,2
(0,3)

Áreas protegidas terrestres e aquáticas (% da área total)b 17,2

Intensidade de GEE (2012):c

per capita (t 1000 USD 2005 PPP)
5,3 (12,5) Área terreste (1.000 km2, 2012) 8,358

por PIB (t 1000 USD, 2005 PPP) 0,40 (0,40) % de aráveis e cuiltiváveis 10 (12)

Exposição à poluição do ar (PM2,5) (2012, µ/gm3) 5,7 % de prados e pastagens 23 (23)

Estoque de veículo rodoviário (veículo/100 hab. 2012) 35 (57) % de florestas 62 (30)

% de outras terras (construídas e outras) 5 (34)

*  Sempre que o agregado da OCDE não é fornecido na base de dados de origem, a média simples da OCDE, dos últimos dados disponíveis, é 
calculada onde existam pelo menos dados para 29 países-membros.

a Invenções de alto valor que buscaram proteção de patentes em pelo menos duas jurisdições.
b Áreas oficialmente protegidas de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
c  Excluindo as emissões/remoções de uso da terra, mudança no uso da terra e das florestas.
Fonte: cálculos baseados em dados extraídos de bancos de dados das seguintes organizações: OCDE, IEA, FMI, ONU, Banco Mundial.
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OCDE - Avaliações de Desempenho Ambiental: Brasil 2015

Resumo executivo

A continuidade do desenvolvimento do Brasil depende do aproveitamento 
sustentável de recursos ambientais. 

O Brasil é o quinto maior país do mundo e o que tem a maior biodiversidade. A selva 

Amazônica, maior floresta tropical do mundo, 12% da água doce do planeta, bem como 

as imensas reservas de hidrocarbonatos e minérios encontram-se no Brasil. Uma matriz 

energética fundamentada, principalmente, em fontes hidráulicas e biocombustíveis auxilia 

na manutenção de uma economia de baixo carbono. O crescimento econômico acelerado 

e as políticas sociais eficazes retiraram milhões de pessoas da pobreza durante  os anos 

2000. No entanto, desde 2012, o ritmo de crescimento tem diminuído e as desigualdades 

de renda permanecem elevadas. 

Aumentou  a proporção de pessoas com acesso à energia elétrica, à água potável 

e aos serviços de saneamento e de gestão de resíduos, contudo, grandes disparidades 

regionais persistem. A rápida urbanização, a expansão da agricultura e o desenvolvimento 

de infraestruturas aumentaram as pressões sobre o meio ambiente. Graves crises de 

desabastecimento de água afligiram a região Sudeste em anos recentes; o tratamento 

inadequado de águas servidas tem provocado contaminação do solo e das águas, 

especialmente em áreas  densamente povoadas. A poluição atmosférica é uma grande 

preocupação nos grandes centros. A geração de resíduos tem aumentado, acompanhando 

a elevação de padrões de vida e os lixões são a principal forma de disposição de dejetos. 

O volume total das emissões de gases de efeito estufa (GEEs) caiu em mais de 40% 

desde o ano 2000 com a diminuição da taxa de desmatamento, porém as emissões 

provenientes do consumo de energia pelas indústrias e pelo transporte aumentaram. O 

Brasil  necessita continuar a assegurar o aproveitamento sustentável de seus recursos 

ambientais, a reduzir a pobreza e as desigualdades e, ao mesmo tempo, lidar com 

a redução do crescimento  e o aumento do desemprego. Com a queda nos preços dos 

produtos primários e a menor demanda  pelas exportações, o aprimoramento de políticas 

internas se torna ainda mais importante.

O progresso alcançado com a redução do desmatamento na Amazônia é 
impressionante

Em 2004, o Brasil  lançou, como política de estado, um plano de ação para o controle 

do desmatamento, por meio de um conjunto de medidas que incluem: aplicação de 

sistemas avançados de monitoramento, fiscalização reforçada, restrições ao crédito, 

ampliação de áreas protegidas e promoção do aproveitamento sustentável de recursos 
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naturais. A enérgica implementação desse plano com apoio internacional, com destaque 

para o inovador Fundo Amazônia, resultou em uma diminuição de 75% na taxa anual de 

desmatamento na Região Amazônica. Contudo esse progresso foi  desigual nos  estados 

da região: cerca de 4.800 km2 de matas da Amazônia continuam a ser perdidos a cada 

ano, e as pressões sobre os cerrados continuam acirradas. O Brasil precisa promover 

maiores opções de sustento econômico em áreas de floresta, tornando-as mais atraentes 

que o desmatamento ilegal, ao mesmo tempo em que continua fortalecendo suas 

ações de monitoramento e fiscalização. A implementação do Novo Código Florestal e 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR) será de fundamental importância para conciliar os 

objetivos de conservação da biodiversidade e do desenvolvimento da agricultura, desta 

forma contribuindo para o controle do desmatamento na Amazônia e em outros biomas.

Cerca de 2.000 áreas  protegidas proporcionam grandes oportunidades 
socioeconômicas

O número e a extensão das áreas sob proteção oficial mais que dobrou desde o ano 

2000, quando o Brasil criou seu Sistema Nacional de Unidades de Conservação-Áreas 

protegidas (SNUC-Áreas protegidas). Em grande parte, o programa de Áreas Protegidas 

da Região Amazônica contribuiu para esse resultado positivo. Atualmente, as áreas 

protegidas pelo SNUC englobam mais de 17% da área terrestre e de águas  interiores 

do País, mas menos de 2% das áreas  marinhas. Ademais, há áreas protegidas dentro 

de terras indígenas e em reservas particulares estabelecidas em conformidade com o 

Código Florestal. A gestão de áreas protegidas melhorou, contudo ainda não há recursos 

humanos e financeiros adequados para assegurar que as áreas sob proteção alcancem seus 

objetivos ambientais e para liberar todo o seu potencial em termos de desenvolvimento 

socioeconômico. O turismo e a silvicultura sustentável poderiam ser ampliados, com 

maior participação do setor privado, o que auxiliaria a diminuir a dependência sobre 

recursos públicos e financiamentos internacionais. 

O Brasil tem metas ambiciosas de biodiversidade, mas a coerência das 
políticas  necessita ser melhorada

As 20 metas nacionais de biodiversidade do Brasil para 2020 estão em consonância 

com seus compromissos internacionais. Em 2015, o Congresso aprovou uma legislação 

abrangente para facilitar o aproveitamento comercial e científico de recursos genéticos 

e de conhecimentos tradicionais que, ao mesmo tempo, garante tratamento equitativo 

às comunidades indígenas e tradicionais. Cada vez mais, o Brasil vem se valendo de 

programas de pagamento por serviços ambientais (PSA) e de apoio à renda de comunidades 

rurais. Contudo o regulamento dos programas  estaduais de PSA são muito heterogêneos; 

muitos carecem de monitoramento sistemático e sua efetividade ambiental é incerta. 

Uma legislação federal sobre PSA poderia aprimorar a consistência e a efetividade de tais 

programas. São necessários maiores esforços para incorporar temas de biodiversidade 

a políticas setoriais, incluindo as dos setores de agricultura e energia.

A legislação ambiental é rigorosa, mas as lacunas de implementação 
persistem

O Brasil desenvolveu um marco legislativo avançado e abrangente para o meio 

ambiente. Os recursos financeiros e as capacidades institucionais dos órgãos ambientais 

a nível federal cresceram notavelmente e a colaboração entre agências melhorou. Houve 
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avanços no esclarecimento dos limites das atribuições ambientais das diferentes instâncias 

de governo e na racionalização do licenciamento ambiental. Contudo  há relatos de que 

os procedimentos de licenciamento continuam excessivamente complexos, provocando 

atrasos no andamento de importantes projetos de infraestrutura. As capacidades 

institucionais variam bastante entre regiões e são muitas vezes limitadas, o que prejudica 

a implementação efetiva e o cumprimento de conformidade com políticas ambientais.

O Brasil deve se fazer valer de tributos verdes e suprimir isenções fiscais 
prejudiciais 

Em 2013, os tributos relacionados ao meio ambiente respondiam por 0,7% do PIB, 

proporção abaixo da média observada na maioria dos países da OCDE. A maior parte 

dessas receitas provêm de tributos sobre a propriedade de veículos automotores, mas 

as alíquotas não são relacionadas ao desempenho ambiental dos veículos. Em uma 

medida positiva, no início de 2015, o governo aumentou a alíquota da contribuição 

federal sobre a gasolina e o diesel, mantida a zero desde meados de 2012. Contudo  as 

alíquotas permanecem baixas em termos internacionais e não têm qualquer relação 

com o teor de carbono dos combustíveis. Em geral, os combustíveis utilizados em outros 

setores, que não o transporte rodoviário (ex. agricultura e indústria) não são tributados. 

Cobranças pela extração da água e pela poluição, implementadas em alguns estados, são 

os únicos encargos sobre recursos naturais e poluição. De forma geral, o Brasil poderia 

se beneficiar com a ampliação do uso de tributos e  tributos verdes e com a extinção de 

isenções prejudiciais, no contexto de uma reforma tributária mais ampla, o que ajudaria 

a estimular o uso mais eficiente da energia e dos recursos naturais. 

O Brasil  necessita aprimorar suas infraestruturas e remover barreiras à 
ecoinovação

O Brasil vem ampliando o investimento público em infraestruturas relevantes 

para o meio ambiente. Em 2014, 15% dos financiamentos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o maior provedor de créditos de longo 

prazo, foram direcionados a projetos relacionados ao meio ambiente. Várias formas de 

apoio contribuíram para que, em 2014, o Brasil se tornasse o sétimo maior investidor 

mundial em energias renováveis. Contudo  a cobertura e a qualidade da infraestrutura  

necessitam ser ampliadas e aprimoradas, especialmente no que diz respeito ao tratamento 

de águas servidas, aterros sanitários e sistemas de transporte público. A precificação 

inadequada de serviços de abastecimento de água e de saneamento, a burocracia e 

a debilidades nos processos de planejamento atrasam a entrega de infraestruturas e 

desestimulam a participação do setor privado. O Brasil detém mais especialização em 

tecnologias verdes que os outros países BRIICS, contudo fracos elos entre os setores da 

ciência e indústria, as lacunas de capacidade e as complexidades do sistema de fomento 

prejudicam a ecoinovação e a difusão de tecnologias, bens e serviços ambientais. Diversas 

formas de proteção comercial, incluindo regras de conteúdo local, limitam a concorrência 

e aumentam os custos de tecnologia. O Brasil poderia se beneficiar de uma integração 

mais sistemática de objetivos ambientais nos programas de investimento público e nos 

programas econômicos de forma geral. 





19OCDE - AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO AMBIENTAL: BRASIL 2015 © OCDE 2015

OCDE - Avaliações de Desempenho Ambiental: Brasil 2015

Avaliação e recomendações

As Avaliações e Recomendações apresentam as principais conclusões da Avaliação de Desempenho 

Ambiental do Brasil e identificam 53 recomendações para ajudar o Brasil a avançar na consecução 

de seus objetivos de política ambiental e compromissos internacionais. O Grupo de Trabalho (GT) 

da OCDE sobre Desempenho Ambiental analisou e aprovou a avaliação e as recomendações na 

reunião de 17 de junho de 2015.
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1 Panorama do desempenho ambiental do Brasil
O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, possuindo uma 

imensa diversidade em termos de clima, vegetação, uso da terra, população, padrões sociais 

e atividade econômica. É dotado de grandes extensões de terras férteis, de abundantes 

recursos hídricos e florestais, bem como de minérios e reservas de petróleo e gás natural. 

Seus recursos naturais sempre foram o pilar principal do desenvolvimento econômico, 

com forte atribuição social. Os brasileiros orgulham-se da riqueza natural de seu país, e 

sua consciência ambiental vem aumentando. Assim como em outros países de economia 

emergente, o crescimento econômico, a urbanização e a elevação dos níveis de renda 

significaram também um aumento de pressões sobre o meio ambiente, provocado por 

demandas crescentes por terra, água, materiais, energia e transportes, bem como pelo 

aumento da poluição e da geração de resíduos. A gestão sustentável e equitativa de bens 

naturais, bem como a dissociação do crescimento econômico das pressões ambientais, 

será de fundamental importância para que o Brasil possa alcançar um desenvolvimento 

econômico inclusivo e duradouro.

Mudança climática
O Brasil possui uma matriz de energia limpa, de baixo carbono baseada, principalmente, 

no aproveitamento de fontes renováveis. As energias renováveis, em especial a energia 

hidrelétrica e os biocombustíveis, representam mais de 40% do total da energia primária 

disponibilizada em 2012, uma das mais altas porcentagens no mundo (figura 1). Em 

consequência, as emissões de gases de efeito estufa (GEEs) decorrentes da geração e do 

uso de energia são relativamente baixas, comparadas com as de muitos países da OCDE. 

O forte crescimento econômico nos anos 2000 e a ascensão da classe média provocaram 

um rápido aumento no uso da energia, principalmente na indústria e nos transportes. 

No entanto, a intensidade energética da economia (fornecimento de energia por unidade 

do produto interno bruto – PIB) manteve-se relativamente estável, em níveis abaixo da 

média da OCDE.

O marco político para mitigação da mudança climática é um exemplo positivo de 

incorporação de temas relativos ao meio ambiente às políticas setoriais. A Política Nacional 

sobre Mudança do Clima, lançada em 2010, estabeleceu uma meta abrangente para toda 

a economia, no sentido de limitar as emissões de GEEs projetadas, entre 36,1% e 38,9%, 

até o ano de 2020. O Brasil lançou programas de mudança climática para os setores de 

energia, siderurgia, agricultura, entre outros, assim como de controle do desmatamento. 

Também está desenvolvendo o sistema SMMARE para acompanhar a implementação 

e os resultados da redução de GEEs alcançados por esses programas. Dezenove estados 

já adotaram leis e metas para o enfrentamento de mudanças climáticas, contudo ainda 

é frágil a coordenação entre as instâncias nacionais e subnacionais no que se refere à 

política de clima.

O Brasil tem alcançado grandes avanços na redução de sua pegada de carbono. 

As emissões de GEEs diminuíram mais de 40% desde o ano 2000; já em 2012, ficaram 

abaixo da meta de 2020 (figura 1). A súbita diminuição nos índices de desmatamento e de 

emissões de GEEs associadas mais do que compensou o rápido crescimento das emissões 
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advindas dos setores de energia e agricultura, atualmente responsáveis pela maior parte 

das emissões. A crescente demanda por mobilidade levou a uma duplicação da frota 

de veículos, elevando a demanda por  energia e a emissão de GEEs decorrente do setor 

de transportes e agravando pressões ambientais em vários centros urbanos (figura 1).

O Brasil vem formulando um plano de adaptação às mudanças climáticas. Há 

consenso de que a mudança climática pode ter impactos negativos significativos sobre 

alguns setores da economia, notadamente a agricultura e a infraestrutura, exacerbando 

pressões existentes, a exemplo da escassez de água. 
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Figura 1. Indicadores de desempenho ambiental selecionados

Inclui resíduos provenientes de domicílios, escritórios, instituições, comércios e resíduos de serviços municipais selecionados. Aterro controlado: operado de acordo com 
procedimentos técnicos de controle, mas sem necessitar de medidas de mitigação ambientais. Aterro sanitário: operado de acordo com procedimentos técnicos de controle 
e medidas de mitigação ambiental.

a

Índice de qualidade da água (IQA) calculado como média ponderada de nove parâmetros. O índice varia de 0 a 100. Classes de água: "excelente" (≤79); "boa" (51-79); 
"moderada" (36-51); "ruim"(19-36); "muito ruim" (≤19). As duas últimas categorias referem-se à água imprópria para o consumo humano. 

Fonte:  ANA (2013), Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil; IEA (2014), IEA World Energy Statistics and Balances (banco de dados); MCTI (2014), Estimativas anuais de 
emissões de gases de efeito estufa no Brasil; MMA (2014), Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários, 2013; MMA (2012), Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos; UNSD (n.d.), UNSD Indicadores Ambientais.
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Qualidade do ar
A poluição atmosférica vem diminuindo em todas as grandes cidades, contudo, tem 

havido aumento nas concentrações de pequenas partículas em horários de pico, com 
frequência excedendo as normas nacionais de qualidade do ar (IBGE, 2013). A poluição 
atmosférica provoca elevados prejuízos econômicos, sociais e à saúde nas grandes áreas 
metropolitanas. O Brasil está revisando seus padrões nacionais de qualidade do ar, em 
conformidade com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os estados são 
responsáveis pela regulação e pelo monitoramento da qualidade do ar, contudo, em 2012, 
apenas 12 deles tinham algum tipo de sistema de monitoramento instalado e poucos 
forneceram dados acessíveis e consistentes. Menos de 2% dos municípios monitoram a 
qualidade do ar. 

Gestão de resíduos
A geração de resíduos em áreas urbanas dos municípios aumentou, acompanhando 

o aumento do padrão de vida e a urbanização. A parcela da população com acesso a 
serviços de coleta de resíduos aumentou; porém, nas áreas rurais, apenas metade da 
população teve acesso a esses serviços. A exemplo de muitas ecomomias emergentes, 
a deposição final em aterros é o principal método de eliminação de resíduos (figura 1). 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) de 2010 estabeleceu princípios básicos 
e diretrizes para a gestão responsável de resíduos, compatíveis com as normas da 
OCDE. Entretanto a implementação da PNRS vem sendo prejudicada pela falta de dados 
consistentes e carências de capacidades em nível municipal (seção 2). O apoio do governo 
federal para a construção de aterros sanitários ajudou a reduzir a quantidade de lixo 
depositado em aterros não controlados (lixões), embora o país tenha ficado aquém da 
meta nacional de fechar todos esses aterros, até 2014.

A PNRS introduziu também um “sistema de logística reversa”, abordagem semelhante 
à dos sistemas de responsabilidade estendida do produtor, operantes na maioria dos 
países da OCDE. Esse sistema exige que todos os fabricantes, distribuidores e varejistas 
de pesticidas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, aparelhos 
eletrônicos e seus componentes recolham esses produtos, ao final de sua vida útil. Os 
principais gargalos para a implementação de tais programas de responsabilidade estendida 
do produtor são a insuficiência de infraestrutura de reciclagem e limitações de capacidade 
de coleta seletiva por parte dos municípios. O governo federal incentivou a formação de 
cooperativas de catadores de lixo, que são os principais atores no negócio de reciclagem, 
dessa forma, ligando objetivos ambientais e sociais. No entanto a compostagem e a 
reciclagem continuam muito limitadas.

Conservação da biodiversidade e uso sustentável*
O Brasil é o país de maior biodiversidade do mundo. A área sob proteção ambiental 

foi substancialmente ampliada  nos anos 2000, fator preponderante para o combate ao 
desmatamento. A taxa de desmatamento caiu substancialmente na Amazônia, a partir 
de seu último pico em 2004, embora as pressões permaneçam elevadas em algumas 
outras regiões, notadamente em áreas de Cerrado (seção 4). Em  2014, as áreas de proteção 
ambiental representavam cerca de 17% do território nacional. Ademais,  as áreas sob 
proteção nas terras indígenas e em propriedades privadas  cumprem com a legislação 
do Código Florestal. O código exige que os proprietários mantenham uma parcela de 
suas terras para reflorestamento,  conservação e restauração do solo, incluindo corpos 

* Para maiores detalhes, veja seções 4 e 5.
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d’água e áreas sensíveis (seção 4). Como um todo, essas áreas cobrem mais de 40% do 
território nacional, ou mais que duas vezes a superfície dentro das áreas protegidas 
oficiais, o que faz do sistema de áreas protegidas do Brasil um dos maiores do mundo. 
No entanto a parcela da área total e o grau de proteção  variam entre as regiões e os 
ecossistemas. Estão em curso gestões no sentido de ampliar as áreas marinhas sob 
proteção, dos atuais 1,5% das águas territoriais e da zona econômica exclusiva, para 
5% até 2020 (seção 5).

Recursos hídricos
O Brasil é dotado de 12% dos recursos de água doce do mundo, cerca de 70% dos 

quais localizados na Bacia Amazônica. Foram introduzidos instrumentos modernos de 
gestão integrada de recursos hídricos. Planos de recursos hídricos, elaborados com ampla 
participação dos interessados, nos níveis nacional, estadual e de bacia hidrográfica, 
estabelecem prioridades, programas e projetos. No entanto esses planos abrangem 
apenas metade do território e, onde existem, sua implementação é falha e as orientações 
quanto à locação de recursos hídricos deixam a desejar (OCDE, 2015a).

As licenças para uso da água (captação e outros usos) são emitidas pela agência 
nacional ou pelas agências estaduais, dependendo do domínio do corpo d’água. Os sistemas 
federal e estaduais de outorga do direito de uso da água poderiam ser melhor integrados, 
com vistas a facilitar a gestão em bacias hidrográficas de domínio compartilhado. As 
captações de água, especialmente para uso na agricultura, aumentaram significativamente, 
desde 2000 (figura 1). A escassez de água tornou-se uma limitação ao desenvolvimento 
econômico e social em áreas mais populosas e economicamente desenvolvidas da região 
Sudeste, em consequência de fatores climáticos e aproveitamento inadequado (ANA, 
2013). Infraestruturas obsoletas e subdimensionadas constituem uma das principais 
causas de perda na rede de distribuição de água (seção 3).

Em uma abordagem plenamente consistente com as boas práticas de países da 

OCDE, o Brasil introduziu um sistema de classificação de qualidade de corpos d’água 

superficiais, que  se baseia nas suas principais categorias de uso e estabelece padrões de 

qualidade, de acordo com a categoria de uso. A qualidade da água é baixa em muitas áreas 

urbanas de maior densidade demográfica, geralmente em consequência de infraestrutura 

inadequada para coleta e tratamento de águas servidas (figura 1). Embora, atualmente, 

o acesso à água potável em áreas urbanas seja praticamente universal, apenas 56% da 

população urbana teve acesso aos sistemas de coleta de esgoto em 2011, com amplas 

variações regionais. Em algumas áreas, há impactos negativos sobre o meio ambiente e 

a saúde da população, decorrentes de falhas no saneamento, bem como sobre elevados 

níveis de contaminação por  fertilizantes e pesticidas (MMA, 2010, 2015).
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Recomendações sobre a política de mudança do clima e a gestão do ar, da água e de resíduos

Política de mudança do clima

• Implementar rapidamente programas setoriais para mitigar as emissões de GEEs e acelerar o desenvolvimento do SMMARE, a fim 
de monitorar os resultados; assegurar que medidas efetivas sejam replicadas e ampliadas.

• Avançar no desenvolvimento e na implementação do plano de adaptação às mudanças do clima, com o envolvimento de todos os 
setores, instâncias governamentais e partes interessadas; assegurar que a estratégia reflita adequadamente os impactos econômi-
cos, sociais e ambientais, inclusive a biodiversidade, a qualidade e a disponibilidade da água.

Gestão da poluição atmosférica, hídrica e de resíduos

• Desenvolver um eficaz sistema nacional de monitoramento da qualidade do ar, com metodologias consistentes e coleta de dados 
nos estados.

• Estabelecer critérios consistentes e compatíveis para a alocação de água e assegurar que os limites do desperdício estejam definidos 
conforme os padrões de qualidade da água, com base na categoria de uso.

•  Fortalecer a gestão de resíduos sólidos por meio:

 � do melhor cumprimento das normas referentes à eliminação de resíduos sólidos perigosos sem o tratamento prévio, em aterros 
municipais; e

 � do estabelecimento do Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme exige a lei, usando-o 
para facilitar a implementação dos programas de “logística reversa” para fiscalizar fluxos de resíduos de produtos-chave.

2 Governança e gestão ambiental 

Marco de governança ambiental de várias instâncias
Desde a década de 1980, o Brasil vem desenvolvendo uma política ambiental e 

um marco institucional abrangentes, cujo principal comitê consultivo e deliberativo 
de alto nível é o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão criado em 
1981, com representação de todas as instâncias de governo e dos principais setores 
interessados. A capacidade institucional e o quadro funcional do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) cresceram significativamente nos últimos dez anos. Paulatinamente, 
o MMA vem saindo de seu longo isolamento para se engajar, cada vez mais, em diálogo 
construtivo com outros ministérios setoriais, visando à formulação de políticas públicas, 
assim impulsionando os recentes avanços na integração de temas ambientais com as 
pautas sociais e econômicas. No entanto, a exemplo do que ocorre em muitos outros 
países, ainda prevalece uma cultura institucional dominada por múltiplos ministérios  
dissociados. Assegurar o fortalecimento da liderança ou a coordenação poderia auxiliar 
no aprimoramento da coerência das políticas e permitir uma abordagem única de todos 
os setores do governo em prol do desenvolvimento sustentável.

Todos os estados e praticamente todos os municípios com população acima de 
100.000 habitantes já criaram e instituíram órgãos ambientais, embora o nível de 
desenvolvimento varie consideravelmente. Por exemplo, cerca de um quarto dos 
conselhos municipais de meio ambiente estavam inoperantes em 2013 (IBGE, 2014). 
Muitas agências estaduais enfrentam dificuldades significativas para atrair e reter 
quadros técnicos funcionais qualificados. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) tende a desempenhar  papel complementar 
junto aos órgãos estaduais, especialmente em regiões como o Norte e o Nordeste, onde 
a capacidade institucional é mais limitada.
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Os governos federal e  os estaduais vêm investindo em capacitação, mas ainda 
existe uma necessidade de melhorar as informações sobre a implementação de políticas 
ambientais nos níveis estadual e municipal. As associações dos órgãos de meio ambiente 
dos estados (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA) e 
dos municípios (Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente – ANAMMA) 
realizam atividades para promover a cooperação e a troca de informações entre suas 
instituições membro. O Pacto Nacional de Gestão das Águas é um bom exemplo de 
estratégia de cooperação, envolvendo autoridades de todos os níveis administrativos, 
que poderia ajudar a melhorar o diálogo e a capacidade em diferentes instâncias de 
governo e servir como modelo para outras áreas da política ambiental.

A combinação de alta heterogeneidade econômica e social do País com seu sistema 
descentralizado de governança federativa gera desafios significativos de governança 
em vários níveis. Avanços foram alcançados com a edição da Lei Complementar  
nº 140/2011 e do Decreto nº 8.437/2015, que esclareceram os limites da jurisdição federal, 
estadual e municipal sobre  questões ambientais. Entretanto os desafios relacionados 
à implementação e à cooperação permanecem. Há grande número de organismos 
de coordenação, mas frequentemente esses carecem de ferramentas de tomada de 
decisão, capacidade e recursos para enfrentar interesses institucionais corporativos. 
Uma abordagem que levasse em conta a fragilidade e a baixa capacidade da maioria 
dos órgãos subnacionais poderia auxiliar no estabelecimento de uma conjuntura menos 
desigual para a formulação e fiscalização de normas ambientais. 

Direcionar sua fraqueza e a baixa capacidade da maioria das autoridades subnacionais 
ajudaria a estabelecer um escopo de nível nacional para colocar e fazer cumprir os 

requisitos ambientais.

Financiamento de instituições ambientais
Na classificação orçamentária do Tesouro por função governamental, as dotações 

para a gestão ambiental aumentaram em 48% no período de 2010-2014, para cerca de 

0,4% do Orçamento Geral da União (SENADO FEDERAL, 2015). Em 2014, o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) em parceria com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) lançou um projeto para rastrear gastos relativos ao meio 

ambiente em todos os setores do governo. A importância do projeto reside no fato de 

o orçamento do MMA ser relativamente pequeno, pois outros ministérios e órgãos  

contribuem com grande parte da despesa pública em matéria ambiental. O projeto ajudará 

ainda a melhorar a compreensão da eficácia e eficiência da alocação dos gastos públicos, 

devendo seu rigor e continuidade serem garantidos para que, ao longo do tempo, possa 

ser ampliado para contemplar também gastos estaduais e municipais.

Os dois maiores fundos federais relacionados ao meio ambiente (Fundo Nacional 

sobre Mudança do Clima e Fundo Amazônia) possuem sólidos sistemas de monitoramento 

e se comprovaram capazes de angariar recursos para projetos ambientais, inclusive por 

meio de financiamento internacional. A maioria dos estados e dos grandes municípios 

operam fundos ambientais, em parte, abastecidos por receitas provenientes de multas 

ambientais; em contraste com a maioria dos países da OCDE, onde as receitas provenientes 

de multas são direcionadas ao Tesouro, uma vez que o incentivo à geração de receitas 

pode conflitar com ações para coibir o descumprimento de normas. O Brasil utiliza, 

também, parte das receitas de petróleo e gás para financiar iniciativas ambientais e de 

mitigação de mudança climática. A destinação de recursos para finalidades ambientais 

pode ser necessária para garantir disponibilidade e regularidade de fundos, mas pode 

também reduzir a flexibilidade e eficiência da alocação de receitas.
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Legislação ambiental
A Constituição Brasileira reconhece o direito das pessoas a um ambiente ecologicamente 

equilibrado. Desde a aprovação da Lei Nacional de Política Ambiental de 1981, o Brasil 

desenvolveu um marco regulatório legislativo ambiental abrangente e avançado, em nível 

nacional e na maioria dos estados. Há, no entanto, falhas de implementação a serem 

corrigidas. O rigor das exigências ambientais varia substancialmente entre as jurisdições, 

refletindo prioridades locais e restrições de capacidade, o que suscita preocupações 

quanto à possibilidade de dumping ambiental, no qual indústrias altamente poluentes 

poderiam estabelecer unidades nos estados que carecem de capacidade para aplicar e 

fazer cumprir normas ambientais.

Licenciamento ambiental, conformidade e fiscalizaçao
O Brasil não possui um sistema integrado de administração de terras operante nos 

três níveis de governo. A indefinição de direitos de propriedade, tanto para particulares, 

quanto para o poder público tem, historicamente, exacerbado os problemas de uso não 

planejado e não autorizado de terras, entre eles o desmatamento. A criação recente do 

sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi um passo importante para a resolução 

de aspectos ambientais de regularização de propriedades rurais (seção 4). Não existe 

qualquer exigência na legislação federal para a avaliação ambiental estratégica de planos 

territoriais ou de outros programas de desenvolvimento, ainda que alguns estados os 

tenham tornado obrigatórios e o zoneamento ecológico-econômico (ZEE) abranja mais 

de 70% do seu território. Nas áreas urbanas, os planos diretores municipais se tornaram 

obrigatórios, desde 2005. Esses planos abrangem, mas não integram componentes isolados 

relativos a saneamento, transporte, habitação etc. e são, ainda, raramente implementados.
O licenciamento ambiental (que incorpora o Estudo de Impacto Ambiental – EIA) é 

instrumento regulatório fundamental em todos os níveis de governo. Na prática, contudo 
tornou-se um processo burocrático administrativo, sem consideração adequada de fatores, 
como localização, possíveis alternativas tecnológicas, impacto ambiental e potenciais 
medidas de mitigação (ABEMA, 2013). Mesmo tendo melhorado a capacidade técnica e 
institucional para licenciamento ambiental em nível federal, a  fragilidade institucional 
de órgãos ambientais subnacionais, a estruturação e o planejamento inadequados de 
projetos, bem como eventuais interferências de interesses políticos e econômicos locais 
ainda prejudicam a eficácia, a tempestividade e a transparência do processo. O processo 
de licenciamento tem se tornado foco de discussões sobre opções de desenvolvimento 
e suas consequências – ambientais, sociais e outras. A Lei Complementar nº 140/2011 
e o subsequente decreto presidencial tornaram mais objetivo o compartilhamento de 
responsabilidades pelo licenciamento nas três instâncias de governo, condicionado à 
escala do projeto, à sua localização e à extensão do seu potencial impacto ambiental. 
Contudo  faz-se necessário uma regulação mais clara de medidas e mecanismos de 
compensação de impactos ambientais.

Assim como em outras áreas, vários fatores contribuem para enfraquecer a aplicação 
da lei em muitos estados e municípios: por falta de recursos humanos,  as fiscalizações se 
limitam a responder às ocorrências; multas administrativas são, muitas vezes, ineficazes 
devido aos baixos níveis de recolhimento; e a responsabilização por dano ambiental 
é esporadicamente aplicada. Ao mesmo tempo, a atuação de procuradores federais e 
estaduais na fiscalização ambiental por responsabilidade civil e penal vem aumentando, 
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o que ajuda a garantir a conformidade. As iniciativas de responsabilidade socioambiental 
do setor financeiro são fatores importantes na promoção da  conformidade e de boas 
práticas. A partir de 2008, o Banco Central vem emitindo resoluções que incorporam 
temas socioambientais em atividades financeiras, inclusive a restrição de crédito por não 
cumprimento (seção 4). Contudo, muitas vezes, as empresas não dispõem de informação 
e incentivos suficientes para adotar voluntariamente práticas sustentáveis.

Democracia ambiental
A participação pública é uma característica preponderante da governança ambiental 

no Brasil, incluindo a participação de organizações não governamentais (ONGs) nas 
instâncias de tomada de decisão que reúnem as várias partes interessadas – como, por 
exemplo, os conselhos governamentais e os comitês de gestão de áreas protegidas (seção 5)  
– as consultas públicas obrigatórias que fazem parte do processo de licenciamento 
ambiental, bem como o acesso garantido do cidadão a informações ambientais e à justiça 
cidadã. No entanto os mecanismos que incorporam as opiniões da sociedade civil na 
tomada de decisão ambiental deveriam ser fortalecidas.

A legislação federal proporciona ao cidadão garantias importantes de acesso a 
informações ambientais. O Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente 
(SINIMA) é responsável pelo desenvolvimento de uma política consistente direcionada 
à produção, à coleta, à sistematização e à disseminação de informações ambientais.  
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica, a cada dois anos, relatórios 
de indicadores de desenvolvimento sustentável e o MMA vem trabalhando no sentido de 
desenvolver um conjunto de importantes indicadores ambientais (o Painel Nacional de 
Indicadores Ambientais – PNIA) para a consolidação dos dados ambientais disponíveis. 
Apesar desses esforços, as informações ambientais permanecem fragmentadas, o 
que prejudica a análise política e a capacidade da sociedade civil de influenciar o 
desenvolvimento e a implementação da política ambiental. 
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Recomendações sobre gestão e governança ambiental

Governança ambiental

• Racionalizar a multiplicidade de órgãos de coordenação vertical e horizontalizados, no intuito de eliminar sobreposições e lacunas de 
responsabilidades e, por último, melhorar a coerência e a eficácia política; considerar a criação de um sistema nacional para controle 
de qualidade e responsabilização.

• Fomentar, nas associações estaduais (ABEMA) e municipais (ANAMMA), a criação de órgãos ambientais para compor uma rede de 
reguladores em todas as instâncias administrativas e aumentar sua capacidade por meio da troca de experiências e boas práticas; 
considerar a implementação de um programa de fortalecimento de capacidades em nível subnacional.

• Considerar a replicação de mecanismos de governança nos diversos níveis para outras áreas da política ambiental, a exemplo do 
Pacto Nacional de Gestão de Água, com a finalidade de promover a integração e o diálogo entre diferentes instâncias governamentais 
e reduzir disparidades regionais no desempenho ambiental.

• Racionalizar os fundos voltados aos projetos e à política ambiental; monitorar sistematicamente o uso dos fundos ambientais, para 
garantir conformidade com as prioridades políticas, em termos de transparência e de custo-benefício.

• Desenvolver um sistema uniforme para coleta e gestão de dados ambientais, inclusive sobre a implementação da legislação ambien-
tal (indicadores de insumos, produtos e resultados) e sobre aspectos econômicos de políticas ambientais (contas de despesas e 
receitas; bens, serviços e empregos relacionados ao meio ambiente). 

Licença ambiental,  execução e conformidade

• Introduzir e aplicar um requisito legal de avaliação estratégica ambiental de planos territoriais municipais e programas de desenvol-
vimento setorial, que devem ser utilizados para a integração de aspectos econômicos, sociais e ambientais do uso da terra.

• Racionalizar o processo de avaliação de impactos ambientais e os requisitos de licencenciamento ambiental entre as diversas ins-
tâncias administrativas; esclarecer os limites entre ações compensatórias com objetivos socioambientais e aquelas com objetivos 
sociais; desenvolver orientações procedimentais para cada estágio do processo de licenciamento e construir a capacidade dos 
órgãos de licenciamento.

• Fortalecer a capacidade de fiscais ambientais em todas as instâncias governamentais; enfatizar o controle proativo (planejado) de 
conformidade; melhorar a colaboração com promotores federais e estaduais; ampliar as oportunidades para a “fiscalização cidadã” 
por meio do engajamento das comunidades locais no controle da conformidade.

3  Esverdeamento da economia no contexto do desenvolvimento sustentável

Marco do desenvolvimento sustentável
O Brasil subiu no ranking das maiores economias mundiais, alcançando progresso 

considerável rumo ao crescimento sustentável e inclusivo. Desfrutou de um crescimento 

econômico robusto na maior parte  dos anos 2000, o que ajudou a diminuir a diferença 

de renda com países da OCDE. No entanto, desde 2012, o crescimento desacelerou (OCDE, 

2015b). O Bolsa Família, reconhecido internacionalmente como boa prática, ajudou a 

reduzir pela metade o número de pessoas vivendo na extrema pobreza. A cobertura do 

serviço de saúde e os resultados educacionais também melhoraram, mas a desigualdade 

de renda e as disparidades sociais e regionais continuam grandes. O Brasil precisa 

retomar seu crescimento econômico e dar continuidade ao processo de superação de 

desafios sociais e, ao mesmo tempo, melhorar a conservação e o uso sustentável de 

seus ativos ambientais.
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Desde o início dos anos 2000, o Brasil lançou várias iniciativas para enfrentar, de 

forma integrada, as vertentes econômicas, sociais e ambientais do crescimento e do 

desenvolvimento sustentável. Essas iniciativas incluíram a Agenda 21 de 2002, já há 

tempos considerada a estratégia nacional de desenvolvimento sustentável, apesar de 

carecer de mecanismos de implementação. Alguns programas de transferência de renda 

foram direcionados simultaneamente a objetivos sociais e ambientais, uma vez que 

uma significativa parcela da população, especialmente nas áreas rurais, depende do uso 

sustentável de recursos naturais (seção 4). Alguns programas para o desenvolvimento 

da agricultura, da indústria, da energia e da infraestrutura já começam a incluir uma 

dimensão ambiental. Essas iniciativas positivas poderiam ser consolidadas em um marco 

estratégico coerente para fomentar a economia verde e o desenvolvimento sustentável.

Esverdeamento do sistema tributário e de encargos
No contexto de uma reforma tributária mais ampla, há espaço para ampliar e 

aprimorar a aplicação de tributos relativos ao meio ambiente e suprimir eventuais isenções 

fiscais e subsídios ambientalmente perversos, de modo a promover o aproveitamento 

mais eficiente e sustentável dos recursos. Em 2013, as receitas provenientes de impostos 

ambientais no Brasil representaram aproximadamente 2% da receita fiscal total e 0,7% 

do PIB; abaixo dos níveis observados na maioria dos países da OCDE.

Mesmo após a desregulação dos preços dos combustíveis no início dos anos 2000, 

entre 2006 e 2012, o governo manteve os preços abaixo dos praticados no mercado 

mundial. Além disso, a alíquota do imposto federal sobre combustíveis – Contribuição 

de Intervenção no Domínio Econômico-Combustíveis (CIDE-Combustíveis) – caiu 

gradativamente. Esses subsídios implícitos mantiveram os preços da gasolina artificialmente 

baixos – sinalizando um desincentivo ao uso moderado de automóveis particulares – e 

prejudicaram a indústria do etanol. Com o aumento dos preços da gasolina e do diesel 

em 2012, a alíquota da Cide foi definida em zero, como medida de compensação.

Providencialmente, no começo de 2015, o governo reintroduziu alíquotas positivas 

da CIDE-Combustíveis, contudo a contribuição não tinha relação com o teor energético 

ou de carbono do combustível. Como na maioria dos países, o diesel é tributado a uma 

alíquota mais baixa que a gasolina, apesar do seu maior teor de carbono e emissões de 

poluentes atmosféricos locais. O consumo de combustíveis, nos setores de agricultura e 

indústria, permanece, em grande parte, não tributado. A alíquota efetiva sobre emissões 

de CO2 na economia como um todo é, portanto, uma das mais baixas entre os países 

da OCDE e do grupo BRIICS de economias emergentes (Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, 

China e África do Sul) (OCDE, 2015c). O Ministério da Fazenda (MF) fez uma avaliação 

abrangente das opções de precificação do carbono, incluindo um imposto sobre o 

carbono e um regime de comércio e limites de emissões (cap-and-trade) com vistas a 

apresentar recomendações políticas em 2017. Trata-se de uma iniciativa positiva que 

poderia se aproveitar de esforços anteriores para a introdução de sistemas subnacionais 

de comercialização de títulos de emissão de GEEs.

As receitas provenientes de tributos sobre veículos automotores têm crescido com o 

aumento da propriedade de automóveis, porém as alíquotas não levam em consideração 

as características ambientais dos veículos. Alíquotas reduzidas sobre a comercialização 

de automóveis do tipo flex serviram de estímulo para a venda dessa categoria de veículos 

que, atualmente, representam a maioria de todos os automóveis de passeio. Apenas 
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alguns estados implementaram a cobrança pela captação de água e pela descarga de 

poluentes, mas os valores unitários são baixos e têm efeito limitado sobre as decisões 

acerca da alocação e do uso da água (OCDE, 2015a). Não existem outros encargos sobre 

o uso de recursos naturais e a poluição.

Investimento e financiamento ambiental
O investimento público em infraestrutura aumentou com o Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) de 2007 e com sua reedição de 2011, o que ajudará a sustentar o 

crescimento e melhorar a prestação de serviço. O programa de 2011 incluiu também 

forte dimensão ambiental com o aumento de recursos para saneamento, transporte e 

energia. Alguns programas de investimento contemplaram critérios de sustentabilidade 

e potenciais impactos climáticos, embora não de forma sistemática.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), maior provedor 

de financiamento de longo prazo, intensificou suas atividades de empréstimos relativos 

ao meio ambiente, que responderam por 15% do seu total de empréstimos em 2014 

(figura 2). O BNDES introduziu ainda critérios ambientais em seus principais projetos 

de concessão de empréstimo para alguns setores com alto potencial de impacto 

ambiental (por exemplo, soja, açúcar e etanol, processamento de carne, energia fóssil). 

Entretanto deficiências no planejamento de projetos, estruturação, implementação e  

monitoramento atrasaram a conclusão de obras de infraestrutura, desestimulando a 

participação do setor privado e prejudicando a execução orçamentária federal. Projetos 

de infraestrutura de grande relevância para o meio ambiente em setores – tais como 

saneamento e mobilidade urbana, para os quais a responsabilidade reside na instância 

municipal, bem como grandes projetos em áreas sensíveis, como a Amazônia – foram 

os mais prejudicados por esses fatores.



32

AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

OCDE - AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO AMBIENTAL: BRASIL 2015 © OCDE 2015

Figura 2.   Desembolsos do BNDES para o meio ambiente aumentaram significativamente 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

R$ (bilhões) valores de 2014

Energias renováveis Hidroeletricidade (> 30 Mw) Transporte público de passageiros 
Transportes de cargas Abastecimento de água e saneamento Manejo municipal de resíduos sólidos 
Florestas Adaptação a mudanças climáticas; redução de riscos de desastres Outros

Desembolso por setor, 2002-14
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Nota: valores de desembolsos anteriores a 2007 podem ser subestimados, devido à alteração da classificação de despesas. Dados de 2014 para energias renováveis incluem 
investimentos do Programa de Eficiência Energética PROESCO.
Fonte: com base em BNDES (2014), Relatório Anual 2013; BNDES (2013), Relatório Anual 2012.

Atualmente, mais pessoas têm acesso à energia elétrica, ao abastecimento de água 
potável, ao saneamento e serviços de manejo de águas servidas. Contudo  a cobertura e 
e a qualidade das infraestruturas precisam ser ampliadas e melhoradas, especialmente 
no que diz respeito ao tratamento de águas servidas, aterros sanitários e reciclagem 
(seção 1). A precificação inadequada está entre os maiores gargalos para a ampliação de 
infraestruturas de serviços de abastecimento de água e de águas servidas. A maioria dos 
municípios não cobra pelos serviços de coleta de resíduos sólidos ou os financiam por meio 
de tributos sobre a propriedade, o que não proporciona qualquer incentivo para a redução 
do volume do lixo gerado ou pela triagem seletiva para fins de reciclagem. Em média, as 
tarifas pelo abastecimento de água cobrem os custos operacionais e de manutenção, mas 
são insuficientes para arcar com novos investimentos de infraestrutura, havendo grandes 
variações de tarifa e de eficiência operacional entre municípios e prestadores de serviços 
de abastecimento (MCid, 2014). A exemplo de outros países da América Latina, grande 
parcela da água distribuída não gera receitas. As receitas são menores nos municípios 
mais carentes, consequência, em parte, de tarifas reduzidas para domicílios de baixa 
renda; o que pode desestimular o investimento na ampliação da rede de abastecimento, 
justamente onde este se faz mais necessário. Uma alternativa seria a utilização de 
programas de transferência de renda para compensar domicílios de baixa renda.
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Investimento em energia limpa e transporte sustentável
Em 2014, o Brasil era o sétimo maior investidor do mundo em fontes de energias 

renováveis (BNEF, 2015). O Plano Decenal de Expansão de Energia 2022 prevê a 
manutenção da ênfase sobre fontes de energias renováveis (seção 1). Os investimentos 
têm se concentrado em grandes usinas hidrelétricas, que receberam a maior parcela 
dos financiamentos ambientais do BNDES no período de 2008-2014 (figura 2). Várias 
formas de apoio, inclusive leilões para aquisição de tecnologias específicas de energias 
renováveis, ajudaram a aumentar o fornecimento de energia a partir de outras fontes 
que não a de grandes hidrelétricas, especialmente a eólica. Regras de conteúdo local, 
condição para o financiamento do BNDES, levaram à criação de uma indústria eólica 
no Brasil, embora essa forma de proteção industrial possa prejudicar a competitividade 
do setor, no longo prazo.

Desde 1970, o Brasil vem estimulando o desenvolvimento da produção, em larga 
escala, do etanol de cana-de-açúcar para uso em veículos automotores, inclusive por 
meio de quotas de mistura obrigatória e de tributação favorável. Em consequência, 
os biocombustíveis responderam por 17% dos combustíveis utilizados no transporte 
rodoviário em 2012, de longe, a mais elevada participação do mundo. No início da década 
de 2010, o governo e o BNDES retomaram os investimentos de apoio à indústria do álcool 
e à produção da cana-de-açúçar, em resposta à queda de produtividade no setor, em 
parte provocado pelo preço artificialmente baixo da gasolina.

Em 2011, o Brasil lançou o Plano Nacional de Eficiência Energética e definiu uma 
meta de economia de energia para todo o país, até 2030. A empresa estatal de energia 
elétrica, Eletrobrás, implementou os programas de gestão da demanda de energia na 
indústria e nos municípios. Novos regulamentos e programas de rotulagem melhoraram 
a eficiência energética de aparelhos e equipamentos. Entretanto a abordagem à eficiência 
energética e à gestão da demanda tem sido fragmentada. O Brasil pode se beneficiar 
com a aplicação sistemática de critérios de eficiência energética integrados às políticas 
setoriais, incluindo habitação, planejamento urbano e transporte.

No Brasil, a maior parte do transporte de passageiros e de cargas é realizado pelas 
rodovias. As insuficiências de infraestrutura do transporte público e o aumento dos custos 
para o usuário, assim como a tributação relativamente baixa sobre a propriedade e uso 
de veículos contribuíram para o agravamento das condições de trânsito nos grandes 
centos  urbanos. O PAC 2011 incluiu a expansão de redes ferroviárias de longa distância 
e urbanas, o que é bastante positivo. Poderia ser dada maior ênfase ao sistema de 
ônibus de trânsito rápido, que já vem sendo operado com sucesso em algumas cidades, 
como Curitiba, e também introduzido no Rio de Janeiro e em Brasília, em 2014. Esse 
sistema pode ajudar a reduzir o congestionamento nas cidades e ao longo da malha 
viária, com a consequente redução de acidentes rodoviários e de emissões de GEEs e 
de poluentes atmosféricos. 
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Ecoinovação e bens e serviços ambientais
A ecoinovação está entre as prioridades da estratégia de inovação do Brasil. O País 

tem importantes empresas inovadoras e elevada especialização em certas áreas de alta 
tecnologia, tais como energias renováveis e agrotecnologia. Estima-se que os investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento (P&D) ecológicos respondam por cerca de 3% dos gastos 
totais de P&D (FRISCHTAK, 2011). O desempenho em ecoinovação tem aumentado e o 
Brasil vem aprimorando sua especialização em tecnologia ambiental, comparável com 
outras economias BRIICS. O número de patentes em tecnologia ambiental e climática 
cresceu, representando cerca de 9% de todas as patentes registradas no Brasil no período 
de 2009-2011 (a média dos BRIICS foi de 7,8%). O Brasil gerou o terceiro maior volume 
mundial de créditos de redução de emissões certificadas no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), o que tem sido uma das forças motrizes por trás da 
transferência de tecnologia além de, também, estimular a inovação no plano interno.

O Brasil poderia se beneficiar de uma melhor coerência nas políticas industrial, de 
inovação e de mercado de trabalho, bem como de uma maior cooperação entre governo, 
instituições de pesquisa e setor empresarial. A ecoinovação enfrenta barreiras similares 
àquelas enfrentadas pela inovação em geral, incluindo a  fragilidade de relações entre 
setores da ciência e da indústria, lacunas de competências, entraves regulatórios, alto 
custo de registro de patentes e complexidade do regime de incentivos econômicos e 
fiscais. Junto com o apoio oficial à P&D, surgiram recentemente algumas medidas políticas 
impulsionadas pela demanda, tais como normas de sustentabilidade em compras do 
setor público, programas de rotulagem e políticas que estabelecem metas de desempenho 
ambiental setoriais. Entretanto os programas de rotulagem ambiental são onerosos e os 
produtos sustentáveis representam parte insignificante das compras governamentais 
(MMA, 2015). A expectativa é que a Lei da Biodiversidade de 2015 facilite a inovação e 
a atividade industrial com base no uso justo dos ativos genéticos e do conhecimento 
tradicional (seção 4).

Aparentemente, o setor de bens e serviços ambientais vem crescendo mais rápidamente 
que a economia do País como um todo (ABDI, 2012) e as estimativas indicam que o setor 
poderá servir de estímulo para o crescimento do País (1% a 7% do PIB). Contudo  várias 
formas de proteção das empresas nacionais (por exemplo, requisitos de conteúdo local 
e elevados  tributos sobre importações) reduzem a concorrência, aumentam os custos 
tecnológicos e desestimulam a inovação e a difusão de maior eficiência, de tecnologias 
mais limpas e de bens e serviços. As empresas líderes do Brasil investem apenas 1% do 
seu faturamento em tecnologias sustentáveis, e as pequenas e médias empresas tendem 
a investir menos ainda (AHK, 2009). Mesmo assim, a adoção, cada vez mais comum, 
de práticas de responsabilidade social corporativa e de sistemas de gestão ambiental 
revela que houve melhora da consciência empresarial relativa às questões ambientais.

Cooperação para o desenvolvimento
O Brasil aumentou seus gastos em relação à cooperação para o desenvolvimento e é 

um dos parceiros mais ativos na cooperação triangular. Ao mesmo tempo em que o foco 
dessa cooperação tem sido, tradicionalmente, a saúde, a agricultura e a educação, houve 
expansão no número de projetos ambientais, sendo boas as perspectivas de crescimento 
nesse campo, no futuro próximo. O Brasil está se articulando com outros países, com 
vistas a compartilhar seus conhecimentos sobre monitoramento de florestas e de uso 
da terra; e o governo planeja ampliar a cooperação sul-sul em matéria de recuperação 
de florestas (seção 4). 
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Recomendações sobre o esverdeamento da economia no contexto do desenvolvimento sustentável 

Esverdeamento do sistema de impostos e encargos

• Reformar o sistema de tributos e encargos no que tange ao meio ambiente, possivelmente no contexto de uma reforma fiscal mais 
ampla, incluindo: 

 � manutenção de alíquotas positivas para a contribuição CIDE sobre combustíveis, ajustando-as de modo a refletir o teor do car-
bono do combustível e as emissões de poluentes atmosféricos locais; aplicação da CIDE para combustíveis usados na aviação e 
máquinas estacionárias (por exemplo, nas indústrias);

 � introdução de tributos sobre poluição (ex.: emissões atmosféricas), resíduos (materiais de embalagem), aproveitamento de 
recursos (minerais) e alinhamento de alíquotas de tributos sobre veículos com o desempenho ambiental; e

 � garantia de que a cobrança pela captação de água ou pela descarga de poluentes reflita a escassez e as pressões sobre o meio 
ambiente e seja aplicada, de forma consistente, em todas as bacias hidrográficas do país (em conformidade com a legislação). 

• Prosseguir com a avaliação de opções de preço de carbono; considerar o ensaio de precificação de GEEs em um regime de comércio 
e limites de emissões (cap-and-trade) em nível estadual, visando a adquirir a experiência necessária para a implementação de um 
sistema nacional interligado aos mercados internacionais de carbono.

Investimentos em infraestrutura e serviços relativos ao meio ambiente

• Integrar, de forma sistemática, objetivos ambientais às políticas setoriais e aos programas de investimento público, cuja implemen-
tação deve contemplar critérios de sustentabilidade ambiental e indicadores para o monitoraento de seu progresso.

• Simplificar os procedimentos administrativos e fomentar a capacitação para melhorar a execução de programas de investimento em 
infraestrutura relacionados ao meio ambiente, especialmente no nível local. Estimular a forte colaboração intermunicipal, visando a 
alcançar economias de escala na prestação de serviços de saneamento e de tratamento de resíduos.

• Estender a aplicação de encargos pelo uso da água, pelos serviços de saneamento e coleta de resíduos e reforçar a sua cobrança, 
com vistas a estimular o uso eficiente de recursos, ampliar a recuperação de custos, melhorar a viabilidade financeira do investi-
mento e alavancar recursos do setor privado; usar transferências sociais para garantir que famílias de baixa renda tenham acesso 
adequado a esses serviços.

• Reforçar medidas para melhorar a eficiência energética por meio da introdução de normas para prédios e aparelhos, integrando-as 
aos programas de habitação social e aplicando normas obrigatórias de economia de combustível e rotulagem para promover uma 
mudança em prol de veículos mais eficientes. 

• Continuar a ampliar investimentos em ferrovias e sistemas de transporte público urbano; considerar a ampliação do uso de instru-
mentos tais como pedágios, taxas de congestionamento, cobrança de estacionamento e restrições sobre a circulação de automóveis, 
com o objetivo de moderar o uso de veículos particulares.

Ecoinovação e bens e serviços ambientais 

• Estimular a produção e a difusão de tecnologias, bens e serviços ambientais, por meio de: 

 � ampliar a consciência sobre melhores práticas e tecnologias disponíveis, particularmente em pequenas e médias empresas; 

 � facilitar o acesso a financiamentos para investimento em tecnologias em prol do meio ambiente, energias renováveis e eficiência 
energética;

 � monitorar os efeitos de regras de conteúdo local sobre a competitividade de longo prazo da emergente indústria de tecnologia 
ambiental (ex.: eólica e solar);

 � atualizar regularmente o catálogo de produtos sustentáveis para compras públicas de produtos verdes e treinar gerentes de 
compras; e

 � racionalizar ainda  mais as iniciativas de rotulagem ambiental.
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4 Conservação e uso sustentável da biodiversidade*

Biodiversidade do Brasil: estado, tendências e pressões
O Brasil é um país megadiverso que abriga um décimo de todas as espécies 

conhecidas do planeta e possui mais espécies endêmicas que qualquer outro país. Possui 

seis ecossistemas terrestres ou biomas (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, 

Pantanal e Pampa) e vários outros ecossistemas costeiros e marinhos . A Amazônia, 

maior floresta tropical do mundo, ocupa quase metade do território brasileiro. Como na 

maioria das economias emergentes, o desenvolvimento da infraestrutura, a agricultura, 

o crescimento demográfico e a urbanização constituem as principais pressões sobre a 

biodiversidade (MMA, 2015). A situação da conservação da biodiversidade varia bastante 

entre regiões e estados, sendo geralmente mais pobre nas regiões Sul e Sudeste e ao 

longo do litoral, onde vive a maior parte da população.

O Brasil alcançou avanços notáveis na redução do desmatamento. Em 2014, após 

um pico  em anos anteriores, a taxa de desmatamento anual na área conhecida como 

Amazônia Legal  foi 75% abaixo da média dos 10 anos anteriores (figura 3). Portanto, é 

provável que o Brasil supere sua meta de redução do desmatamento na região em 80%, 

até o ano 2020. No entanto o progresso tem sido desigual entre os estados da região; e 

o ritmo atual ainda significa uma perda de cobertura florestal equivalente ao tamanho 

da Eslovênia (ou do estado de Sergipe) a cada quatro anos. Nos anos recentes, as taxas 

de desmatamento caíram também na maioria dos outros biomas, mas as pressões 

permanecem altas no Cerrado. No geral, a área total de floresta diminuiu em cerca 5%, 

desde o ano 2000. Historicamente, as indefinições na situação fundiária tem exacerbado 

as pressões do desmatamento provocadas pela extração irregular de madeira e pela 

expansão da agricultura e de pastagens.

As ações para proteger espécies ameaçadas aumentaram, e a situação da conservação 

de mais de 100 espécies melhorou desde a última avaliação (MMA, 2015). Em 2012, quase 

metade das espécies ameaçadas da fauna estava sob proteção de um plano de ação para 

a conservação, e as áreas protegidas federais atualmente abrangem cerca de 60% das 

espécies de flora e fauna ameaçadas. No entanto as listas de espécies ameaçadas de 

2014 indicam que mais de 45% das espécies de flora, como também cerca de 10% das 

espécies de fauna estão ameaçadas, especialmente nos biomas da Mata Atlântica e do 

Cerrado. Vários dos estoques pesqueiros costeiros e fluviais estão esgotados ou  sobre-

explotados (MMA, 2015).

Melhoria da base de conhecimento para a política de biodiversidade
O Brasil alcançou notáveis avanços no que tange à melhoria da base de conhecimento 

sobre espécies e ecossistemas e ao monitoramento da situação e das das tendências da 

biodiversidade. No entanto a abundância de informações concernentes à biodiversidade 

continuam fragmentadas e nem sempre consistentes. Em 2010, o Ministério da Ciência 

e Tecnologia (MCT) lançou o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira 

(SiBBr) no intuito de sistematizar essas informações e torná-las mais acessíveis à pesquisa 

e à formulação de políticas.

O Brasil está entre os líderes mundiais no monitoramento de florestas por imagem 

via satélite, fator crucial para a redução do desmatamento na Amazônia. Um sistema de 

monitoramento praticamente em tempo real alerta as autoridades sobre o desmatamento 

* Veja a seção 5 para detalhes sobre áreas protegidas.
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e a degradação da floresta na região. O monitoramento via satélite do desmatamento foi 

também implementado para outros biomas, mas, além de ser menos desenvolvido, os 

dados não são completamente compatívies entre os sistemas. Os sistemas de detecção 

de incêndios florestais abrangem todo o País.

Em 2013, o MMA lançou a Iniciativa de Valoração Brasileira do Capital Natural do 

Brasil como parte do compromisso assumido pelo País para o desenvolvimento do 

processo nacional de Economias dos Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB Brasil). 

Essa iniciativa poderia preencher uma lacuna, ao proporcionar a valoração econômica 

da biodiversidade e ao construir um consenso sobre os benefícios da manutenção de 

ecossistemas funcionais, o que, em contrapartida, contribuiria para aumentar o apoio 

político e social necessário para integrar, de forma eficaz, a biodiversidade à agenda do 

desenvolvimento.

Marco político para conservação e uso sustentável da biodiversidade
Desde meados  dos anos 2000, o Brasil vem fortalecendo seu marco institucional, 

político e legislativo para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Houve uma 

mudança gradual, de uma abordagem de “cerca e protege” e de fiscalização rígida, para 

uma abordagem de desenvolvimento sustentável com a identificação de regiões prioritárias 

de biodiversidade e reconhecimento do papel das comunidades rurais, tradicionais e 

indígenas na manutenção da prestação de serviços ambientais. 

Em 2013, a Comissão Nacional da Biodiversidade adotou 20 ambiciosos objetivos 

nacionais de biodiversidade para 2020, alinhados às Metas de Aichi, no âmbito da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Criou também, um painel multissetorial – 

PainelBio –  para definir indicadores e monitorar o progresso. Uma avaliação intermediária 

indica que o Brasil está no caminho certo para atingir a maioria de suas metas, ainda 

que esforços adicionais sejam necessários (MMA, 2015). Vários estados desenvolveram 

estratégias e planos de ação de biodiversidade, contudo garantir coerência e sinergia 

entre políticas federais para a biodiversidade continua sendo um desafio. 

No geral, houve uma proliferação de planos e programas relativos à biodiversidade 

desde o ano 2000, muitas vezes, com sobreposição de objetivos. Contudo  ainda não está 

claro até que ponto esses planos e programas foram implementados ou produziram os 

resultados esperados. Com poucas exceções, a implementação de políticas e de planos 

para a biodiversidade carece de monitoramento sistemático e sua eficácia, custos e 

benefícios raramente são avaliados.

Uma estratégia integrada de combate ao desmatamento
É compreensível que a política de biodiversidade brasileira tenha se concentrado 

fortemente no combate ao desmatamento. Em 2004, em resposta às crescentes taxas 
de desmatamento na Amazônia, o governo lançou o Plano de Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). Efetivamente, o plano incorporou a luta contra 
o desmatamento a outras agendas setoriais, graças ao respaldo  da coordenação da Casa 
Civil da Presidência da República e à atribuição de responsabilidades de implementação 
para 13 ministérios. Atualmente, em sua terceira fase, o PPCDAm baseia-se em um 
conjunto coerente de ações, como: criação de áreas protegidas (seção 5), regularização 
fundiária (incluindo o programa Terra Legal), sistemas avançados de monitoramento, 
fiscalização rigorosa e promoção do uso sustentável de recursos naturais. Instrumentos 
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complementares, como embargos e restrições ao crédito para desmatadores ilegais, 
reforçaram a eficácia na execução. 

O PPCDAm é amplamente reconhecido como uma estratégia eficaz, que pode servir 
como modelo para outros países. O plano foi de grande valia na redução do desmatamento 
na Amazônia (figura 3), embora outros fatores possam também ter contribuído, entre 
eles, a queda dos preços dos produtos agrícolas e o engajamento voluntário do setor 
privado. Com base no sucesso do PPCDAm, o governo lançou um programa semelhante 
para controlar o desmatamento no bioma Cerrado. Para que haja maior redução do 
desmatamento, além do monitoramento e da fiscalização rigorosa, será necessário 
fazer, cada vez mais, com que a agricultura sustentável e a gestão florestal sejam mais 
atrativas que a extração ilegal da madeira e a grilagem de terras, e que haja garantias 
de que práticas sustentáveis possam prover fontes de renda viáveis às comunidades 
tradicionais (CEPAL et al., 2011).

Em reconhecimento a essa necessidade, desde 2006, o governo vem emitindo 
concessões para a extração sustentável de produtos florestais madeireiros e não 
madeireiros. As concessões ainda abrangem menos de 1% da área florestal potencialmente 
explorável, principalmente devido à burocracia, aos altos custos de transação, à falta 
de infraestrutura e aos conflitos fundiários. Muitas comunidades rurais carecem de 
conhecimento ou de meios para adotar práticas florestais sustentáveis ou concorrer 
nos processos de concessão.

O financiamento advindo da cooperação bilateral e internacional ajudou a financiar o 
PPCDAm e outros programas de biodiversidade e adicionou capacidade de implementação 
aos órgãos do governo. Grande parte do financiamento internacional vem sendo aplicada 
por meio de fundos extraorçamentários, incluindo o inovador Fundo Amazônia. Criado 
em 2008 e gerido pelo BNDES, em parceira com o MMA, o fundo investe na prevenção 
de desmatamento e aproveitamento sustentável da floresta, contribuindo, dessa forma, 
para a redução das emissões dos GEEs. A Noruega é o maior doador, seguido pela 
Alemanha. Entre 2009 e 2015, o fundo acumulou mais de US$ 970 milhões e apoiou 
mais de 70 projetos. Por meio do Fundo Amazônia, o Brasil recebeu cerca da metade 
do total dos recursos aprovados pelo financiamento internacional para a  Redução das 
Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal – REDD e REDD+ (NORMAN et al., 
2014). Em junho de 2014, o Brasil foi o primeiro país a submeter o seu nível de referência 
de emissões florestais para fins de pagamentos por resultados no âmbito do REDD+ 
conforme estabelecido pelo Marco de Varsóvia 2013. A estratégia nacional da REDD+ 

vem sendo discutida desde 2010.
O setor empresarial contribuiu para o combate ao desmatamento na Amazônia 

por meio da Moratória da Soja e de Termos de Ajustamento de Conduta por parte dos 
Frigoríficos. A moratória envolve um grupo de grandes empresas que concordaram 
voluntariamente em deixar de usar soja cultivada em áreas de floresta amazônica 
ilegalmente desmatadas desde 2008. A moratória provou-se eficaz, pela tendência de 
os produtores se adaptarem à procura do mercado. Existe ainda espaço para maior 
engajamento do setor empresarial na conservação e recuperação de florestas e, de forma 
mais ampla, na conservação e no uso sustentável da biodiversidade.
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Figura 3.  A expansão das áreas protegidas ajudou a reduzir o desmatamento  
na Amazônia
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O Novo Código Florestal e o Cadastro Ambiental Rural
Em 2012, o Brasil aprovou o Novo Código Florestal para substituir e atualizar o 

código de 1965. O antigo código foi o instrumento jurídico fundamental de proteção da 

vegetação nativa em propriedades privadas e regulação do uso da terra, por meio da 

exigência de que proprietários mantivessem parte de suas terras para fins de conservação 

e recuperação da floresta e do solo (as chamadas Reserva Legal – RL e Áreas de Preservação 

Permanente – APPs). Entretanto esse código foi de difícil aplicação e não evitou que 

vastas áreas fossem ilegalmente desmatadas. Em resposta, apesar de criticado por ser 

complacente com interesses comerciais, o novo código introduziu novos instrumentos 

de fiscalização potencialmente mais eficazes, que poderão proporcionar melhor nível 

de proteção. O Novo Código Florestal visa a reconciliar os objetivos de preservação da 

biodiversidade e das florestas com o objetivo de assegurar um bom ambiente de negócios 

para a agricultura, um dos principais setores da economia do Brasil.

Mais especificamente, o novo código introduziu o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

com vistas a melhorar o monitoramento e a conformidade com exigências de conservação 

de florestas em áreas rurais: os proprietários devem registrar suas terras e áreas de 

reserva no cadastro, até maio de 2016, sendo que o registro no CAR será um requisito 

para acesso a créditos rurais, a partir de outubro de 2017. Glebas rurais que não estiverem 

em conformidade com os requisitos das áreas reservadas estarão sujeitas a programas 

estaduais de regularização ambiental. O sistema faz uso de imagens de satélite de alta 

resolução para localizar e registrar cada gleba rural.

A implementação do CAR prossegue: até abril de 2015, 53% das áreas demarcadas 

haviam sido registradas. O governo federal investiu na criação do sistema de informação e 

na construção de capacidades em nível estadual, uma vez que os estados são responsáveis 

pela implementação do cadastro. Espera-se que, com a aplicação rigorosa do novo código, 

haja, mais adiante, significativa redução nas taxas de desmatamento. Embora o cadastro 
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não tenha sido projetado para fins de regularização de direitos de propriedade da terra, 

os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento rural e pelos assentamentos podem utilizar 

as informações georreferenciadas sobre localização de glebas rurais (conforme declarado 

pelos proprietários ou detentores) para esclarecer a situação fundiária.

O Novo Código Florestal prevê a complementação do registro cadastral com 

um sistema inovador de cotas florestais negociáveis, denominado Cotas de Reserva 

Ambiental (CRAs). Na prática, os proprietários de terra que não cumpriram com suas 

obrigações de reserva (anteriores a 2008) poderão restaurar a cobertura vegetal nativa ou 

adquirir uma quantidade equivalente de cotas. Cotas são expedidas para áreas mantidas 

com vegetação nativa que excedam os requisitos de reserva. A compensação só será 

possível dentro do mesmo bioma e, possivelmente, do mesmo estado. O sistema cria 

demanda por terras florestais e, em consequência, estimula a conservação de florestas. 

Segundo estimativas, o déficit de conformidade com obrigações de conservação florestal 

passado é grande (SOARES FILHO et al., 2014). Considerando que a restauração florestal 

é onerosa, especialmente para pequenos proprietários rurais, o sistema de cotas poderá 

constituir-se uma maneira econômica de garantir conformidade. O MMA vem buscando 

formas de lidar com o risco de que apenas áreas de baixa oportunidade de custo sejam 

competitivas no mercado, o que levaria a um aumento da conservação em áreas que 

não necessariamente tenham o maior valor de biodiversidade.

O Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVEG) desenvolvido 

pelo MMA e atualmente sob consulta pública, visa a promover, nos próximos 20 anos, 

a restauração florestal em larga escala em 125 mil km2. O MMA estima que o plano 

gerará mais de 190 mil empregos diretos em áreas rurais. Para alcançar essas metas, é 

provável que sejam necessários vultosos recursos financeiros e mecanismos inovadores 

de financiamento, tais como títulos verdes para investimento em restauração. O CAR 

permitirá a identificação de áreas de alto valor de biodiversidade e a priorização de 

ações de restauração florestal.

 Pagamentos por serviços ambientais e programas de transferência condicionada 
de renda

Ao mesmo tempo em que a abordagem regulatória tradicional prevalece, o uso 

de instrumentos econômicos foi ampliado. A maioria desses instrumentos visa a 

premiar ações que beneficiam a biodiversidade, a exemplo de boas práticas agrícolas e 

aproveitamento sustentável de recursos florestais. O uso de encargos e cobranças, tais 

como a cobrança pelo uso da água e os ingressos pela entrada em áreas protegidas, é 

muito limitado (veja seções 3 e 5).

O Brasil implementou vários programas federais e estaduais de pagamentos por 

serviços ambientais (PSA) e de geração de renda para comunidades rurais. O Programa 

Produtor de Água (PPA), lançado em 2011 pela Agência Nacional de Águas (ANA) e replicado 

por alguns estados e municípios, oferece compensação financeira por investimentos na 

proteção do solo e da água em bacias hidrográficas que servem de fontes de abastecimento 

para áreas de grande população. 

Programas, como o Bolsa Floresta e o Bolsa Verde, visam a suplementar a renda de 

famílias vivendo em condições de extrema pobreza em comunidades rurais e áreas de 

florestas e compensá-las pela realização de atividades de conservação ambiental. No 

estado do Amazonas, o Bolsa Floresta ajudou a controlar o desmatamento, embora seja 

implementado principalmente em áreas que sofrem pouca pressão de desmatamento 

(BÖRNER et al., 2013). 
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O Bolsa Verde é um programa federal direcionado à adoção de boas práticas ambientais 

e ao treinamento técnico, em apoio ao cumprimento dos compromissos de conservação 

por parte de seus beneficiários. O programa é considerado uma maneira eficiente de 

conter o desmatamento e de baixo custo por hectare de desmatamento evitado; entretanto 

sua implementação é complexa e as atividades de capacitação complementar deixam 

a desejar (CGU, 2014). Desenvolver mecanismos de monitoramento e garantir maior 

integração com o CAR ajudaria a melhorar a eficácia e a reduzir os custos de gestão do 

Bolsa Verde e dos programas de PSA existentes. Desde 2007, vem tramitando no Congresso 

Nacional um abrangente projeto de lei sobre PSA, cuja aprovação poderia fornecer as 

bases para expansão e melhoria de tais programas.

Acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios 
O Brasil abriga centenas de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e 

outras, cujos membros detêm amplo conhecimento sobre o aproveitamento da flora e 

da fauna. Destaca-se, portanto, a importância de assegurar o acesso aos ativos genéticos 

e à  repartição equitativa de benefícios deles derivados. O Brasil assinou o Protocolo de 

Nagoia sobre Acesso e Repartição de Benefícios (ARB) em 2011 e sua ratificação está 

em tramitação. Após mais de uma década de regime transitório e anos de debate, em 

maio de 2015, o Brasil aprovou o Marco da Biodiversidade. A nova lei visa a superar 

gargalos associados à regulação ARB anterior, que continha sérios entraves ao acesso a 

recursos genéticos para fins comerciais e científicos. Ela reduz a carga administrativa, 

melhora a participação de grupos indígenas e de comunidades tradicionais na tomada 

de decisão e cria um fundo para repartição de benefícios. Também estimula o fomento 

da inovação, criando oportunidades comerciais e potencializando recursos adicionais, 

por exemplo, para conservação e uso sustentável da biodiversidade em áreas protegidas 

e terras indígenas. A lei poderá  ainda servir de estímulo para a adoção de normas ARB 

semelhantes em países da África e da Ásia.

Inserção do tema da biodiversidade em políticas para agricultura, pesca e energia
O Brasil é grande produtor e exportador agrícola. Desde meados dos anos 2000, o 

governo vem ampliando o foco sobre o estímulo à adoção de práticas agrícolas sustentáveis. 

O acesso a crédito rural está condicionado ao cumprimento da legislação ambiental. 

Alguns programas são direcionados a pequenos produtores rurais, à agricultura orgânica 

e às práticas de produção sustentável; um exemplo é o Programa Agricultura de Baixo 

Carbono. A agricultura orgânica responde, entretanto, por uma parcela muito pequena 

da produção agrícola e por menos de 1% da área sob cultivo.

De forma geral, o nível de apoio aos agricultores rurais é baixo, se comparado aos 

países da OCDE e a outros países BRIICS, e está vinculado, principalmente, à produção 

com base em práticas convencionais (OCDE, 2013) o que pode acarretar impactos 

negativos sobre o solo e a água. Por focalizar o estímulo à produção e à utilização de 

insumos, bem como a intensificação e a expansão agrícola, os programas de fomento 

apresentam o risco de aumentar pressões sobre os recursos naturais e de incentivar o 

desmatamento. O imposto sobre a propriedade rural, embora não muito significativo, 

ainda incentiva mais a produção agrícola que a conservação, por ser mais baixo para 

terras agrícolas. Além disso, os fertilizantes e os agrotóxicos  gozam de algumas isenções 

fiscais, o que contribui para sua crescente utilização, com efeitos nocivos à saúde e ao 

meio ambiente. O uso de agrotóxicos não autorizados também é alto e, ao contrário da 
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maioria dos países da OCDE, as normas não exigem reavaliação ou renovação periódica 

da licença de pesticidas (MMA, 2015).

O modelo brasileiro de gestão da pesca integra os objetivos de sustentabilidade 

ambiental com os de inclusão social. Existem várias medidas que visam a limitar o 

impacto ambiental da pesca, mas não há qualquer exigência ambiental formal para o 

exercício da atividade pesqueira. O volume de captura de peixes aumentou, e as pressões 

sobre os estoques pesqueiros são exacerbadas por conflitos entre pesca artesanal e 

industrial. A maior parte da pesca é realizada por frotas obsoletas e, com frequência, 

dirigida a estoques pesqueiros já fortemente explorados. Um maior aumento da produção 

aquícola poderia contribuir para o abastecimento de frutos do mar e pescados com 

menor custo para a população, reduzindo, assim, pressões sobre os recursos pesqueiros 

naturais; todavia potenciais impactos negativos sobre ecossistemas aquáticos devem 

ser levados em conta.

A matriz hídrica continuará a ser importante fonte de energia, mas sua expansão é 

limitada a questões de localização: a maioria dos potenciais aproveitamentos encontra-

se na Amazônia, suscitando, portanto, dificuldades com o licenciamento ambiental e a 

aceitação por parte da opinião pública. Esforços estão em curso para o desenvolvimento 

de novas abordagens e técnicas, incluindo projetos a fio d’água onde as condições 

são adequadas, já que a implantação de barragens para grandes usinas hidrelétricas 

pode causar impactos adversos sobre ecossistemas fluviais e comunidades locais. Tais 

empreendimentos podem também incentivar a abertura de estradas, a migração e a 

urbanização, aumentando, mais ainda, pressões sobre a vegetação nativa (BARBER et al., 

2014). Como qualquer projeto de infraestrutura, as usinas hidrelétricas estão sujeitas ao 

licenciamento ambiental e à avaliação de impacto (seção 2). O Brasil se beneficiaria com a 

adoção de um processo de licenciamento mais estratégico e integrado em nível de bacia 

hidrográfica, bem como com a quantificação mais clara do impacto da hidroeletricidade 

e de medidas compensatórias associadas sobre a biodiversidade.
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Recomendações sobre conservação e uso sustentável da biodiversidade

Base de conhecimento e avaliação

• Expandir o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira para compilar, consolidar e sistematizar informações de biodi-
versidade novas e já existentes e torná-las mais acessíveis à pesquisa e à formulação e avaliação da política; garantir que o sistema 
seja regular e tempestivamente atualizado.

• Dar continuidade ao desenvolvimento de sistemas de monitoramento por satélite capazes de detectar o desmatamento florestal e a 
degradação, dando cobertura a todos os biomas, especialmente o Cerrado, a Caatinga e o Pampa, onde está prevista a maior parte 
da devastação da vegetação; garantir que os sistemas gerem séries de dados compatíveis e atualizados.

• Dar prosseguimento à Iniciativa de Valoração do Capital Natural do Brasil; realizar, na primeira oportunidade, uma avaliação nacional 
de ecossistemas para melhorar o conhecimento dos valores da biodiversidade e serviços ambientais, bem como dos riscos asso-
ciados com suas perdas; garantir que os valores dos serviços ambientais sejam incluídos nas contas nacionais, na formulação e na 
avaliação de políticas.

Marco político

• Manter o enfoque político sobre o combate ao desmatamento e a regularização fundiária, e estendê-lo a todos os biomas terrestres 
e ecossistemas marinhos, costeiros e interioranos.

• Racionalizar a multiplicidade de programas e planos de biodiversidade, com vistas a eliminar a sobreposição e a duplicação de 
esforços e aumentar o custo-benefício; avaliar sistematicamente a implementação de políticas e medidas, em termos de resultados, 
custos e benefícios, com a consequente correção de rumos de políticas e programas.

Conservação, restauração e manejo sustentável de florestas

• Fortalecer a implementação do CAR por meio de incentivos econômicos, para estimular o cadastramento, promover a conformidade 
e apoiar o manejo sustentável e a restauração de áreas de reserva; expandir o sistema de informação do CAR para melhorar o moni-
toramento das conformidades, o planejamento da paisagem e o estabelecimento de prioridades políticas. 

• Apoiar o desenvolvimento de programas estaduais de regularização ambiental e ampliar a capacidade de implementação de estados 
e municípios.

• Considerar o ajuste do sistema de Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) para permitir trocas dentro das mesmas áreas prioritárias, em 
termos de valor da biodiversidade; monitorar sistematicamente o funcionamento do sistema e permitir os ajustes necessários para 
alcançar seus objetivos de preservação e restauração de florestas.

• Incrementar o apoio às práticas florestais e agrícolas sustentáveis, inclusive em áreas protegidas, por meio de capacitação e as-
sistência técnica às comunidades tradicionais e rurais e pequenas propriedades agrícolas, e facilitar seu acesso aos mercados de 
crédito e produtos.

• Agilizar o uso de concessões para a gestão sustentável de florestas, inclusive em áreas protegidas, pela simplificação de procedi-
mentos e pelo aumento da capacidade de servidores do governo em elaborar e negociar contratos de concessão; monitorar siste-
maticamente as áreas sob concessão para assegurar conformidade com as especificações do contrato e a entrega dos resultados 
ambientais e sociais esperados.

• Acelerar o desenvolvimento do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa proposto, estimar seus custos e identificar áreas 
prioritárias (com alto valor de biodiversidade) para restauração; identificar fontes de financiamento e avaliar a viabilidade de estender 
a isenção fiscal concedida a títulos de infraestrutura  a investimentos em restauração.

• Prover o setor privado de maior estímulo para implementar cadeias de valor sustentáveis e rastreáveis que minimizariam seu impac-
to sobre a biodiversidade e os ecossistemas, incluindo o desmatamento. 

• Adotar, na primeira oportunidade, uma estratégia nacional de REDD+, indicando objetivos, ações, arranjos institucionais, mecanis-
mos de monitoramento e alocação de recursos necessários.
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Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)

• Dar continuidade ao debate sobre o projeto de lei federal atual e adotar uma lei de PSA abrangente que sirva de marco para a imple-
mentação de PSA e aprimoramento da consistência entre regulamentos e programas dos estados.

•  Instituir, em todo o país, um sistema de monitoramento de programas de PSA, possivelmente no âmbito da lei federal de PSA, com 
vistas a verificar sua eficácia na manutenção dos serviços ambientais que estão sendo pagos. 

• Ampliar e incrementar a gestão do Bolsa Verde e reforçar seu vínculo com o CAR; assegurar o treinamento adequado aos beneficiá-
rios, com vistas a ajudá-los a cumprir com seus compromissos de conservação.

Integração da biodiversidade nas políticas setoriais

• Reorientar o apoio à agricultura para estimular a melhoria ambiental e o uso eficiente dos insumos agrícolas.

• Reformar a tributação territorial, incentivar a conservação da terra e remover, gradualmente, as isenções fiscais sobre fertilizantes e 
agrotóxicos; utilizar as receitas fiscais resultantes para aprimorar os conhecimentos dos produtores sobre boas práticas agrícolas, 
ex.: métodos alternativos de controle de pragas; reavaliar as normas sobre pesticidas, sujeitando as licenças à renovação periódica 
e intensificando medidas para coibir o uso de pesticidas não autorizados.

• Introduzir medidas para melhorar a sustentabilidade da pesca em águas marinhas e  interiores, incluindo cotas de captura, planos de 
manejo para espécies  sobre-explotadas e ampliação das áreas marinhas protegidas, especialmente nas zonas marinhas e costeiras 
onde os recursos pesqueiros estão no seu limite. 

• Introduzir o planejamento estratégico, incluindo procedimentos de avaliação ambiental para o desenvolvimento de hidrelétricas, de 
modo a identificar  onde o potencial energético poderia ser utilizado com menor impacto ambiental, levando em consideração efeitos 
cumulativos e, por último, reduzir os custos da mitigação de impactos ambientais e sociais.

• Esclarecer as regras das compensações ambientais e financeiras no âmbito do processo de licenciamento; melhorar a quantificação 
do impacto de projetos de infraestrutura sobre biodiversidade e ecossistemas e a definição de medidas compensatórias associadas.
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5 Áreas protegidas

Expansão do sistema de áreas protegidas
As áreas protegidas são a pedra angular da política de biodiversidade no Brasil. 

Entre 2003 e 2008, o Brasil respondeu por mais de 70% da nova área terrestre global sob 

proteção ambiental. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) criado 

em 2000, lançou as bases para a notável expansão de áreas protegidas (denominadas 

unidades de conservação) oficiais e consolidou-se em uma estrutura consistente, o 

conjunto preexistente altamente diverso e fragmentado de áreas protegidas federais, 

estaduais, municipais e reservas particulares. Introduziu 12 categorias de gestão de 

áreas protegidas, divididas em dois grupos: áreas de proteção integral, com o objetivo 

primário de conservação da biodiversidade; e áreas de uso sustentável, onde é permitido 

o assentamento humano e o aproveitamento de recursos naturais, em conformidade com 

os planos de gestão sustentável. Em 2006, o MMA criou o Cadastro Nacional de Unidades 

de Conservação (CNUC) um banco de dados que reúne ampla variedade de dados de 

biodiversidade e gestão sobre cada área protegida oficial, embora as informações sejam, 

muitas vezes, incompletas. 

Entre o ano de 2000 e início de 2015, o número e a extensão de áreas terrestres 

protegidas pelo SNUC mais que dobraram. Em março de 2015, 1.940 unidades de 

conservação abrangiam 17,2% da área terrestre e de águas interiores do Brasil. Cerca de 

dois terços da área sob proteção estão sob categorias de uso sustentável,  o que reflete o 

objetivo de vincular a conservação da biodiversidade ao desenvolvimento de atividades 

econômicas sustentáveis nas áreas rurais. Além disso, as áreas indígenas, a maioria na 

Região Amazônica, cobrem cerca de 13% do território nacional. O Brasil já ultrapassou, 

portanto, a meta de Aichi de proteger pelo menos 17% de sua área terrestre e de águas 

interiores, até 2020.

A maior parte das novas áreas protegidas estão no bioma Amazônia, o que reflete 

os esforços do governo em combater o desmatamento nesse bioma. O Programa Áreas 

Protegidas da Amazônia (ARPA) lançado em 2002, está no cerne desse progresso. O ARPA, 

um dos maiores programas de conservação de florestas tropicais do mundo, criou mais 

de 500 mil km2 de unidades de conservação federais e estaduais, inclusive no chamado 

“arco de desmatamento” e em áreas prestes a receber infraestrutura rodoviária. Prestou, 

ainda, apoio eficaz ao funcionamento de áreas de conservação por meio de investimentos 

em infraestrutura básica e capacitação. O programa complementou o PPCDAm na redução 

do desmatamento na região (figura 3) e contribuiu significativamente para o alcance das 

metas de combate às mudanças climáticas do Brasil (seções 1 e 4).

A cobertura de áreas protegidas também aumentou nos outros biomas, mas varia 

bastante, de quase 27% na Amazônia, para menos de 3% nos Pampas. Para que o Brasil 

possa cumprir suas metas ambiciosas de proteger pelo menos 30% da Amazônia e 17% 

de outros biomas terrestres até 2020, serão necessários maiores esforços em áreas fora do 

bioma Amazônia. A implementação e a aplicação do novo Código Florestal contribuirão 

para o alcance dessas metas, por meio da expansão de áreas sob proteção em terras 

privadas (seção 4). Apenas 1,5% das áreas costeiras e marinhas está sob proteção ambiental; 

o governo está intensificando esforços para trazer essa participação para 5% até 2020, 

ainda distante da meta de Aichi, de 10%.
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Marco institucional
O MMA supervisiona e coordena o SNUC. Órgãos executores de cada instância de 

governo são responsáveis pela implementação. Como ocorre em diversos países de estrutura 

federativa, uma agência nacional, a saber, o Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio) é responsável pela supervissão de todos os aspectos das 

unidades de conservação federais. O ICMBio, criado em 2007, que ajudou a melhorar a 

transparência e eficácia do SNUC, opera coordenações regionais que agilizam a cooperação 

com governos estaduais e gestores de áreas protegidas. No entanto o grande número de 

áreas protegidas, nos diferentes níveis de governo, apresenta desafios para eficácia da 

cooperação e comunicação. Frequentemente, as agências de cooperação internacional e 

ONGs desempenham papéis complementares em apoio ao planejamento e à operação 

das unidades de conservação; o envolvimento do setor empresarial ainda é limitado.

Criação de áreas protegidas
Como em todos os países, a maioria das terras, que são ou podem ser incluídas nas 

áreas protegidas, é habitada e destinada a atividades econômicas. Ademais, algumas 

áreas podem ser potencialmente importantes para implantação de infraestruturas e 

desenvolvimento urbano. A lei do SNUC reconhece a necessidade de levar em consideração 

a importância de interesses ambientais, sociais e econômicos  concorrentes, quando da 

criação de unidades de conservação. A lei requer consultas públicas com as comunidades 

locais, partes interessadas e instituições setoriais relevantes, a serem realizadas antes 

da criação de unidades de conservação, em todos os níveis de governo. Assim como em 

outros países, esse processo pode levar alguns anos. Para expandir ainda mais a área sob 

proteção ambiental, o Brasil poderia promover a criação de áreas protegidas privadas, 

formalmente reconhecidas pelo SNUC, especialmente em zonas limítrofes com unidades 

de conservação já existentes. A implementação do Código Florestal poderá servir de 

incentivo eficaz para que proprietários de terra criem unidades de conservação para 

proteção e gestão de áreas de reserva (seção 4).

Algumas categorias do SNUC, incluindo os parques nacionais, são exclusivamente 

de domínio público. Para criação de áreas protegidas nessas categorias, é necessário que 

sejam desapropriadas quaisquer terras privadas localizadas dentro de seus limites e que 

seus proprietários sejam indenizados. Devido, em parte, à abordagem aplicada anterior 

ao ano 2000, cerca de 70% das unidades de conservação federais ou 7% de sua superfície 

(VERÍSSIMO et al., 2011) incluem áreas reivindicadas por proprietários particulares. A 

desapropriação e a indenização de proprietários privados ocupantes de unidades de 

conservação públicas podem demandar vultosos recursos financeiros. Muitas vezes, a 

resolução de problemas relacionados à consolidação territorial e  à regularização fundiária 

vão além da atribuição e capacidade dos órgãos ambientais (TCU, 2013).

Para agilizar a consolidação de áreas públicas protegidas, o Código Florestal de 

2012 introduziu um mecanismo inovador de compensação que prevê que proprietários 

inadimplentes com suas obrigações de reserva legal possam efetuar compensações, por 

meio do pagamento de  indenizações por propriedades privadas localizadas em áreas 

protegidas oficiais com cessão de direitos ao poder público, dessa forma, reduzindo o ônus 

da consolidação territorial sobre o Tesouro. Para que esse mecanismo de compensação 

funcione, o CAR deverá estar plenamente implementado. O Brasil poderia considerar a 

celebração de acordos contratuais transitórios com proprietários de terras localizadas 

dentro de áreas protegidas para garantir que o uso da terra não conflite com os objetivos 

de conservação, até a resolução final das controvérsias de regularização fundiária.  
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Gestão eficaz de áreas protegidas
Após a notável expansão das unidades de conservação ao longo da década de 2000, 

o atual desafio do Brasil é a gestão eficaz dessas áreas. A eficiência da gestão melhorou, 

especialmente em áreas apoiadas pelo programa ARPA, o que se deve, em parte, à 

abordagem baseada em resultados, aos consideráveis recursos financeiros disponíveis ao 

programa e à exigência de que os governos federal e estadual contribuam com servidores 

qualificados para o manejo das áreas sob proteção. No entanto, muitas áreas protegidas 

ainda não cumprem plenamente com seus objetivos (TCU, 2013; WWF; ICMBio, 2012).

Muitas áreas protegidas vêm operando sem um plano de gestão, há mais de dez 

anos, apesar de esses planos serem exigidos por lei. Pelo fato de o plano de gestão ser 

condição para o uso público sustentável (ex.: turismo, educação ambiental e exploração 

madeireira sustentável) e o aproveitamento de recursos naturais pelas comunidades locais 

(ex.: extrativismo, pesca, agricultura), a ausência desse plano reduz oportunidades de 

desenvolvimento socioeconômico de longo prazo, podendo dificultar o controle efetivo 

sobre o aproveitamento de recursos da área. A maioria das áreas protegidas federais 

possui um comitê gestor, com representação de servidores do governo, da sociedade civil 

e do setor privado. Muitos comitês ainda não definiram regras de funcionamento para 

assegurar a participação efetiva das partes interessadas, resolver e prevenir controvérsias.

Várias áreas protegidas oficiais e terras indígenas podem ser integradas ao chamado 

mosaico, cujo objetivo é facilitar a coordenação entre gestores e alcançar economias 

de escala, por exemplo, no monitoramento, na fiscalização e na promoção da produção 

sustentável e da comercialização de recursos naturais. O MMA aprovou 14 mosaicos, 

mas não há evidências de que ajudaram a melhorar a eficácia da gestão.

Para demonstrar como as áreas protegidas podem contribuir para a conservação 

ambiental e o desenvolvimento sustentável, é fundamental conquistar apoio político e da 

opinião pública e mobilizar os recursos necessários. Por exemplo, as áreas protegidas do 

Brasil contribuem significativamente para a conservação e a disponibilização de recursos 

hídricos e têm alto potencial econômico (MEDEIROS; YOUNG, 2011). Desde 2002, o ICMBio 

vem monitorando recifes de corais nas áreas protegidas marinhas e, em 2012, lançou 

programas de monitoramento in loco nas áreas protegidas terrestres federais. A maioria 

das áreas, entretanto, labutam para monitorar a situação e tendências da biodiversidade 

e os resultados do desenvolvimento socioeconômico. Maiores estímulos a parcerias com 

a sociedade civil e com organizações de pesquisas e empresariais poderiam auxiliar no 

monitoramento em áreas não apoiadas por programas do ICMBio.

Recursos humanos 
Em geral, a escassez de recursos humanos está entre as principais causas do fraco 

desempenho de gestão. O gerenciamento do vasto território coberto pelo SNUC requer 

um efetivo numeroso e bem treinado. Há evidências de que o efetivo atual é insuficiente:  

estimativas indicam que, no final dos anos 2000, o número de servidores por km2 de área 

protegida era menor do que em outros países latino-americanos (MEDEIROS; YOUNG, 

2011). As estimativas do governo sugerem que as operações em áreas protegidas federais 

e estaduais demandam, no mínimo, 19 mil trabalhadores adicionais, sendo três quartos 

deles para atividades de campo. 

Tem se comprovado difícil atrair efetivo para servir durante longos períodos em 

algumas áreas, especialmente nas regiões remotas da Amazônia, onde as condições 

de trabalho e de vida são precárias. As exigentes normas trabalhistas do setor público 
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constituem um obstáculo adicional. De modo geral, os gestores e os servidores são 

altamente motivados e comprometidos; porém, apesar de vários programas de treinamento 

terem ajudado a melhorar a capacidade nos últimos anos, muitos deles carecem da 

capacitação necessária para exercer atividades cotidianas de gestão. A realização do 

pleno potencial ambiental, social e econômico das áreas protegidas requer habilidades e 

competências adicionais, inclusive sobre gestão financeira e de projetos. Muitas vezes, a 

falta dessas habilidades e a burocracia resultam na não execução dos recursos financeiros 

disponíveis. A experiência de outros programas setoriais (ex.: da saúde) poderá ajudar 

na identificação de estratégias que atraiam servidores qualificados para atuar na gestão 

de áreas protegidas remotas.

Recursos financeiros 
O orçamento do ICMBio, principal fonte de financiamento do SNUC, cresceu 57% entre 

2008 e 2014. Proporcionalmente, no entanto, o aumento de recursos não acompanhou a 
expansão das áreas sob proteção ambiental, resultando em déficit financeiro considerável 
– situação comum na maioria dos países latino-americanos (BOVARNICK et al., 2010).  
O funcionamento do SNUC é altamente dependente dos orçamentos federal e estaduais, 
o que torna o financiamento vulnerável a fatores externos e a negociações políticas.  
A maior parte dos recursos se destina a despesas com pessoal e outros custos operacionais, 
enquanto que o investimento em equipamento e infraestrutura é relativamente limitado. 
Outras fontes de financiamento incluem: compensações ambientais; cooperação para o 
desenvolvimento internacional; doações privadas; e receitas provenientes do turismo e 
do reflorestamento sustentável, embora esses últimos ainda sejam modestos.

O Brasil foi pioneiro no uso de transferências fiscais como incentivo à conservação 
da biodiversidade em áreas protegidas. Cerca de metade dos estados redistribui uma 
parcela da receita do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com base 
em critérios ambientais no âmbito de um mecanismo conhecido como ICMS Ecológico, *  
cujo principal parâmetro é a extensão e o tipo de áreas protegidas e terras indígenas. 
Na prática, o ICMS Ecológico vem sendo utilizado para compensar os municípios pelo 
custo de oportunidade de manter parte de seu território sob proteção ambiental. Embora 
a receita não seja necessariamente destinada ao financiamento de despesas nas áreas 
protegidas, o mecanismo ajudou a ampliar o número e a extensão das áreas protegidas 
no Brasil; todavia o impacto sobre a conservação da biodiversidade não está claro (MAY 
et al., 2012). Apenas um estado condiciona as transferências de receita aos indicadores de 
qualidade, à situação da área protegida e ao volume de recursos municipais destinados a 
ações de conservação. Esse mecanismo tem potencial para estimular a boa gestão de áreas 
protegidas, porém implica custos adicionais, inclusive para fiscalização periódica das áreas.

O Brasil atraiu significativos financiamentos internacionais para suas áreas protegidas, 
especialmente por meio do programa Áreas Protegidas da Amazônia. A Alemanha é o 
maior doador do programa. Embora a cooperação internacional contribua com parte 
limitada do orçamento do SNUC, esta ajudou a alavancar financiamentos internos e 
a melhorar a eficácia da aplicação de recursos. Todavia é provável que o volume de 
financiamentos provenientes da cooperação internacional diminua, paulatinamente, nos 
próximos anos. O MMA e o ICMBio preveem alteração das bases do Programa ARPA – de 

*  O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores 
que aquelas a que já têm direito, dos recursos financeiros arrecadados pelos estados por meio do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em razão do atendimento de determinados 
critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais. Disponível em: <http://www.oeco.org.br/dicionario-
-ambiental/28048-o-que-e-o-icms-ecologico/>. Acesso em: 30 set. 2015.



49

AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

OCDE - AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO AMBIENTAL: BRASIL 2015 © OCDE 2015

doações, para financiamento governamental – no decorrer dos próximos 25 anos, sendo 
que, para essa finalidade, foi criado um fundo transitório, modelo esse que poderia ser 
estendido para o SNUC como um todo. O Brasil se beneficiaria da elaboração de uma 
estratégia financeira mais abrangente, para o SNUC e para a política de biodiversidade 
de forma geral. Tal estratégia poderia contemplar fontes alternativas de financiamento, 
incluindo programas de PSA, concessões para serviços de turismo e gestão sustentável 
de florestas (seção 4). 

Promovendo a visitação pública
Ainda há espaço para melhor integração entre as unidades de conservação e a 

estratégia turística nacional mais ampla. A visitação pública para fins de turismo,  lazer 
e educação ambiental é uma das formas mais relevantes de gerar benefícios sociais 
e econômicos, de ampliar a sustentabilidade financeira e o apoio  social em favor de 
áreas protegidas. Contudo, mesmo a visitação pública estando em expansão, ainda é 
incipiente. Desde 2006, o número de visitas vem aumentando gradativamente a cada 
ano, estando a maioria delas concentrada nos poucos parques nacionais onde programas 
governamentais, como o Turismo nos Parques e o investimento privado, favorecem a 
implantação de infraestruturas e a prestação de serviços turísticos. Estima-se que cerca 
de 2/3 das unidades de conservação receberam visitantes em 2012, geralmente em 
números limitados, embora nem todas registrem e informem o número de visitantes. 
No entanto menos de 20% das unidades geraram receitas advindas de ingressos e outros 
encargos relativos à visitação pública (SEMEIA, 2012). 

Foram poucas as unidades de conservação que selaram parcerias com empresas 
privadas e organizações sem fins lucrativos para gerir serviços de visitação, principalmente 
devido aos entraves regulatórios e burocráticos, à ausência de planos gestores adequados,  
à limitação de recursos e à falta de capacidade por parte da administração dos parques. 
Parcerias público-privadas (PPPs), incluindo concessões, podem estimular o fortalecimento 
de capacidades de gerenciamento e incrementar investimentos. Em 2011, o MMA e o 
MPOG firmaram convênio para o lançamento de PPPs e contratos de concessão em dez 
parques nacionais com alto potencial turístico. Tais convênios poderiam ser estendidos 
à gestão integral das unidades de conservação, incluindo as atividades de conservação 
ambiental, dessa forma, permitindo que o poder público mudasse o foco da gestão direta 
para a supervisão de áreas protegidas, o que requer menor intensidade de recursos.

Reservas extrativistas e de desenvolvimento sustentável
As reservas extrativistas e de desenvolvimento sustentável são habitadas por 

pequenas comunidades tradicionais que dependem dos recursos naturais (ex.: peixes, 

madeira, castanhas, óleos, borracha) para sua subsistência. Para que essas áreas possam 

ser geridas de forma eficaz, é importante que sejam oferecidas a essas comunidades 

oportunidades reais de aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Embora, de 

forma geral, as comunidades tradicionais tendam a possuir bons conhecimentos sobre o 

aproveitamento de recursos naturais, muitas vezes, carecem de capacidades suficientes 

para desempenhar a agricultura sustentável, o reflorestamento e a pesca ou para acessar 

os mercados. Programas, como o Bolsa Floresta e o Bolsa Verde (seção 4) e a política 

do preço mínimo para produtos da sociobiodiversidade (programa conjunto do MMA, 

MDS e MDA), visam a abordar essas questões. Considerando que habitantes de reservas 

extrativistas e de desenvolvimento sustentável têm maior facilidade para acessar os 

benefícios oferecidos por esses programas, algumas comunidades vêm solicitando que 

as áreas onde vivem e trabalham também possam fazer parte dessas reservas.
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Além de fontes viáveis de subsistência, grande parte da população das reservas 

extrativistas necessita de melhor acesso a serviços sociais, como educação, saúde e 

saneamento. Em geral, essas questões extrapolam as atribuições do MMA e de outros 

órgãos ambientais e requerem uma coordenação intersetorial mais forte. 

Recomendações sobre áreas protegidas

Expansão e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação

• Fortalecer a cooperação interinstitucional, com vistas a equacionar questões fundiárias dentro de unidades de conservação 
existentes, ou novas unidades propostas, e melhorar a prestação de serviços sociais às comunidades vivendo nas reservas de 
uso sustentável. 

•  Expandir mais ainda a área sob proteção ambiental para o pleno cumprimento das metas nacionais para 2020 e de compromissos 
internacionais (inclusive por meio de unidades de conservação oficiais, terras indígenas e áreas de reserva, conforme determina o 
Código Florestal); priorizar áreas com alto valor de biodiversidade, onde pressões provocadas pela implantação de infraestruturas, 
urbanização e agricultura são mais altas; expandir a cobertura de áreas protegidas em zonas marinhas e costeiras para alcançar a 
meta Aichi.

• Desenvolver uma estratégia para consolidação territorial de áreas protegidas; estimular o uso de mecanismos financeiros e de 
compensação previstos na legislação de áreas protegidas e no Código Florestal, a partir do momento em que o CAR esteja em pleno 
vigor; verificar a viabilidade de acordos contratuais transitórios com proprietários de áreas dentro de unidades de conservação, para 
assegurar a compatibilidade de uso da terra, até que a situação fundiária seja esclarecida.

Gestão de áreas protegidas 

• Desenvolver uma estratégia financeira abrangente para o SNUC, com vistas a reduzir a dependência sobre o orçamento público 
e financiamentos internacionais; investigar fontes alternativas de financiamento, incluindo pagamentos por serviços ambientais, 
ingressos e benefícios gerados a partir de recursos genéticos.

• Intensificar esforços para desenvolver planos de manejo para áreas protegidas e avaliar sua implementação; garantir que os planos 
estabeleçam prioridades, metas e indicadores de progresso claros.

• Desenvolver programas de capacitação e fortalecimento de competências direcionados a gestores e funcionários de unidades de 
conservação, com vistas a aumentar a eficácia da gestão; promover as redes de gestores de áreas protegidas, a troca de experiências 
e as melhores práticas.

• Dar continuidade periódica à avaliação da eficiência e da eficácia da gestão de áreas protegidas; dar maior estímulo aos gestores de 
áreas protegidas para que forneçam informações precisas e oportunas ao CNUC; sistematicamente avaliar essas informações, com 
vistas a produzir recomendações em nível de sistema.

• Desenvolver métodos padronizados de monitoramento da biodiversidade, com vistas a gerar toda a informação necessária para a 
avaliação da eficácia ambiental de áreas protegidas; expandir ainda mais programas federais de monitoramento.

Intensificar a visitação pública

• Integrar unidades de conservação às estratégias nacionais e estaduais de turismo e identificar áreas de alto potencial turístico; 
desenvolver produtos turísticos vinculados às áreas protegidas.

• Ampliar o uso de concessões e de outras parcerias público-privadas para a visitação púbica e o turismo em áreas protegidas; 
simplificar os procedimentos e melhorar a capacidade de servidores públicos e gestores de áreas protegidas para a elaboração e 
negociação de contratos; implementar programas-piloto, para testar e desenvolver novos modelos de gestão.

• Considerar a inclusão de visitação regular de grupos de crianças em idade escolar a áreas protegidas. 
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Notas
1 Um bioma é uma grande comunidade natural de flora e fauna que ocupa uma região geográfica.

2  A super-região da Amazônia Legal cobre uma área maior do que o bioma Amazônia, abrangendo tanto a 

Floresta Amazônica (cerca de 4,1 milhões de km2) quanto a vegetação de transição (1 milhão de km2); o 

bioma Amazônia cobre apenas a área de floresta. A Amazônia Legal abrange os estados do Amazonas, do 

Pará, do Acre, de Roraima, de Rondônia, do Amapá e de Tocantins e parte do Mato Grosso e do Maranhão.

3  Quilombolas são habitantes de Quilombos, comunidades formadas por descendentes de escravos fugitivos 

na época da colonização.

4  Protocolo de Nagoia sobre Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados 

de sua Utilização de 2010 é um protocolo da Convenção sobre Diversidade Biológica.
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