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a ocde

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) proporciona a seus 34 países membros 

um fórum único de trabalho conjunto a fim de enfrentar os 

desafios econômicos, sociais e ambientais da globalização. 

A OCDE também está na vanguarda dos esforços para 

compreender e auxiliar os governos a reagir diante de 

situações e preocupações novas. A Organização oferece 

um ambiente no qual governos podem comparar suas 

experiências com políticas públicas, buscar respostas para 

problemas comuns, identificar boas práticas e trabalhar na 

coordenação de políticas nacionais e internacionais.

o QUe SÃo eprs?

As Avaliações de Desempenho Ambiental (EPRs, sigla em 

inglês) da OCDE oferecem, com base em evidências, análises 

e avaliações do progresso dos países quanto a seus objetivos 

de política ambiental. Elas promovem o aprendizado entre 

pares, aprimoram a transparência do governo e apresentam 

recomendações voltadas para ajudar os países a melhorar 

seu desempenho ambiental, com base em uma ampla 

gama de dados econômicos e ambientais. Cada ciclo de EPR 

abrange todos os países membros da OCDE e alguns países 

parceiros selecionados.

por QUe UMa epr do BraSIL?

O Brasil é uma das cinco principais economias emergentes 

com as quais a OCDE estabeleceu uma parceria chave, 

juntamente com China, Índia, Indonésia e África do Sul. No 

contexto dessa cooperação mutuamente proveitosa entre 

o Brasil e a OCDE, a OCDE realizou a primeira avaliação de 

desempenho ambiental do Brasil, que envolveu um diálogo 

construtivo entre o Brasil e os países que participam do 

Grupo de Trabalho sobre Desempenho Ambiental da OCDE. 

A EPR apresenta uma avaliação do progresso e das políticas 

ambientais e aponta 53 recomendações para ajudar o 

Brasil a aperfeiçoar a coerência, a efetividade e a eficiência 

de suas políticas públicas. Estes Destaques resumem as 

principais conclusões da avaliação, com ênfase especial em:

 z acontecimentos importantes no desempenho ambiental

 z Governança e gestão ambiental

 z avanços na direção de uma economia verde

 z conservação e uso sustentável da biodiversidade

“O Brasil precisa 
manter-se vigilante 
e assegurar a plena 
implementação de 
todos os programas 
ambientais instituídos.”
Ángel Gurría, Secretário-General, OCDE

Avaliação de 
Desempenho 

Ambiental
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l Visão geral

O Brasil é o quinto maior país do mundo. Crescimento pujante e políticas 

sociais efetivas tiraram milhões de pessoas da pobreza nos anos 2000, 

embora o desenvolvimento socioeconômico varie enormemente dentro do 

país. Os recursos naturais são essenciais ao desenvolvimento brasileiro: 

o país está entre os maiores produtores mundiais de produtos agrícolas, 

minérios e petróleo e a maior parte de sua eletricidade é gerada em 

usinas hidrelétricas. Áreas protegidas cobrem grande parte do país e o 

desmatamento da Amazônia caiu consideravelmente, o que ajudou na 

redução das emissões de gases de efeito estufa. 

Contudo, o crescimento econômico e a expansão urbana, agrícola e da 

infraestrutura também aumentaram o consumo de energia, o uso de 

recursos naturais e as pressões ambientais. A qualidade e a abrangência 

dos serviços ambientais precisam ser melhoradas. Embora a legislação 

ambiental seja severa, ainda há muitas lacunas na sua implementação e 

aplicação. No cenário atual de uma economia em retração, uma melhor 

integração dos objetivos ambientais às políticas econômicas e setoriais 

ajudaria o Brasil a avançar na direção de um desenvolvimento mais verde e 

mais sustentável.

oportunidades

 z o país com a maior biodiversidade do mundo, com grandes florestas e 
recursos hídricos, minerais e de combustíveis fósseis.

 z Uma matriz energética com baixa emissão de carbono, baseada em usinas 
hidrelétricas e biocombustíveis. 

 z Uma legislação abrangente e avançada para a gestão ambiental e o uso 
sustentável da biodiversidade.

 z Um novo código Florestal que promete conciliar os objetivos de 
preservação da biodiversidade com o desenvolvimento agrícola.

 z Sistemas de monitoramento de desmatamento de primeira linha.

 z Um dos maiores sistemas de áreas protegidas do mundo.

desafios

 z economia fragilizada, com uma forte desigualdade de renda e de acesso a 
serviços ambientais.

 z estrutura de governança descentralizada, que exige coordenação estreita 
entre os governos federal, estaduais e municipais.

 z capacidade institucional altamente heterogênea, com lacunas entre as 
políticas anunciadas e sua implementação.

 z cidades em expansão, que demandam uma melhor infraestrutura de 
água, esgoto e transporte urbano.

 z degradação e desmatamento continuado de grandes áreas de florestas 
tropicais e cerrado.

 z recursos humanos insuficientes para gerir efetivamente as áreas protegidas.

BraSIL, 2014

população
199,5 milhões

pIB per capita
US$ 15 800 

(média da OCDE = 38 900)

(em termos de paridade do 

poder de compra)

Área total
8 515 770 km2

densidade populacional
23,4 habitantes/km² 
(OCDE = 34,9)

Moeda
Real

US$ 1,00 = R$ 2,35
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o Brasil é bastante diversificado quanto a clima, vegetação, uso da terra, população, capacidade institucional e 
atividades econômicas. os brasileiros se orgulham das riquezas naturais do país e a conscientização ambiental está 
aumentando. Mesmo assim, o crescimento econômico tem sido muito exigente em termos de terra, água, matéria 
prima e energia, provocando aumento da poluição e da geração de lixo.

 z O Brasil tem uma matriz energética de baixo carbono, 
baseada em hidrelétricas e biocombustíveis: quase 
40% de sua demanda de energia e cerca de 80% de sua 
eletricidade são gerados a partir de fontes renováveis. 
Essas são as maiores proporções entre os países dos 
BRIICS (Figura 1), e ajuda a manter a intensidade de 
carbono na economia brasileira (emissões de CO2 por 
unidade do PIB) abaixo da média da OCDE. 

 z As emissões de gases de efeito estufa (GEE) caíram 
mais de 40%, graças à redução substancial do 
desmatamento; em 2012 as emissões estavam abaixo 
da meta fixada para 2020 (Figura 2). A queda das 
emissões de GEE associada ao desmatamento mais do 

que compensou o aumento das emissões por uso de 
energia e pela agricultura, que agora são os setores que 
mais emitem. 

 z O Brasil definiu uma estratégia abrangente para 
reduzir as emissões de GEE, lançando programas de 
mudança climática em áreas como energia, produção 
de ferro e aço, agricultura e controle de desmatamento, 
além de desenvolver um sistema para monitorar a 
implementação e a efetividade desses programas. 
O Brasil também está desenvolvendo um plano de 

adaptação à mudança climática.

ocde AvAliAçãO DE DESEmpEnhO AmBiEntAl DO BRASil

Acontecimentos importantes no desempenho ambiental
 

Figura 1. O Brasil tem a maior parcela de renováveis entre os países dos BRIICS 

MundoOCDEÁfrica do SulIndonésiaRússiaÍndia
Republica Popular de 

ChinaBrasil

17%

34%

MundoOCDERússiaRepublica Popular de 

China
África do SulÍndiaIndonésiaBrasil

34% 26% 11% 11% 3% 9% 13%

20%77% 17% 12% 1% 21% 22%

39%

Dados de 2013. As energias renováveis incluem energia hidrelétrica, geotérmica, solar, eólica, biocombustíveis e resíduos renováveis.
Fonte: IEA (2015), IEA World Energy Statistics and Balances (banco de dados).

Figura 2. As emissões de GEE diminuíram e estão abaixo da meta fixada para 2020
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Fonte: mCti (2014; 2013), Estimativas anuais de emissões 
de gases de efeito estufa no Brasil; mCti (2010), Second 
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Qualidade do ar

 z A poluição atmosférica tem se reduzido, mas picos de 
concentração de partículas costumam ultrapassar os 
padrões nacionais de qualidade do ar em grandes áreas 
metropolitanas, causando um impacto significativo na 
saúde.

 z Menos da metade dos estados conta com sistemas 
de monitoramento e, muitas vezes, os dados sobre a 
poluição atmosférica são inconsistentes. O Brasil está 
revendo seus padrões nacionais de qualidade do ar, de 
acordo com as diretrizes da Organização Mundial da 

Saúde.

gestão de resíduos

 z Mais pessoas – mas ainda apenas metade da população 
rural – contam com serviços de coleta de lixo. A maior 
parte do lixo ainda é descartada em aterros, algumas 
vezes em locais não controlados.

 z A Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, 
está ajudando a implementar princípios sólidos de 
gestão, inclusive o aumento da responsabilidade do 
produtor pela coleta de alguns produtos (por exemplo, 
dispositivos eletrônicos e pesticidas) até o fim de sua 
vida útil. Entretanto, a infraestrutura de reciclagem, 
os dados do fluxo de resíduos e a capacidade em 
nível local são insuficientes para garantir uma gestão 

institucional eficiente dos resíduos.

 z Acelerar a implementação de programas setoriais de 
mudança climática e o desenvolvimento dos sistemas 
de monitoramento.

 z Desenvolver um sistema de monitoramento da 
qualidade do ar completo, com abrangência nacional.

 z Determinar critérios coerentes de alocação da água e 
limites para o lançamento de esgoto.

 z Fazer cumprir a legislação de gestão de resíduos e 
fortalecer o sistema de informações de gestão de 
resíduos. 

próximos passos | clima, ar, resíduos e água

gestão hídrica

 z O Brasil conta com 12% da água doce do mundo, mas 
sua distribuição é desigual no país: cerca de 70% 
estão localizados na Bacia Amazônica. A captação de 
água aumentou substancialmente a partir de 2000, 
especialmente para a agricultura, principal usuária 
desse recurso (Figura 3). O acesso à água potável foi 
praticamente universalizado nas áreas urbanas, mas 
15% da população rural ainda não têm acesso a ela.

 z A baixa pluviosidade e o uso ineficiente da água 
levaram a algumas situações críticas. A escassez 
de água na região sudeste em 2014-15 afetou 
milhões de pessoas, a agricultura, a indústria e a 
geração hidrelétrica. Mais de um terço da água doce 
captada se perde antes de chegar aos consumidores, 
principalmente devido à infraestrutura inadequada.

 z Planos nacionais, estaduais e de bacias hidrográficas 
para a gestão integrada dos recursos hídricos cobrem 
apenas metade do território nacional e, na maioria das 
vezes, têm implementação deficiente e não conseguem 
orientar a alocação da água.

 z Em 2011, apenas 56% da população urbana tinham 
acesso a saneamento básico, com grandes variações 
regionais. A qualidade é boa ou muito boa em 80% dos 
corpos d’água, mas é baixa em muitas áreas urbanas 
densamente povoadas, principalmente devido ao 
maior volume de efluentes e ao tratamento de esgoto 
deficiente.

Figura 3. O uso de água aumentou muito, especialmente na agricultura

Agricultura, silvicultura e pesca62%

Indústria de transformação16%

Fornecimento público de água22%

23 bilhões de m3 in 2000

51 bilhões de m3 in 2012
14 bilhões de m3 in 2000

18 bilhões de m3 in 2012

9 bilhões de m3 in 2000

14 bilhões de m3 in 2012

36% 30 bilhões de m3 in 2012

Captação bruta de água doce por setor, 2012

1     = 1 bilhões de m3

da água doce captada se perde 
antes de chegar aos consumidores

Fonte:  OECD (2015), "Freshwater abstractions", OECD Environment Statistics (banco de dados). 
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a constituição Federal reconhece o direito das pessoas a um ambiente ecologicamente equilibrado. o Brasil 
é um país econômica e socialmente heterogêneo, com uma estrutura complexa de governança federal. Isso 
dificulta a implementação efetiva de políticas e programas ambientais. o rigor da regulação ambiental e o nível 
de cumprimento com ela variam bastante entre as diversas jurisdições, refletindo prioridades e restrições de 
capacidade locais.

Todos os estados e vários municípios de grande porte 
têm suas próprias instituições ambientais (Figura 4), mas 
o nível de desenvolvimento delas varia consideravelmente 
e sua capacidade muitas vezes é limitada. Apesar 
dos avanços, estados e municípios não monitoram 
sistematicamente as condições do meio ambiente e os 

resultados de suas políticas ambientais.

financiamento de programas ambientais

A destinação de recursos públicos para a gestão 
ambiental aumentou 48% de 2010 a 2014, chegando a 
cerca de 0,4% do orçamento da União. O orçamento do 
MMA é relativamente pequeno e outros ministérios e órgãos 
contribuem com grande parte da despesa pública com 
o meio ambiente. Os esforços recentes do governo para 
acompanhar esses gastos são um avanço para entender 
melhor se os recursos públicos estão sendo alocados de 
forma eficiente.

Fundos ambientais são uma fonte fundamental de 
financiamento para muitos programas ambientais. 
Os principais exemplos são o Fundo Nacional sobre 
Mudança do Clima e o Fundo Amazônia. Parte das receitas 
do petróleo e do gás destina-se a financiar programas 
dedicados ao meio ambiente e à mitigação da mudança 
climática. Pode ser necessária a afetação de recursos para 
fins ambientais para garantir financiamento confiável 
e suficiente, mas isso poderia reduzir a flexibilidade e a 
eficiência da alocação das receitas. Alguns fundos têm 
objetivos parcialmente coincidentes e poderiam ser 

monitorados mais de perto.

governança ambiental em diversos níveis

 
O Brasil desenvolveu um arcabouço institucional 
ambiental abrangente, embora complexo. A capacidade e o 
quadro funcional das instituições ambientais federais, como 
o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 
aumentaram consideravelmente nos últimos 10 anos. O 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, comitê consultivo 
e deliberativo de alto nível, congrega todos os níveis de 
governo e partes interessadas relevantes. Mesmo assim, a 
coordenação efetiva entre os vários níveis de governo é uma 
tarefa árdua.

ocde AvAliAçãO DE DESEmpEnhO AmBiEntAl DO BRASil

Governança e gestão ambiental
 

Figura 4. Muitos municípios criaram instituições   
 ambientais

Fonte:  iBGE (2013; 2009; 2004), Perfil dos municípios brasileiros.
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 z Otimizar a multiplicidade de órgãos de 
coordenação para aprimorar a coerência das 
políticas.

 z Otimizar os fundos ambientais e monitorar sua 
transparência e eficiência.

 z Fortalecer a capacidade de implementação e 
aplicação da legislação em nível subnacional.

 z Desenvolver um sistema uniforme para a coleta 
e gestão de dados ambientais, inclusive sobre 
implementação da legislação ambiental e aspectos 
econômicos das políticas ambientais.

 z Exigir avaliação ambiental estratégica dos planos 
territoriais e programas de desenvolvimento.

 z Esclarecer os procedimentos de licenciamento 
ambiental e desenvolver capacidade administrativa.

 z Fortalecer a competência dos fiscais ambientais 
em todos os níveis de governo e envolver as 
comunidades locais no monitoramento da 
conformidade.
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próximos passos | governança

O Fundo Amazônia foi instituído em 2008 para 

investir na prevenção do desmatamento e na 

conservação e no uso sustentável das florestas. É 

gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, em coordenação com 

o MMA. A maior parte de seus recursos é 

proveniente de doadores internacionais, 

principalmente a Noruega e a Alemanha. Entre 

2009 e o início de 2015, o fundo acumulou mais 

de US$ 970 milhões e apoiou 72 projetos.

Pelo menos 80% dos investimentos do fundo 

são carimbados para a Amazônia brasileira. O 

fundo também tem apoia um projeto internacional 

para ampliar o monitoramento sistemático da 

cobertura florestal aos outros sete países que 

fazem parte da Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica.

legislação ambiental e sua aplicação

O Brasil desenvolveu uma legislação ambiental rigorosa 
e avançada em nível federal e na maioria dos estados. 
Leis aprovadas recentemente definiram melhor as 
responsabilidades ambientais dos três níveis de governo. 
Entretanto, o nível de rigor da legislação ambiental 
varia entre as diferentes jurisdições, criando riscos de 
dumping ambiental. Em muitos estados e municípios 
a aplicação da lei é deficiente, em parte devido à 
quantidade insuficiente de fiscais. Raramente são cobradas 
multas e a responsabilidade civil ambiental é aplicada 
esporadicamente.

O licenciamento ambiental e a avaliação de impacto têm 
sido alvo de fortes críticas. Capacidade técnica deficiente, 
particularmente nos níveis subnacionais, planejamento 
inadequado de projetos e interferência ocasional de 
interesses locais prejudicam a tempestividade, a efetividade 
e a transparência desses instrumentos. O licenciamento 
também deveria dar mais atenção ao potencial impacto 
ambiental e a medidas de mitigação e compensação. Não 
há obrigatoriedade da avaliação ambiental estratégica de 
planos territoriais e outros programas de desenvolvimento.

A participação do público é uma característica importante 
da governança ambiental do Brasil. Organizações não 
governamentais participam de diversos órgãos decisórios 
compostos por várias partes interessadas, como os comitês 
de gestão de áreas protegidas. As audiências públicas são 
uma etapa obrigatória do licenciamento ambiental. Os 
cidadãos têm acesso garantido a informações ambientais 
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e à justiça. No entanto, apesar de alguns avanços, as 
informações sobre o estado do meio ambiente e sobre 
a implementação das políticas públicas continuam 
fragmentadas.



a MoratórIa da Soja

Em 2006, após pressões de OnGs e de 
consumidores, um grupo de grandes 
empresas decidiu parar de comprar 
soja plantada em áreas desmatadas 
da Amazônia legal. isso pressionou os 
vendedores de commodities a seguir 
o exemplo. Ao todo, 47 empresas se 
juntaram à moratória, com o apoio de 
8 organizações da sociedade civil. A 
taxa de expansão das plantações de 
soja em áreas desmatadas no bioma da 
Amazônia caiu de 30% em 2004 para 
cerca de 1% em 2014. A expansão da 
soja em áreas desmatadas continua no 
bioma do Cerrado, onde não se aplica 
a moratória.

estudos de caso
 

proMovendo prodUtoS 
FLoreStaIS nÃo MadeIreIroS

O extrativismo florestal não se limita à 
madeira: borracha, sementes, fibras, 
frutas, óleos essenciais e outros 
produtos geraram R$ 936 milhões em 
2011. Entretanto, a extração de outros 
produtos além da madeira é limitada 
pela demanda insuficiente e pelo 
descasamento entre a produção e a 
comercialização. O plano nacional de 
promoção das Cadeias de produtos da 
Sociobiodiversidade (pnpSB), de 2009, 
visa a fortalecer a extração e a venda 
de 30 produtos tradicionais além da 
madeira em florestas geridas de forma 
sustentável, produzindo renda para as 
comunidades tradicionais e rurais. Ele 
facilita o acesso a crédito e a mercados, 
oferece assistência técnica e inclui uma 
política de preços mínimos para certos 
produtos da sociobiodiversidade.

ocde AvAliAçãO DE DESEmpEnhO AmBiEntAl DO BRASil

BoLSa FLoreSta

O estado do Amazonas lançou o Bolsa 
Floresta em 2007. O programa pioneiro 
de transferência condicionada de renda 
compensa as famílias tradicionais e 
rurais por seus esforços na conservação 
das áreas florestais onde vivem. Ele 
provê renda para mais de 35.000 
pessoas espalhadas em centenas de 
comunidades e tem ajudado a melhorar 
seus resultados nas áreas de saúde e 
educação. O desmatamento diminuiu 
mais rapidamente nas áreas que 
participam do programa que nas demais. 
Seguindo esse exemplo, em 2011 o 
governo federal lançou o Bolsa verde 
como parte do Brasil sem miséria, seu 
grande programa de combate à pobreza.

8

AmAZOnAS

SãO pAUlO

pARAná 



9

EStUDOS DE CASO

     d
eSta

Q
U

eS

proGraMa MUnÍcIpIo verdeazUL
Em 2007, a Secretaria do meio Ambiente 
do Estado de São paulo lançou o 
programa município verdeAzul para 
ampliar a efetividade da gestão ambiental 
no nível municipal. As prefeituras 
podem aderir por meio da assinatura 
de um memorando de medidas e 
metas conjuntas em 10 áreas, incluindo 
tratamento de esgoto, biodiversidade, 
qualidade do ar e educação ambiental. 
Eles recebem apoio técnico e 
treinamento. todos os anos, a Secretaria 
avalia o desempenho dos municípios 
e concede prêmios. As cidades com 
melhor desempenho têm acesso 
prioritário às verbas do programa.

SISteMa expreSSo de ônIBUS

A cidade de Curitiba criou o primeiro 
sistema expresso de ônibus do 
mundo, com corredores separados, 
plataformas de embarque, bilhetes 
eletrônicos e ônibus biarticulados de alta 
capacidade. todos os veículos da linha 
verde, lançada em 2009, são movidos 
a biodiesel. Esse eficiente sistema 
integrado é operado por empresas 
privadas sem subsídios. Combinado 
com políticas de estacionamentos, o 
sistema reduziu a quantidade anual 
de viagens de automóvel e a poluição 
atmosférica.

Curitiba

Belém

SãO pAUlO

MonItoraMento do 
deSMataMento vIa SatéLIte 
vigiar os cerca de 5 milhões de 
quilômetros quadrados de florestas 
brasileiras em busca de desmatamento 
ilegal, com apenas um fiscal para 
cada 11.000 km2 na Amazônia, exigiu 
um pouco de criatividade. O instituto 
nacional de pesquisas Espaciais 
(inpE) opera sistemas sofisticados de 
monitoramento da cobertura florestal da 
Amazônia usando imagens de satélite. 
Entre eles, o programa Detecção 
do Desmatamento em tempo Real 
(DEtER) mostra periodicamente, em 
intervalos de poucos dias, as áreas onde 
ocorreram infrações. Com base nele, o 
inpE atualmente está desenvolvendo 
um sistema para detecção de 
desmatamento e degradação florestal 
em todo o território nacional. Em Belém, 
o inpE treina técnicos nacionais e 
estrangeiros em monitoramento de 
florestas tropicais. 

ICMS ECOlÓGICO
Uma parcela da receita do imposto 
sobre Circulação de mercadorias 
e Serviços (iCmS), um tributo de 
competência estadual, é redistribuído 
para os municípios em cada estado. 
no inicio dos anos 1990, o Estado do 
paraná começou a redistribuir uma parte 
destas receitas com base em critérios 
ambientais, tais como a extensão de 
áreas protegidas e presença de serviços 
municipais de coleta de resíduos 
urbanos. O mecanismo, chamado iCmS 
Ecológico, visa incentivar os municípios 
a melhorar a sua gestão ambiental. hoje, 
a maioria dos estados brasileiros usá-lo. 
isso ajudou a aumentar o número e 
extensão de áreas protegidas, embora 
o seu impacto sobre a conservação da 
biodiversidade não é muito clara.
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impostos verdes

Como parte de uma reforma tributária abrangente, há 
espaço para ampliar o uso de impostos verdes e remover 
isenções tributárias perniciosas. A arrecadação de impostos 
relacionados ao meio ambiente é baixa (0,7% do PIB em 
2013). A maior parte dessa receita provém do IPVA, mas as 
alíquotas não estão vinculadas ao desempenho ambiental 
do veículo.

A tributação sobre o uso de combustíveis fósseis é menor 
do que em muitos países. Em 2015 o governo aumentou a 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 
da gasolina e do diesel, que estava zerada desde 2012. Porém, 
a alíquota da CIDE continua desvinculada das emissões 
de CO2 causadas pelo uso do combustível. O consumo de 
combustíveis na agricultura e na indústria praticamente não é 
tributado, o que desestimula a economia de energia. Apesar de 
seu maior teor de carbono e de maior emissão de poluentes, 
o diesel é tributado a uma alíquota menor que a gasolina 
(Figura 5).

Taxas de captação e de contaminação da água são cobradas 
apenas em poucos estados. Os preços são baixos demais 
para influenciar decisões sobre alocação e uso de água. Não 
existem outras taxas sobre o uso ou a contaminação de 
recursos naturais.

nos últimos anos, alguns dos planos de desenvolvimento econômico e de infraestrutura começaram a incorporar 
uma dimensão ambiental. no entanto, a integração dos objetivos ambientais, sociais e econômicos não tem sido 
sistemática. o Brasil teria a ganhar com uma estratégia coerente para uma economia verde e para o desenvolvimento 
sustentável. Isso é ainda mais importante agora que a rápida expansão econômica da década de 2000 chegou ao fim 
e o Brasil precisa recuperar o crescimento e, ao mesmo tempo, continuar reduzindo a pobreza, as desigualdades e as 
pressões ambientais.

ocde AvAliAçãO DE DESEmpEnhO AmBiEntAl DO BRASil

investimentos em infraestrutura de baixo carbono

Os investimentos públicos em infraestrutura em setores 
relationados com o meio ambiente aumentaram com 
os Programas de Aceleração do Crescimento de 2007 e 
2011. Ainda assim, é necessário expandir e melhorar a 
abrangência e a qualidade da infraestrutura, particularmente 
de tratamento de esgoto, aterros sanitários e transporte 
público. A precificação inadequada dos serviços de água 
e esgoto, a burocracia e deficiências no planejamento de 
projetos atrasam as obras de infraestrutura e desestimulam o 
engajamento do setor privado.

Em 2014, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) ampliou suas atividades relacionadas ao 
meio ambiente para 15% do total de empréstimos (Figura 6). 
Os financiamentos do BNDES para projetos de energia 
eólica são condicionados ao uso de materiais produzidos 
localmente. Isso tem estimulado o surgimento de uma 
indústria de energia eólica no Brasil, embora essa forma de 
proteção industrial possa prejudicar a competitividade no 
longo prazo. Em 2014, o Brasil foi o sétimo maior investidor 
do mundo em energia renovável. Os investimentos se 
concentraram em grandes usinas hidrelétricas e eólicas.

Há muito tempo o Brasil vem estimulando a produção 
de etanol para uso como combustível em automóveis. 
A maioria dos carros de passeio é “flex” (ou seja, podem 
rodar com gasolina ou etanol) e 17% dos combustíveis de 
transporte rodoviário são biocombustíveis, de longe a maior 
parcela em todo o mundo. Contudo, o setor de etanol tem 
enfrentado recentemente uma queda de competitividade, 
em parte devido ao preço baixo da gasolina e sua baixa 
tributação.

Figura 5. tributação das emissões de co2 por uso do diesel 
e da gasolina é baixa
Alíquotas sobre combustíveis rodoviários em base de emissões de CO2, 

2012 (em 2015 para o Brasil), países do G20.

Avanços na direção de uma economia verde
 

Observações:  Arábia Saudita não disponível. Dados do CAn, inD e EUA incluem apenas impostos federais. Alíquotas convertidas usando fatores padrão de emissão de carbono do painel 
intergovernamental sobre mudança Climática e fatores de conversão de energia do iEA.   
Fonte: adaptado de OCDE (2015), Taxing Energy Use 2015: OECD and Selected Partner Economies. 



 z Reformular a tributação ambiental, dentro do contexto de 
uma reforma fiscal mais ampla. isso implica ajuste dos 
impostos sobre a energia para refletir o teor de carbono 
e a emissão de poluentes, criação de impostos sobre a 
poluição, resíduos e uso de recursos e alinhamento da 
tributação dos veículos a seu desempenho ambiental.

 z Facilitar o fornecimento de infraestrutura por meio 
de procedimentos administrativos mais simples, 
desenvolvimento de capacidade local e cooperação 
intermunicipal.

próximos passos | para uma economia verde

11

    d
eSta

Q
U

eS

ecoinovação e mercados verdes

O Brasil é mais especializado em tecnologias verdes do 
que outras economias do BRIICS e seu desempenho em 
ecoinovação está melhorando. De 2009 a 2011, cerca de 
9% de todos os pedidos de patentes registrados no Brasil 
estavam relacionadas ao meio ambiente (a média dos BRIICS 
foi de 7,8%). O Brasil dedica a inovações relacionadas ao 
meio ambiente cerca de 3% de seu gasto total em pesquisa 
e desenvolvimento. O país ostenta bolsões de excelência em 
tecnologia agrícola, biocombustíveis e energia hidrelétrica.

O setor de tecnologia, produtos e serviços ambientais 
poderia se transformar em uma fonte relevante de 
crescimento para o Brasil (1% a 7% do PIB). Contudo, as 
principais companhias brasileiras investem apenas 1% 
de seu faturamento em tecnologias limpas e as pequenas 
e médias empresas, um valor ainda menor. Continuam 
a existir diversas barreiras à invenção e à adoção de 
tecnologias mais limpas, inclusive uma relação frágil entre 
ciência e indústria, deficiências na capacitação, obstáculos 
regulatórios, um sistema de incentivos complexo e custo 

elevado das patentes e das tarifas de importação.

reorIentaçÃo do apoIo à aGrIcULtUra 

O Brasil tem um setor agrícola altamente produtivo e 
competitivo, que responde por 5,7% do piB e cerca de 
15% do emprego. Os subsídios aos produtores rurais 
são baixos em comparação com os países da OCDE e 
os outros países dos BRiiCS, mas tendem a estimular 
a produção e o uso de insumos, com o risco potencial 
de aumentar a pressão sobre a água, o solo e as áreas 
florestais. 

Além disso, fertilizantes e pesticidas são beneficiados com 
algumas isenções fiscais, o que tem contribuído para a 
ampliação de seu uso. A agricultura orgânica responde 
por menos de 1% da área cultivada. programas de apoio, 
como o programa de Agricultura de Baixo Carbono, visam 
a estimular uma agricultura mais sustentável e o uso 
eficiente de insumos. Entretanto, esses esforços continuam 
a ser em pequena escala.

Grande potencial de eficiência energética continua inexplorado. A Agência Internacional de Energia estima que, até 
2035, o Brasil poderá economizar 11% de seu consumo projetado de energia se implementar medidas como códigos 
de construção, gestão de energia nas indústrias e normas de economia de combustíveis de veículos. Isso é igual à 
produção de eletricidade da imensa usina hidrelétrica de Itaipu em 2012.

Figura 6. Investimentos do BNDES se concentraram  
 em energias renováveis
 investimentos em 2014, bilhões de reais

Transporte público
5,34

Residuos
0,61

Adaptação
0,43

Outros
0,24

Floresta
1,16

Outras energias renováveis
7,84

Usinas hidreléctricas
7,24

Transporte de carga
3,64

Água
1,50

Fonte:  BnDES. 

 z Continuar com a ampliação dos investimentos em ferrovias 
e em transporte público urbano.

 z Ampliar o uso de taxas sobre serviços de água, 
saneamento e coleta de lixo para melhorar sua viabilidade 
financeira e estimular o uso eficiente de recursos, além de 
usar as transferências sociais para compensar as famílias 
de baixa renda.

 z Estimular a tecnologia ambiental por meio de campanhas 
de conscientização, melhor acesso a financiamento e 

contratações públicas sustentáveis. 
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o Brasil, país megadiverso, tem a maior floresta tropical do mundo e um décimo de todas as espécies 
conhecidas da fauna e da flora. Seu território abrange mais de seis biomas terrestres e sua imensa área 
costeira abriga diversos ecossistemas marinhos. o desenvolvimento da infraestrutura, a agricultura, o 
crescimento populacional e a urbanização continuam a exercer as maiores pressões sobre a biodiversidade. 
o Brasil deveria aproveitar seu impressionante progresso na redução do desmatamento para melhorar o 
status da biodiversidade e aprimorar seu uso sustentável, o que exigiria recursos financeiros e humanos 
sustentados e cooperação efetiva entre as diversas instituições.

ecossistemas e espécies

Com a segunda maior área florestal do mundo, o Brasil 

sofre a mais alta perda anual média de cobertura florestal 

total. O desmatamento anual da Amazônia diminuiu 

substancialmente de 27.000 km2 em 2004 para cerca de 

4.800 km2 em 2014, graças, principalmente, a um conjunto 

coerente de medidas (Figura 7). Mesmo assim, no ritmo 

atual uma área de floresta igual ao Estado de Sergipe (ou a 

Eslovênia) é perdida a cada quatro anos. O Cerrado também 

está sob forte pressão. No total, a área de floresta se reduziu 

em cerca de 5% desde 2000 e de 10% desde 1990.

O Brasil abriga ricos ecossistemas de recifes de corais e 
a maior área contígua de manguezais do mundo. Suas 

águas marítimas contêm uma ampla variedade de espécies 

de peixes, mamíferos e tartarugas. O desmatamento dos 

manguezais e das matas costeiras, o desenvolvimento 

urbano no litoral, a extração de petróleo e gás e a 

contaminação da água figuram entre as maiores pressões 

sobre os ecossistemas marinhos e costeiros. Diversas 

espécies de peixes de água doce e salgada estão totalmente 

exploradas ou até mesmo superexploradas, como resultado 

da pesca predatória.

Mais de 45% das espécies da flora e cerca de 10% das 
espécies da fauna estão ameaçadas de extinção. Em 

2012, cerca de metade das espécies animais ameaçadas 

de extinção estava protegida por um plano de ação de 

conservação; as áreas federais protegidas agora cobrem 

cerca de 60% das espécies da flora e da fauna ameaçadas de 

extinção. Isso ajudou a melhorar a situação de conservação 

de mais de 100 espécies.

em profundidade | biodiversidade
 

coMBate ao deSMataMento

O plano de prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia legal (ppCDAm ), lançado em 2004, envolve 
13 ministérios sob a coordenação da Casa Civil da 
presidência da República. O programa se baseia em três eixos 
principais de trabalho:

 z Fortalecimento do monitoramento e da aplicação 
da lei com sistemas aprimorados de monitoramento 
de desmatamento (página 9), ações de aplicação da 
lei, multas elevadas, e restrições de acesso ao crédito 
impostas a proprietários de terras em municípios com 
níveis críticos de desmatamento.

 z Esclarecimento da propriedade da terra para 
combater a grilagem: centenas de posseiros de áreas 
rurais receberam escrituras e foram criadas centenas 
de áreas protegidas sob o amparo do programa ARpA 
(página 15).

 z Fomento à exploração sustentável e às cadeias de 
produção: as medidas tomadas incluíram a criação de 
competência para práticas sustentáveis de silvicultura, 
agricultura e pecuária, concessões para exploração 
de madeira de forma sustentável e garantia de preços 
mínimos para produtos alimentícios da Amazônia. O 
Brasil precisa fortalecer o terceiro pilar do programa para 
tornar as opções sustentáveis de subsistência em áreas 
florestais mais atraentes que o desmatamento ilegal.

O ppCDAm é amplamente reconhecido como uma estratégia 
efetiva, que pode servir de modelo para outros países. 
Com base no sucesso do ppCDAm, o governo lançou 
um programa similar para controlar o desmatamento e os 
incêndios florestais no bioma do Cerrado.

ocde AvAliAçãO DE DESEmpEnhO AmBiEntAl DO BRASil
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próximos passos | biodiversidade

 z Simplificar os vários planos e programas relacionados à 
biodiversidade; avaliá-los e revisá-los sistematicamente.

 z manter o foco na luta contra o desmatamento, inclusive 
fora da Amazônia; continuar a desenvolver tecnologias 
para o monitoramento das florestas.

 z Ampliar o apoio a práticas agrícolas e florestais 
sustentáveis, além de acelerar o uso de concessões 
para a gestão florestal sustentável.

 z Desenvolver um arcabouço jurídico para os pSA e 
monitorar a efetividade dos programas existentes. 

Figura 7. Medidas políticas ajudaram a conter efetivamente o desmatamento 
 Desmatamento anual na Amazônia legal, 2000-14.  A Amazônia legal inclui a floresta amazônica (cerca  

 de 4,1 milhões de km2) e vegetação de transição (1 milhão de km2). 
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arcabouço de políticas 

O arcabouço jurídico para a biodiversidade é abrangente e 
rigoroso. Entre as leis mais importantes, estão a que criou 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, de 2000 
(página 15), o Código Florestal, de 2012 (página 14), e a lei de 
acesso ao patrimônio genético e repartição de benefícios, de 
2015.

O Brasil elaborou 20 metas de biodiversidade para 2020, 
compatíveis com seus compromissos internacionais. Alguns 
estados, como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, 
desenvolveram planos e estratégias de biodiversidade, mas 
assegurar sua homogeneidade e sinergia com as políticas 
federais de biodiversidade é uma tarefa desafiadora. De 
forma geral, tem havido uma proliferação de planos e 
programas relacionados à biodiversidade desde 2000, muitas 
vezes com objetivos superpostos, e sua implementação não 
é monitorada de forma sistemática. Políticas setoriais, como 
energia e agricultura, poderiam levar mais em conta as 
metas de biodiversidade.

Embora ainda prevaleça uma abordagem regulatória, o 
Brasil tem usado cada vez mais pagamentos por serviços 
ambientais (PSA) e outras transferências financeiras 
condicionadas (ver, por exemplo, o Bolsa Floresta, página 8). 
Esses programas compensam famílias e comunidades 
por seus esforços na redução do impacto ambiental de 
suas atividades. Contudo, as normas estaduais de PSA são 
muito heterogêneas; muitos desses programas não são 
monitorados sistematicamente e sua efetividade ambiental 
não está clara. Um arcabouço jurídico federal sobre PSA 
melhoraria a consistência e a efetividade.

O conhecimento científico sobre a biodiversidade tem 
melhorado consideravelmente, mas as informações 
são fragmentadas e nem sempre coerentes. Raramente 
a avaliação econômica da biodiversidade é usada para 
embasar decisões de políticas públicas. A iniciativa 
Valorização do Capital Natural do Brasil, lançada em 2013, 
visa a preencher essa lacuna. Ela identifica os benefícios 
econômicos da biodiversidade e os custos de sua perda, além 
de promover sua consideração na definição de políticas em 

todos os níveis de governo.
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em 2012, o Brasil aprovou seu novo código Florestal para substituir o anterior, de 1965. principal instrumento legal 
para proteger florestas em terrenos privados, o novo código visa a superar as deficiências de implementação do 
código anterior, que resultaram em infrações generalizadas e no desmatamento ilegal de grandes áreas. em última 
análise, o novo código busca conciliar os objetivos de conservação da biodiversidade com o desenvolvimento 
econômico, especialmente na agricultura.

em foco | o Código Florestal
 

O Código Florestal exige que os proprietários rurais 
destinem parte de suas terras para a recuperação e 
conservação de florestas (a Reserva Legal), bem como 
dos corpos d’água e áreas sensíveis para proteção dos 
recursos hídricos e prevenção da erosão (as Áreas de 
Preservação Permanente). Essa parcela varia de acordo 
com o bioma: até 80% na Amazônia, de 20% a 35% no 
Cerrado e 20% nos demais biomas. O novo código 
criou dois instrumentos inovadores: o Cadastro 
Ambiental Rural e as Cotas de Reserva Ambiental.

O Cadastro Ambiental Rural visa a aprimorar o 
monitoramento e a conformidade. Ele usa imagens 
de satélite de alta resolução para localizar cada terreno 
rural. Os proprietários devem registrar suas terras e as 
áreas de reserva no cadastro até maio de 2016. A partir 
de outubro de 2017, o registro será condição obrigatória 
para acesso ao crédito rural. Em abril de 2015, 53% da 
área alvo já haviam sido registrados. Os estados são 
responsáveis pela implementação do cadastro e por 
assegurar a conformidade com os requisitos de reserva 
de áreas, mas muitas vezes sua capacidade é limitada.

Cotas de Reserva Ambiental são direitos florestais 
negociáveis. Os proprietários que não cumpriram suas 
obrigações de reserva de áreas (antes de 2008) podem 
optar por restaurar a cobertura florestal ou comprar 
uma cota equivalente. As cotas são emitidas para 
as áreas mantidas como florestas e bosques nativos 
e que superem as exigências da Reserva Legal. Essa 
compensação só é possível dentro do mesmo bioma 
e, possivelmente, do mesmo estado. Esse sistema gera 
demanda por terras florestais e estimula a conservação 
de florestas. Como o reflorestamento é dispendioso, 
particularmente para os pequenos proprietários rurais, o 
sistema de cotas pode ser uma forma economicamente 
eficiente de assegurar a conformidade dos proprietários 
de terras.

O Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa 
visa a promover o reflorestamento em larga escala de 
125.000 km2 em 20 anos. O programa, atualmente em 
fase de audiência pública, exigirá recursos financeiros 
significativos e instrumentos de financiamento 
inovadores (por exemplo, títulos verdes para arrecadar 

fundos para a restauração).
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 z Ampliar a capacidade de estados e municípios para 
implementar o Cadastro Ambiental Rural.

 z Oferecer incentivos econômicos para estimular 
o registro de terras no cadastro, estímulos à 
conformidade com o Código Florestal, e gestão 
sustentável e restauração das áreas de reserva.

 z Acelerar o desenvolvimento do plano nacional de 
Recuperação da vegetação nativa proposto, estimar 
os custos e identificar fontes de financiamento. 
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Figura 8. Parcela das áreas protegidas  
por bioma, 2015
Fonte: mmA (2015), Cadastro Nacional 
de Unidades de Conservação.

próximos passos | Código Florestal

ocde AvAliAçãO DE DESEmpEnhO AmBiEntAl DO BRASil



em foco | áreas protegidas
 

Áreas protegidas são um pilar da política brasileira de biodiversidade. a quantidade e extensão das áreas protegidas 
mais que dobrou de 2000 para cá, quando foi criado o Sistema nacional de Unidades de conservação (SnUc). o 
Instituto chico Mendes para conservação da Biodiversidade (IcMBio), órgão nacional responsável pela supervisão de 
todos os aspectos das áreas protegidas federais, enfrenta obstáculos para gerir efetivamente as áreas protegidas e 
liberar seu potencial econômico.

próximos passos | áreas protegidas

 z Expandir as áreas protegidas para cumprir as metas 
nacionais de proteger 30% da Amazônia, 17% dos 
outros biomas terrestres e 10% das áreas marítimas 
até 2020.

 z Assegurar que todas as áreas protegidas elaborem 
planos de gestão e ampliem os esforços de formação 
de competências.

 z preparar uma estratégia financeira para o sistema 
de áreas protegidas e explorar fontes de recursos 
que permitam reduzir a dependência do orçamento 
público e das verbas internacionais.

 z Ampliar o turismo, o lazer e atividades de educação 
ambiental em áreas protegidas com mais 
envolvimento do setor privado. 
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As áreas protegidas abrangem mais de 17% da 
superfície terrestre e das águas interiores do Brasil, 
mas apenas 1,5% do litoral e da área marítima. A maior 
parte delas está localizada na Amazônia, o que reflete os 
esforços do governo para combater seu desmatamento 
nesta região. Outras áreas protegidas abrangem terras 

indígenas e áreas privadas em conformidade com 
o Código Florestal. Em conjunto, isso faz do 
sistema brasileiro de proteção da natureza um 
dos maiores do mundo. 

Gestão deficiente pode dificultar a proteção 
efetiva e o desenvolvimento sustentável 

das áreas protegidas. Muitas áreas ainda 
funcionam sem os planos de gestão necessários 

e a maioria delas enfrenta carência de pessoal. Os 
administradores dos parques são muito comprometidos, 
mas muitas vezes não dispõem do treinamento nem dos 
recursos financeiros necessários.

O financiamento é extremamente dependente dos 
orçamentos públicos e das doações, o que o deixa 
vulnerável a fatores externos e negociações políticas. O 
orçamento do ICMBio aumentou 57% entre 2008 e 2014. 
Embora expressivo, esse aumento não foi proporcional 
à expansão das áreas protegidas. A maior parte dos 
recursos é usada para cobrir os custos operacionais e 
de pessoal, enquanto o tão necessário investimento em 
equipamentos e infraestrutura é modesto.

Ampliar o turismo, o lazer e a educação ambiental 
nas áreas protegidas ajudaria a gerar benefícios 
econômicos, sociais e ambientais. O número de 
visitantes tem aumentado desde meados dos anos 2000, 
mas eles se concentram em alguns poucos parques 
nacionais. Menos de 20% das áreas protegidas geram 
receitas com ingressos e atividades de turismo. Poucas 
áreas protegidas firmaram parcerias com empresas 
privadas e organizações sem fins lucrativos para 
administração do turismo e de serviços de lazer, devido 
principalmente a restrições regulatórias e burocráticas, 
à falta de planos de gestão adequados, e a recursos e 

capacidade limitados.

Em FOCO

o proGraMa arpa

O programa áreas protegidas da Amazônia (ARpA) é 

um dos maiores programas de conservação de florestas 

tropicais do mundo. Desde 2003, ele criou mais de 

500 000 km2 de áreas protegidas na Amazônia, inclusive 

ao longo do chamado “arco do desmatamento” (que 

abrange as extremidades sul e leste da floresta, nos 

estados de Rondônia, mato Grosso e pará) e de áreas 

que aguardam o desenvolvimento de infraestrutura 

rodoviária. Esse programa deu uma grande contribuição 

para o controle do desmatamento: apenas cerca de 5% 

do desmatamento na Amazônia de 2008 a 2012 ocorreu 

em áreas protegidas. O programa também melhorou a 

efetividade da gestão das áreas protegidas participantes, 

com investimentos em infraestrutura básica e treinamento 

de pessoal. A maior parte dos recursos para o programa 

veio de parceiros internacionais, mais o governo brasileiro 

se comprometeu a aumentar o financiamento público 

disponível para o programa.
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