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Um esforço coletivo



Pano de fundo: UCs se expandiram mas 
orçamento para conservação foi reduzido

Numero e área de UCs criadas 
por ano ate novembro de 2017

Despesa liquidada na subfunção “Preservação e 
Conservação Ambiental”

Despesa liquidada em gestão ambiental em valores 
absolutos e percentuais do total



UCs no Brasil



Unidades de Conservação brasileiras segundo grupo e categorias de manejo



Número e área de UCs criadas por ano 
até novembro de 2017



Temas trabalhados

• Extrativismo

• Uso público

• Carbono

• Água e proteção do solo

• Benefícios fiscais



Extrativismo

• Madeira: potencial anual de extração entre R$ 170 
e 660 Milhões/anuais (de r$ 5 a 20 Bilhões no ciclo
de 30 anos)

• Açaí e castanha-do-pará são mercados em
crescimento (112% e 21% entre 2006 e 2016) e de 
grande valor (R$ 4 e 1 Bilhão anuais)

• Borracha natural: acelerado declínio

• Pescado: valor potencial em todas UCs passíveis de 
extração é de R$ 563 milhões para o peixe, R$ 41 
milhões para a camarão e R$ 18 milhões para o 
caranguejo, totalizando em R$ 622 milhões/ano



Evolução do extrativismo no Brasil



Uso Público

• Cerca de 17 milhões de visitantes foram 
registrados em 2016, com impacto sobre a 
economia estimado entre R$ 2,5 e 6,1 bilhões 
anuais, correspondendo a uma geração entre 77 
e 133 mil ocupações de trabalho. 

• Um incremento de 3,4 milhões de visitantes 
anuais (20% do atual) resultaria em um impacto 
econômico entre R$ 500 milhões e R$ 1,2 bilhões, 
com aumento associado entre 15 mil e 42 mil de 
postos de trabalho.



Contribuicao economica das unidades 
de conservacao brasileiras em 2016



Carbono

• A criação das UCs brasileiras impediu a emissão de um 
estoque total de 10,5 GtCO2e, equivalente a 4,6 vezes a 
emissão bruta brasileira do ano de 2016. 

• UCs de proteção integral são mais efetivas por área 
conservada (4,0 GtCO2e, 54,3 milhões de ha), mas UCs
de uso sustentável contribuem mais (6,5 GtCO2e em 
102,1 milhões de ha). 

• Estoque de carbono conservado estimado em R$ 130 
Bilhões, correspondendo a fluxos anuais de benefício 
por conservação entre R$ 3,9 a R$ 7,8 bilhões, mesmo 
usando valores bastante conservadores para monetizar 
a tonelada de CO2e (US$ 3,8, ou R$ 12,4 por tCO2e). 



Taxas de Desmatamento na Amazonia
Legal e Emissoes de GEE por setor







Água

• Tomando como base OAI nível 2 e RI mínima de 
10%, sofrem influência das UCs 56% da 
capacidade de produção de hidreletricidade em 
operação (60 GW); 24% do abastecimento 
humano (128 m³/s); 13% da irrigação (152,7 m³/s); 
27% da dessedentação animal (37 m³/s); e 31% da 
água para produção industrial (100 m³/s).

• Erosão evitada pela presença de UCs foi estimada 
em 644 milhões de toneladas anuais, cujo valor 
de deassoreamento seria de  R$ 8 Bilhões anuais. 



Novo modelo 
: Ottoárea de 

Influência

OAI nível 2

OAI nível 3

OAI nível 4

aproveitam
ento



Novo modelo 
: Razão de 
Influência

OAI = Ottoárea de influência 
consideradaAUC = área de UCs dentro da OAI

área de UCs fora da OAI

Aproveitame
nto

RI = [AUC / 
OAI]



Exercício

• Optou-se por realizar para esta fase do estudo um único exercício 
considerando:

• Quatro usos da água: 
– geração de energia hidrelétrica (UHEs, PCHs e CGHs em operação)
– captação para abastecimento humano (urbano e rural) 
– captação para irrigação
– captação para criação animal

• Todas as UCs
– Agregando uso sustentável e proteção integral, ou seja, qualquer tipo de UC afeta 

positivamente os usos da água de forma indistinta

• OAI nível 2 
– Máxima abrangência, ou seja, todas as UCs localizadas na mesma bacia nível 2 a 

montante do aproveitamento podem ter influência positiva

• RI mínima 10%
– Se pelo menos 10% da área a montante do aproveitamento for ocupada por UCs, 

considera-se que o aproveitamento é influenciado positivamente por UCs



Hidreletricid
ade

Considerando OAI
nível 2 e RI mínima 
= 10%



Resultados -
hidreletricidade

• Considerando OAI nível 2 
e
RI mínima = 10%:

• 47,04 TW ou 44% da 
capacidade instalada de 
hidreletricidade (UHEs, 
PCHs e CGHs) no Brasil é 
afetada por UCs

• UCs influenciam mais a 
hidreletricidade na 
Amazônia

capacidade instalada em TW



Resultados 
abastecimento 

humano
• Considerando OAI L2 e 

RI mínima = 10%:
• 127,81 m³/s* ou 24% da 

água captada para 
abastecimento humano 
(urbano e rural) no 
Brasil é afetada por UCs

• UCs influenciam mais o 
abastecimento humano 
na Mata Atlântica

* cerca de 4 bilhões de m³ por ano



Resultados 
irrigação

• Considerando OAI L2 e 
RI mínima = 10%:

• 152,77 m³/s* ou 13% da 
água captada para 
irrigação no Brasil é 
afetada por UCs

• UCs influenciam mais a 
irrigação na Caatinga e 
na Mata Atlântica

* cerca de 4,8 bilhões de m³ por 
ano



Resultados –
criação animal

• Considerando OAI L2 e 
RI mínima = 10%:

• 36,66 m³/s* ou 27% da 
água captada para 
criação animal no Brasil 
é afetada por UCs

• UCs influenciam mais a 
dessedentação animal 
na Amazônia

* cerca de 1,2 bilhões de m³ 
por ano



Contribuição 
das UCs

 Uso Milhões de R$/ano 

 Energia Hidrelétrica 23.602 

 Usos Consuntivos 28.413 

 Erosão e perda dos solos 7.833 

Total 59.849 
 



ICMS-E

• R$ 744 milhões de ICMS-E 
foram transferidos para 13 
estados no ano de 2015.

• Observou-se o crescimento 
no número de estados que 
passaram a implementar o 
ICMS-E.

• Legislação de ICMS-E induz à 
criação de áreas protegidas 
sob gestão municipal.  

• Mas existem critérios 
contraditórios em algumas 
legislações





Limitações e possibilidades de avanços
futuros

• Escolha temática não esgota o vasto 
repertório de bens e serviços provisionados 
pelas unidades de conservação. 

• Por falta de dados ou metodologias 
disponíveis, importantes questões como 
polinização, controle natural de pragas e a 
conservação da biodiversidade per se não 
puderam ser incluídas, e que deverão ser 
objeto de estudos futuros. 
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