
Working 
Paper 555 

OCDE e agricultura: meio ambiente e mudança climática 

Vera Thorstensen  
Amanda Mitsue Zuchieri 

 

CCGI - Nº 39 

Working Paper Series  
NOVEMBRO DE 2021 

 



 

WORKING PAPER 555 – CCGI Nº 39 • NOVEMBRO DE 2021 •  1 

 

As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getulio Vargas, nas quais 

constem a sua identificação como tais, em artigos e entrevistas publicados nos meios de comunicação em 

geral, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não, necessariamente, a posição institucional 

da FGV. Portaria FGV Nº19 

 

Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas FGV EESP 

www.fgv.br\eesp  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.fgv.br/eesp


OCDE E AGRICULTURA: MEIO AMBIENTE E MUDANÇA CLIMÁTICA  

 

Vera Thorstensen1 

Amanda Mitsue Zuchieri2 

 
Resumo: O setor agrícola é o maior emissor de metano e óxido nitroso, e é uma fonte massiva de emissões de CO2 a partir do 

uso da terra na produção agrícola e mudanças no uso da terra, devido à devastação de sumidouros de CO2 (principalmente 

florestas) para o desenvolvimento de atividades agrícolas. As emissões diretas e indiretas da agricultura associadas com os 

usos da terra são contadas sob o setor de agricultura, florestamento, e outros usos da terra (AFOLU). OS esforços globais para 

conter as mudanças climáticas concentram-se em setores geradores de emissões de dióxido de carbono (CO2). O CO2 é o 

maior contribuidor para o aquecimento global, porém o metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), os gases de efeito estufa não-

CO2 emitidos diretamente pelo setor agrícola através da produção agrícola e pecuária, são grandes contribuidores para o 

aumento das concentrações totais de gases de efeito estufa na atmosfera e para as mudanças climáticas. Por possuir um setor 

agrícola pujante, o Brasil é um emissor de gases de efeito estufa da agricultura e, apesar de ter avançado em alguns aspectos 

legais e regulatórios, ainda tem um longo caminho a percorrer nas áreas de implementação e fiscalização para cumprir com as 

metas de emissões, diretrizes e recomendações da OCDE.      

Palavras-chave: Mudanças climáticas; Agricultura; Emissões de gases de efeito estufa; Performance ambiental; Brasil  

Abstract: The agricultural sector is the largest emitter of methane and nitrous oxide, and is a massive source of CO2 emissions 

through land use in agricultural production and land use changes due to the devastation of CO2 sinks (mainly forests) to the 

development of agricultural activities. Direct and indirect emissions from agriculture associated with land uses are accounted 

under the agriculture, forestry, and other land uses (AFOLU) sector. Global efforts to contain climate change are focused on 

sectors that generate carbon dioxide (CO2) emissions. CO2 is the biggest contributor to global warming, but methane (CH4) 

and nitrous oxide (N2O), the non-CO2 greenhouse gases emitted directly by the agricultural sector through agricultural and 

livestock production, are major contributors to increase the total concentrations of greenhouse gases in the atmosphere and for 

climate change. As it has a thriving agricultural sector, Brazil is an emitter of greenhouse gases from agriculture and, despite 

having advanced in some legal and regulatory aspects, it still has a long way to go in the areas of implementation and 

compliance to meet OECD’s goals emissions, guidelines and recommendations. 
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INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é um grande emissor de gases de efeito estufa. Seu potencial para contribuir para 

limitar o aquecimento global para menos de 2° C até o final do século é substancial, reduzindo 

as emissões diretas nas produções da lavoura e pecuária, reduzindo as emissões indiretas 

associadas às mudanças no uso da terra e aumentando o sequestro de carbono. Avanços 

tecnológicos e mudanças nas preferências do consumidor que resultam em economia de terras 

são opções particularmente promissoras, dadas as preocupações com a segurança alimentar. 

 

Ganhos na produtividade total também aumentam a competitividade do setor. Mudanças nas 

políticas domésticas e comerciais são essenciais para maximizar potencial de mitigação. Na 

ausência de aplicação global de precificação de carbono, a coordenação internacional é 

necessária para garantir que os esforços de mitigação nacionais resultem na realocação de 

carbono, ou seja, mudanças na localização da produção para fontes de baixa emissão. Medidas 

de emissões relativas à contribuição econômica de atividades agrícolas podem ser úteis para 

identificar as prioridades nacionais de mitigação das emissões de gases de efeito estufa. 

 

Os esforços globais para conter as mudanças climáticas têm se concentrado em setores que 

geram emissões de dióxido de carbono (CO2). Embora o CO2 seja o maior contribuinte para o 

aquecimento global, o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O), os gases de efeito estufa não-

CO2 emitidos diretamente pelo setor agrícola por meio da safra e a produção pecuária, também 
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são grandes contribuintes para o aumento do total de concentrações de totais gases de efeito 

estufa atmosféricos para as mudanças climáticas3. 

 

Segundo a OCDE, a agricultura é a maior emissora de metano e óxido nitroso e é um dos 

principais contribuintes para as emissões líquidas de CO2 por meio do uso da terra na produção 

agrícola e mudanças no uso da terra, devido à devastação de sumidouros de CO2 (por exemplo, 

florestas, solos orgânicos) para atividades agrícolas. Emissões diretas e indiretas da agricultura 

associadas aos usos da terra são contabilizados no setor da agricultura, florestamento e outros 

usos da terra (Agriculture, Forestry and other Land Uses - AFOLU). 

 

Em conjunto, as emissões em agricultura, florestamento e outros usos da terra incluem gases 

de efeito estufa não-CO2, emissões líquidas de CO2 dos solos usados na agricultura e emissões 

líquidas de CO2 de florestas e outros usos da terra (FOLU). As emissões negativas derivam da 

absorção de carbono da atmosfera e sequestro de carbono nos solos, florestas e outros usos da 

terra. A agricultura determina em grande parte as emissões líquidas dos solos, florestas e outros 

usos da terra.  

Emissões da agricultura, florestamento e outros usos da terra (AFOLU) crescem como 

resultado da expansão da área agrícola, aumento dos números da pecuária e uso mais intensivo 

de insumos, como solo e fertilizantes. Tudo isso leva a uma produção agrícola maior. A taxa 

de crescimento das emissões em relação ao crescimento da produção agrícola define o impacto 

na intensidade das emissões. O gado, e especialmente os ruminantes, são a maior fonte de 

emissões diretas da agricultura e uma das principais causas das mudanças no uso da terra. Os 

fertilizantes sintéticos também são um grande contribuinte para as emissões diretas da 

agricultura e são a fonte de crescimento mais rápido dessas emissões. 

 

Os países em desenvolvimento são a maior e mais crescente fonte de emissões de AFOLU 

globais, onde as emissões diretas da agricultura apresentam forte tendência de alta. Apesar da 

desaceleração do desmatamento nos últimos anos, o uso da terra ainda é um emissor líquido 

significativo. O crescimento das emissões de ruminantes no mundo em desenvolvimento é 

devido a mudanças dietéticas causadas pelo crescimento da renda, expansão de terras agrícolas 

e fatores culturais como a proibição do abate de gado na Índia e o acúmulo de ruminantes 

animais como fonte de riqueza na África. As diferenças nos impulsores de emissões entre as 

regiões sublinham a necessidade de abordagens regionais para mitigação4.  

 

Nos países desenvolvidos, as emissões de AFOLU vêm diminuindo nos últimos anos, e as 

emissões diretas da agricultura mostram uma ligeira tendência de queda. A mudança no uso da 

terra (florestamento) criou uma contribuição líquida para o sequestro de carbono. Os países 

desenvolvidos têm se beneficiado de técnicas de conservação de insumos que reduziram as 

emissões por unidade de produção. 

 

Espera-se que a contribuição da agricultura para as mudanças climáticas aumente em relação a 

outros setores, se a agricultura ficar isenta de futuros esforços globais de mitigação. As 

emissões de AFOLU continuarão a crescer, enquanto outros setores, já se ajustando aos 

requisitos globais de mitigação, reduzem suas emissões. 

 

Nesse contexto, o setor agrícola tem um importante papel a desempenhar no combate às 

mudanças climáticas. Para estar em linha com o limite de 2º C para o aquecimento global, 
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emissões globais projetadas em todos os setores em 2030 em um cenário business as usual (68 

gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2eq) por ano) deve ser reduzido em 

quase 40%, ou 26 GtCO2eq por ano. Usando uma série de modelos globais, Wollenberg et al. 

(2016) concluem que uma meta viável para a redução de emissões diretas (não-CO2) na 

agricultura consistente com o limite de 2º C é de 1 GtCO2eq por ano. Isso contribuiria com 4-

5% para a mitigação anual necessária em todos os setores em 2030, em comparação com a 

contribuição atual da agricultura de 10-11% para o total de emissões antrópicas globais5. 

 

Estima-se que as opções de mitigação que são compatíveis com a segurança alimentar e visam 

as emissões não-CO2 são capazes de atingir apenas 21-40% da redução de 1 GtCO2eq. Outras 

opções de mitigação, incluindo a redução das emissões de CO2 relacionadas ao uso da terra e 

mudanças no uso da terra seriam necessárias para complementar as reduções nas emissões da 

produção agrícola e pecuária. Opções que são compatíveis com a segurança alimentar incluem 

o sequestro de carbono do solo por meio de plantações melhoradas, gestão de pastagens e 

restauração de terras degradadas (contribuição estimada de 1,2 GtCO2eq por ano), uma 

redução de perda e desperdício de alimentos em 15% (contribuição estimada de 0,79-2,00 

GtCO2eq por ano), e mudanças em dietas humanas com base nas recomendações da 

Organização Mundial da Saúde por motivos de saúde (estimativa de contribuição de 0,31-1,37 

GtCO2eq por ano). Reduzir a expansão de terras agrícolas também tem um alto potencial para 

mitigar as mudanças climáticas (contribuição estimada de 1,70-4,31 GtCO2eq por ano), mas 

pode entrar em conflito com a segurança alimentar se levar a uma redução na produção. 

Coletivamente, essas opções aumentariam o potencial de mitigação total de emissões de 

AFOLU para aproximadamente 5-9 GtCO2eq por ano, o que equivale a 27% da mitigação 

necessária em todos os setores, uma parcela maior do que a contribuição atual da AFOLU de 

24% para as emissões globais6. 

 

O progresso tecnológico e as práticas de economia de terras são altamente desejáveis para a 

mitigação, uma vez que as terras poupadas promovem o sequestro de carbono do solo, reduzem 

a possibilidade de conversão sumidouros sob a forma de florestas e outros usos da terra em 

fontes de emissões. 

 

Tecnologias e práticas que aumentam a produtividade total dos fatores ou alteram os preços 

relativos em favor de insumos e produção menos intensivos em emissões fornecem “incentivos 

naturais” para a mitigação. Melhorias na produtividade total dos fatores pode promover tanto 

os objetivos de segurança alimentar quanto de mitigação, mas seu impacto relativo difere por 

setor. A literatura sugere que ganhos de produtividade no setor agrícola beneficiam a segurança 

alimentar relativamente mais, enquanto os ganhos de produtividade no setor pecuário têm o 

maior impacto de mitigação. Ganhos de produtividade significativos serão mais difíceis de 

alcançar em ambos os setores à medida que o impacto das mudanças climáticas se intensifica. 

Além disso, inovação tecnológica para economia de recursos e os ganhos na produtividade total 

dos fatores podem resultar em emissões mais elevadas se a redução dos preços de produção 

levar ao aumento da demanda por alimentos e subsequente expansão da produção (efeito 

rebote)7. 

 

As emissões também podem ser reduzidas removendo as políticas que subsidiam os produtos 

de alta emissão (por exemplo, proteína de ruminantes) e insumos de alta emissão (por exemplo, 

fertilizante inorgânico e energia de combustível fóssil) e por meio de políticas que aumentam 
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a eficiência do processamento e distribuição de alimentos e reduzem as perdas e desperdícios 

associados. 

 

Os sumidouros de carbono existentes podem ser preservados por meio da implementação eficaz 

de instrumentos regulatórios ou por meio de incentivos financeiros. Essas medidas também 

podem ser usadas para promover o aprimoramento do sequestro de carbono através de sistemas 

agroflorestais e a reconversão de terras com grande potencial de sequestro de carbono para 

áreas de usos não agrícolas (como pântanos, solos orgânicos, reflorestamento de terras ou 

florestamento). Essas opções de mitigação fornecem o maior potencial em AFOLU e devem 

ser uma grande prioridade para todas as regiões, especialmente onde as opções de mitigação 

viáveis na agricultura são limitadas8. 

 

As metas de redução podem ter como alvo o nível de emissões nacionais; emissões por unidade 

de insumo; emissões por unidade de produção física; emissões por valor unitário de produção; 

ou emissões por unidade de valor adicionado. Os critérios usados para reduzir as emissões 

podem ter diferentes implicações para a produtividade, competitividade, segurança alimentar 

e desenvolvimento sustentável, dependendo das condições prevalecentes em cada país ou 

região. 

 

Apesar das tendências promissoras na redução de emissões em relação ao valor da produção 

em todo o mundo, as diferenças regionais apontam para um maior potencial global de 

mitigação. Uma análise detalhada dos fatores impulsionadores de emissões no nível de 

mercadoria individual e a medição das emissões por atividade em relação à contribuição 

econômica (valor agregado) pode fornecer uma visão das prioridades para a redução de 

emissões em nível nacional. Além disso, métodos empíricos que levam em consideração os 

custos de cumprimento das metas de mitigação e suas implicações para a atividade econômica 

e outros objetivos, como a segurança alimentar, podem desempenhar um papel valioso em 

ajudar a identificar opções de políticas de mitigação9. 

 

A implementação de metas nacionais de redução gera o risco de vazamento de carbono, ou 

seja, substituindo a produção doméstica de baixa emissão por importações de produtos de alta 

emissão de outros países. A coordenação internacional das metas nacionais de redução é 

necessária para alcançar a realocação de carbono (ou seja, a substituição da produção de alta 

emissão pela produção de baixa emissão em nível global), reduzindo assim as emissões globais. 

A mitigação global eficaz requer que as metas de mitigação vinculadas ao limite de 2º C de 

aquecimento global em 2050 sejam definidas para a agricultura, sequestro de carbono do solo 

e para o sistema alimentar em nível global. Isso iria ajudar as regiões a definir metas regionais 

eficazes e minimizar a possibilidade de vazamento de carbono, associados à implementação de 

políticas nacionais de mitigação. 

 

A realização da realocação de carbono requer que o comércio internacional desempenhe um 

papel importante no atendimento à futura demanda global por alimentos e que os aumentos nas 

exportações sejam oriundos de produtores de baixa emissão (ou seja, produtos comercializados 

que têm uma intensidade de emissões mais baixa do que os equivalentes produzidos 

internamente). Isso significa contabilizar os impactos na realocação global de carbono na 

agricultura de medidas que influenciam o comércio, como normas e tarifas de produtos. 
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Para que a meta do Acordo de Paris seja alcançada, ao mesmo tempo em que se produz comida 

o suficiente para garantir a segurança alimentar a OCDE indica que o nexo de uso da terra, que 

engloba o setor agrícola, de florestas e outros usos da terra, tenha sistemas sustentáveis. Para 

atingir essas metas, é central que os governos facilitem a criação de políticas coerentes para o 

uso sustentável da terra no processo de governança. 

O Brasil foi analisado em diversos documentos produzidos pela OCDE. Em 2015 foi realizada 

pela Organização uma Revisão de Performance Ambiental. Em 2021, foi produzido um 

relatório de avaliação da adesão do Brasil às recomendações de performance ambiental feitas 

no documento de 2015.  

O relatório de 2021 fornece informações importantes sobre o estado da arte da adesão do Brasil 

às recomendações da OCDE sobre o meio ambiente. Em algumas áreas como energia 

renovável, qualidade e monitoramento da água, legislação para proteção e conservação da 

biodiversidade, o desempenho do Brasil foi considerado alinhado com os padrões da OCDE. 

Em áreas como análise de impacto ambiental (EIA), quadro legislativo aplicando o princípio 

do poluidor-pagador, subsídios para atividades poluentes, coordenação institucional e 

fiscalização para controle da poluição, uso de instrumentos econômicos para apoiar projetos de 

política ambiental, o Brasil está aquém das recomendações da OCDE.  

O presente relatório tem como objetivo apresentar o tema de mudanças climáticas na 

agricultura sob a perspectiva da OCDE. O texto divide-se em uma apresentação geral do tema, 

passando por conceitos importantes como o nexo de uso da terra, as emissões provenientes da 

agricultura, florestamento e outros usos da terra, e as contribuições da agricultura para redução 

das emissões e combate às mudanças climáticas. Em seguida, são explanados os indicadores 

agroambientais desenvolvidos pela OCDE como ferramentas para auxiliar os formuladores de 

políticas relacionadas ao meio ambiente e agricultura. Por último, é apresentado um panorama 

da estrutura institucional e legislativa do Brasil nos temas de agricultura e meio ambiente, e a 

avaliação de 2021 de adesão do Brasil às recomendações de performance ambiental fornecidas 

pela Organização em 2015.  

1. Como o tema é tratado na OCDE 

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sediada em Paris, 

foi estabelecida em 14 de setembro de 1960, e entrou em vigor no dia 31 de setembro de 1961. 

A sua criação tinha como alvo substituir e ampliar os objetivos da antiga Organização para a 

Cooperação Econômica Europeia (OCEE), estabelecida em 1948 com a função de viabilizar o 

Plano Marshall no período pós Segunda Guerra Mundial. Com o fim do Plano Marshall, e 

diante do desejo de aprofundamento da cooperação europeia, surgiu a OCDE, integrada pelos 

membros da OCEE, com o acréscimo dos Estados Unidos e Canadá. 

 

Desde sua criação, a OCDE atua como fórum para discussão e promoção de políticas comuns 

e boas práticas em áreas variadas, buscando estimular o crescimento e desenvolvimento 

econômico sustentável comum. Conforme disposto em sua Carta Constitutiva, no artigo 1, a 

Organização tem como objetivo o desenvolvimento de políticas que promovam: 1) crescimento 

econômico sustentável, empregos e padrões elevados de vida nos países membros, com a 

manutenção da estabilidade financeira e contribuição para o desenvolvimento da economia 

mundial; 2) expansão econômica dos membros e não membros em processo de 

desenvolvimento econômico; 3) expansão do comércio global a partir de estruturas 

multilaterais e não discriminatórias, de acordo com as regras internacionais (THORSTENSEN; 

GULLO, 2019, p. 5). 



 

Para realizar suas funções, a OCDE estrutura-se sobre um tripé organizacional composto pelos 

seguintes órgãos: 1) Conselho: órgão decisório e executivo, composto por representantes de 

todos os países membros da Organização, responsável pelo estabelecimento de instrumentos 

legais (decisões, recomendações, declarações, entendimentos e acordos internacionais) 

elaborados a partir do trabalho dos Comitês; 2) Secretariado: órgão que acompanha e oferece 

suporte ao desenvolvimento das atividades dos Comitês temáticos; 3) Comitês: juntamente com 

os Grupos de Trabalho e Grupos Especializados, desenvolvem estudos em temas e áreas 

diversas, multidisciplinares e de relevância global. 

 

A Organização realiza o levantamento de dados, análises, e elaboração de estatísticas e 

diretrizes para boas práticas, as quais podem ser transformadas em instrumentos leais. A OCDE 

também é responsável pela realização de revisões por pares (peer reviews). 

 

Desde os anos 1990, a OCDE tem atuado no desenvolvimento de indicadores ambientais e 

publicou os primeiros conjuntos desses indicadores. Nos anos mais recentes a Organização 

continua a desenvolver e refinar seu trabalho sobre o tema, incluindo indicadores que buscar 

auxiliar na integração de preocupações ambientais no âmbito das políticas setoriais, como 

energia, transporte e agricultura, e para medir o progresso de iniciativas de desvinculação entre 

as pressões ambientais e o crescimento econômico. Os vários indicadores desenvolvidos são 

utilizados nas análises de performance ambiental dos países, surveys econômicos e outras 

análises de políticas realizados pela OCDE10. 

 

Na intersecção entre agricultura e mudanças climáticas, especificamente, duas Diretorias 

coordenam os órgãos responsáveis pelas questões relacionadas a mudanças climáticas no setor 

agrícola: a Diretoria de Meio-Ambiente e a Diretoria de Comércio e Agricultura11.  

 

A Diretoria de Meio-Ambiente possui dois órgãos subsidiários: o Comitê de Políticas 

Ambientais (Environment Policy Committee) e o Comitê sobre Químicos e Biotecnologia 

(Chemicals and Biotechnology Committee).  

 

O Comitê de Políticas Ambientais coordena: o Grupo de Trabalho Conjunto sobre Agricultura 

e Meio-Ambiente (Joint Working Party on Agriculture and the Environment); Grupo de 

Trabalho Conjunto sobre Comércio e Meio-Ambiente (Joint Working Party on Trade and 

Environment); Reuniões Conjuntas de Experts em Tributos e Meio-Ambiente (Joint Meetings 

of Tax and Environment Experts); Grupo de Trabalho sobre Performance Ambiental (Working 

Party on Environmental Performance); Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade, Água e 

Ecossistemas (Working Party on Biodiversity, Water and Ecosystems); Grupo de Trabalho 

sobre Clima, Investimento e Desenvolvimento (Working Party on Climate, Investiment and 

Development); Grupo de Trabalho sobre Informação Ambiental (Working Party on 

Environmental Information); Grupo de Trabalho sobre Integração de Políticas Ambientais e 

Econômicas (Working Party on Integrating Environmental and Economic Policies); Grupo de 

Trabalho sobre Produtividade de Recursos e Resíduos (Working Party on Resource 

Productivity and Waste). 

 

O Comitê de Químicos e Biotecnologia coordena: o Grupo de Trabalho sobre Acidentes 

Químicos (Working Party on Chemical Accidents); Grupo de Trabalho sobre Boas Práticas 

                                                 
10 Environment at a glance, 2013, p. 7 
11 Disponível em: https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ListByDirectorateView.aspx 



Laboratoriais (Working Party on Good Laboratory Practice); Grupo de Trabalho sobre 

Pesticidas (Working Party on Pesticides); Grupo de Trabalho dos Coordenadores Nacionais do 

Programa de Diretrizes para Testes (Working Party of National Co-ordinators of the Test 

Guidelines Programme); Grupo de Trabalho sobre Harmonização de Aspectos Regulatórios 

em Biotecnologia (Working Party on the Harmonisation of Regulatory Oversight in 

Biotechnology); Grupo de Trabalho para a Segurança de Novos Alimentos e Rações (Working 

Party for the Safety of Novel Foods and Feeds); Grupo de Trabalho sobre Nanomateriais 

Manufaturados (Working Party on Manufactured Nanomaterials); Grupo de Trabalho sobre 

Avaliação de Perigos (Working Party on Hazard Assessment); Grupo de Trabalho sobre 

Avaliação de Exposição (Working Party on Exposure Assessment); Grupo de Trabalho sobre 

Biocidas (Working Party on Biocides); Grupo de Trabalho sobre Registros de Liberação e 

Transferência de Poluentes (Working Party on Polluant Release and Transfer Registers); 

Grupo de Trabalho sobre Gestão de Risco (Working Party on Risk Management).   

 

No âmbito da Diretoria de Comércio e Agricultura (Trade and Agriculture Directorate -TAD), 

destacam-se o Comitê de Comércio (Trade Committee), o Comitê para Agricultura (Committee 

for Agriculture), o Órgão de Governança do Programa de Pesquisa Cooperativa: Sistemas 

Sustentáveis de Agricultura e Alimentos (Governing Body of the Co-operative Research 

Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems), e o Comitê da Pesca (Fisheries 

Committee).  

 

O Comitê de Comércio divide-se em quatro órgãos subsidiários: o Grupo de Trabalho do 

Comitê de Comércio (Working Party of the Trade Committee); o Grupo de Trabalho sobre 

Créditos à Exportação e Garantias de Crédito (Working Party on Export Credits and Credit 

Guarantees); o Grupo de Trabalho Conjunto sobre Agricultura e Comércio (Joint Working 

Party on Agriculture and Trade); e o Grupo de Trabalho Conjunto sobre Comércio e Meio-

ambiente (Joint Working Party on Trade and Environment).  

 

O Comitê para Agricultura divide-se em: Grupo de Trabalho sobre Políticas Agrícolas e 

Mercados (Working Party on Agricultural Policies and Markets); Grupo de Trabalho Conjunto 

sobre Agricultura e Comércio (Joint Working Party on Agriculture and Trade); Grupo de 

Trabalho Conjunto sobre Comércio e Meio-ambiente (Joint Working Party on Trade and 

Environment); Grupo sobre Mercados de Commodities (Group on Commodity Markets); 

Esquema da OCDE para a Aplicação de Standards Internacionais para Frutas e Vegetais 

(OECD Scheme for the Application of International Standards for Fruit and Vegetables); 

Esquema da OCDE para Sementes (OECD Seed Schemes); Esquema da OCDE para 

Certificação de Material de Reprodução de Florestas Movido no Comércio Internacional 

(OECD Scheme for the Certification of Forest Reproductive Materal Moving in International 

Trade); e os Códigos de Standards da OCDE para Testes Oficiais de Tratores Agrícolas e 

Florestais (OECD Standard Codes for the Official Testing of Agriculture Material Moving in 

International Trade). 

 

O Órgão de Governança do Programa de Pesquisa Cooperativa: Sistemas Sustentáveis de 

Agricultura e Alimentos (Governing Body of the Co-operative Research Programme: 

Sustainable Agricultural and Food Systems) possui como órgão subsidiário o Órgão Científico 

Consultivo do Programa de Pesquisa Cooperativa: Sistemas Sustentáveis de Agricultura e 

Alimentos (Scientific Advisory Body of the Co-operative Research Programme: Sustainable 

Agricultural and Food Systems).  

 



Dentre a vasta produção desses órgãos da OCDE, destaca-se cinco publicações que abordam 

as mudanças climáticas na agricultura, no recorde de uso da terra, ecossistemas, agricultura e 

mudança climática (land-use, ecosystems, agriculture and climate change). Trata-se de três 

relatórios e dois working papers, respectivamente12: Towards sustainable land use: Aligning 

biodiversity, climate and food policies (2020); Enhancing climate change mitigation though 

agriculture (2019); Managing weather-related disasters in southeast asian agriculture (2018); 

The role of agriculture in global GHG mitigation (2018); Synergies and trade-offs between 

adaptation, mitigation and agricultural productivity: A synthesis report (2018).  

 

O Relatório Towards sustainable land use: Aligning biodiversity, climate and food policies 

(2020) oferece percepções acerca de boas práticas destinadas a orientar os governos em como 

realizar a transição para sistemas mais sustentáveis de uso de terras. O documento traz 

experiências em forma de estudos de caso de seis países, caracterizados por grandes setores 

agrícolas e florestais e associados a emissões de gases de efeito estufa, os quais em muitos 

casos também abrigam biodiversidade de importância global.  Esses países são Brasil, França, 

Indonésia, Irlanda, México, e Nova Zelândia, onde as emissões de gases de efeito estufa por 

atividades agrícolas varia de 13% a 49% do total de emissões de gases de efeito estufa 

(excluindo uso de terras, mudança do uso de terras e florestas ou land use, land-use change 

and forestry – LULUFT) em 2016. O relatório destaca como governos podem facilitar a criação 

de políticas coerentes para o uso sustentável da terra em três pontos importantes do processo 

de governança: estratégias nacionais e planos de ação relevantes; coordenação institucional; 

design e implementação de instrumentos políticos (incluindo planejamento espacial 

compreensivo).  

 

O Relatório Enhancing climate change mitigation though agriculture (2019) demonstra como 

diferentes políticas de mitigação de mudanças climáticas podem afetar os objetivos 

pretendidos, que muitas vezes competem entre si (ex: mitigação das mudanças climáticas, 

melhora da segurança alimentar e aumento da renda rural), e quais deles podem auxiliar os 

países a identificar e desenvolver abordagens políticas que sejam adequadas para diferentes 

circunstâncias nacionais. O documento se baseia em múltiplos modelos econômicos, aplicados 

em diferentes escalas para um alcance amplo de cenários de políticas de mitigação das 

mudanças climáticas através da agricultura.   

 

O Relatório Managing weather-related disasters in southeast asian agriculture (2018) é uma 

sequência de dois documentos anteriores, Mitigating Droughts and Floods in Agriculture: 

Policy Lessons and Approaches (2016) e Building Food Security and Managing Risks in 

Southeast Asia (2017). O documento revisa as políticas relacionadas a secas, enchentes e 

tempestades tropicais no setor agrícola em países selecionados da ASEAN, adaptando o 

framework geral de políticas proposto no relatório Mitigating Droughts and Floods in 

Agriculture para o contexto local da ASEAN.  

 

O working paper The role of agriculture in global GHG mitigation (2018) discorre sobre como 

a agricultura é uma grande atividade emissora de gases de efeito estufa, assim como sobre a 

capacidade de contribuição do setor para redução das emissões de gases de efeito estufa. O seu 

potencial para contribuir com a limitação do aquecimento global em menos de 2º C até o final 

do século é substancial através da redução de emissões diretas em lavouras e criação de 

rebanhos a partir da redução de emissões indiretas associadas a mudanças no uso da terra, e do 

aumento do sequestro de carbono. Avanços tecnológicos e alterações nas preferências dos 
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consumidores que resultaram em reduções da intensificação do uso das terras são opções 

particularmente promissoras diante de preocupações acerca da segurança alimentar. Ganhos na 

produtividade total de fábricas também irão aumentar a competitividade do setor. Mudanças 

em políticas domésticas e comerciais são essenciais para maximizar o potencial de mitigação. 

Na ausência da aplicação global da precificação do carbono, a coordenação internacional é 

necessária para garantir que os esforços nacionais de mitigação resultem na realocação do 

carbono. Segundo o paper, medidas de emissões ligadas à contribuição econômica de 

atividades agrícolas pode oferecer percepções que irão auxiliar na identificação de prioridades 

nacionais de mitigação.   

 

O working paper Synergies and trade-offs between adaptation, mitigation and agricultural 

productivity: A synthesis report (2018) desenvolve frameworks quantitativos e qualitativos 

para testar a possibilidade de analisar sistematicamente um conjunto de políticas e seus efeitos 

pretendidos e não pretendidos. A análise abrange três objetivos políticos de aumento da 

produtividade, mitigação das mudanças climáticas e adaptação às mudanças climáticas. As 

conclusões preliminares e lições aprendidas foram retiradas de duas aplicações do framework 

qualitativo (França e Países Baixos), onde a informação foi coletada através de um amplo 

questionário, e de duas aplicações de um framework quantitativo que foi testado utilizando 

dados da Finlândia e de locais selecionados em uma região dos Estados Unidos.   

 

1.1 Apresentação conceitual  

 

A agricultura é um dos principais setores responsáveis pelas mudanças climáticas. Entre 2007 

e 2016, o setor contribuiu diretamente com aproximadamente 12% das emissões 

antropogênicas de gases de efeito estufa, e foi responsável por um adicional de 9% de emissões 

de gases de efeito estufa anualmente derivadas de mudanças no uso da terra, ou seja, conversão 

de áreas de floresta em pastagens ou lavouras13.  

 

O esforço coletivo global para mitigar as emissões de gases de efeito estufa no setor agrícola 

tem sido fraco. Uma contínua falta de progresso pode levar a emissões diretas e indiretas da 

agricultura, tornando-se a maior fonte das emissões globais até meados do século, à medida 

que se prevê uma descarbonização mais rápida em outros setores. Com crescente 

reconhecimento sobre a importância das emissões agrícolas, é imperativo avaliar como 

políticas alternativas no setor agrícola podem contribuir para ambiciosos esforços globais de 

mitigação e para construir conhecimento sobre seus potenciais impactos socioeconômicos14. 

 

Considerando que, segundo a OCDE, a mudança climática reflete uma falha dos mercados, em 

que os emissores não pagam pelos danos aos outros, precificar todas as emissões globais de 

gases de efeito estufa de acordo com o princípio do poluidor-pagador é, em princípio, a 

abordagem mais economicamente eficiente para limitar o aquecimento global. Para o setor 

agrícola, a análise mostra que um imposto sobre emissões globais que fixa o preço do carbono 

em US $ 40-60 por tonelada de dióxido de carbono equivalente por ano (tCO2eq1) poderia 

reduzir as emissões anuais não-CO2 em cerca de 0,85 gigatoneladas de dióxido de carbono 

equivalente (GtCO2eq) até 2030. O potencial de mitigação geral aumenta para 1,4 GtCO2eq, 

uma vez que a conversão de terras agrícolas em florestas é levada em consideração. No entanto, 

apesar de sua eficiência, a carga econômica que tais políticas de precificação de carbono 

poderiam colocar em alguns produtores agrícolas e consumidores podem torná-las 
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politicamente difíceis de serem introduzidas. Além disso, grande parte da mitigação de um 

imposto sobre emissões seria impulsionado pela realocação da produção de setores e regiões 

mais intensivos em emissões para menos. Embora isso reduza a intensidade geral de emissão 

da produção agrícola, poderia causar um grande declínio na produção de ruminantes nos países 

em desenvolvimento, levantando preocupações sobre segurança alimentar entre produtores e 

consumidores pobres15. 

 

Uma limitação quando as políticas de precificação de carbono são aplicadas por um único país 

ou pequenos grupos de países decorre do fato de que produtores sujeitos a tais políticas 

perderiam sua competitividade em relação aos produtores em países onde essas políticas não 

são aplicadas. Consequentemente, algumas das reduções nas emissões agrícolas por países que 

aplicam políticas de precificação de carbono podem "vazar" na forma de maiores emissões em 

países que não aplicam tais políticas. O estudo da OCDE Enhancing Climate Change 

Mitigation Through Agriculture sugere que cerca de um terço da mitigação resultante de um 

imposto aplicado apenas às emissões dos países da OCDE vazariam para outros países que não 

aplicassem um imposto semelhante16. 

 

Talvez em resposta a essas desvantagens, as poucas políticas de mitigação baseadas no mercado 

que foram implementadas envolvem o pagamento de agricultores para mitigar as emissões por 

meio de um subsídio ou a criação de um mercado de compensações. Embora essas políticas 

evitem, em grande parte, impor custos aos produtores, inflacionar os preços dos alimentos e 

criar vazamentos de emissões, elas são menos eficazes na redução das emissões do que as 

políticas que aplicam o princípio do poluidor-pagador, em parte porque não desincentivam a 

produção. A mitigação é ainda mais limitada se pagamentos abatidos apoiam práticas de baixa 

emissão, mas não apoiam uma mudança de produção para commodities de emissões mais 

baixas. Por essas razões, um subsídio de abatimento de emissões aplicado globalmente tem 

apenas metade da eficácia na redução das emissões agrícolas em comparação ao mesmo preço 

de carbono. Além disso, se os pagamentos aos agricultores são oferecidos por meio de um 

subsídio, o aumento resultante nos impostos poderia reduzir o bem-estar econômico em 

comparação com políticas do poluidor-pagador. No entanto, se tais pagamentos fossem 

financiados através da mudança do foco dos pagamentos de auxílio à agricultura que distorcem 

mercados, eles poderiam melhorar o bem-estar econômico em relação ao status quo17. 

 

Outro desafio importante, dado o grande número e heterogeneidade das propriedades rurais, é 

medir e verificar os esforços de mitigação. Cobrança de impostos sobre insumos de alta 

emissão, em vez de atacar mais diretamente as emissões, seria uma opção para enfrentar este 

desafio. Isso foi, no entanto, considerado muito menos eficaz e econômico do que as políticas 

que visam as emissões de forma mais direta, mesmo depois de considerar a economia nos 

custos de transação. Isso ocorre porque os impostos que visam as emissões podem incentivar a 

implantação de todas as medidas de mitigação disponíveis, enquanto os impostos sobre os 

insumos incentivam apenas a redução dos insumos intensivos em emissões18. 

 

Cada vez mais atenção também está sendo dada ao grande potencial de opções de mitigação 

do “lado da demanda” (0,7 - 8,6 GtCO2eq por ano até 2030), incluindo medidas que incentivam 

os consumidores a mudar para dietas com emissões mais baixas e reduzir o desperdício de 

alimentos. No entanto, o potencial das políticas para alcançar isso é desconhecido e é provável 
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que seja muito menor do que as estimativas mais otimistas citadas na literatura, que 

normalmente ignoram os custos associados à redução do desperdício de alimentos19. 

 

O setor agrícola também pode contribuir potencialmente para a mitigação global de emissões 

de gases de efeito estufa, fornecendo rações e biocombustíveis derivados de alimentos para o 

setor de transporte. No entanto, espera-se que isso desempenhe um papel menor apenas na 

redução tais emissões devido a restrições na disponibilidade de matérias-primas e 

configurações de políticas que provavelmente não incentivam uma maior expansão às custas 

da produção de alimentos. Considerar os efeitos da mudança do uso da terra provavelmente 

reduziria ainda mais esse potencial20. 

 

A importância de enviar sinais claros e consistentes de políticas para o setor agrícola não pode 

ser exagerada, pois os altos níveis de apoio à agricultura em muitos países são suscetíveis de 

neutralizar a eficácia das políticas de mitigação em muitos casos, levantando preocupações 

com relação à coerência das políticas. Sinais claros também são necessários para permitir que 

os agricultores tomem decisões de investimento que podem facilitar a transição para uma 

agricultura de baixo carbono, particularmente em sistemas agrícolas com altos custos fixos de 

investimento21. 

 

A agricultura continua a contribuir substancialmente para as mudanças climáticas, emitindo 

diretamente dióxido de carbono e gases de efeito estufa não-CO2, como metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O) e gases fluorados, da lavoura e da produção pecuária, e afetando as emissões 

líquidas de CO2 de solos agrícolas, florestamento e outros usos da terra. A média das emissões 

anuais da agricultura totalizaram 6,2 ± 1,4 GtCO2eq de emissões de gases de efeito estufa, 

entre 2007 e 2016, representando aproximadamente 12% dos gases de efeituo estufa 

antropogênicos globais. Houve um adicional de 4,9 ± 2,5 GtCO2eq de emissões médias anuais 

provenientes de mudanças no uso da terra causadas pela agricultura durante esse período, 

contribuindo com mais 9% das emissões globais22. 

 

Os países em desenvolvimento são, em geral, a maior fonte e mais crescente fonte de emissões 

de gases de efeito estufa. Entre 1990 e 2014, eles foram responsáveis pelo aumento de 15% nas 

emissões globais não-CO2 da agricultura, enquanto os países da OCDE como um todo 

experimentaram uma ligeira redução em emissões não-CO2 durante este período. Melhorias na 

eficiência da produção ajudaram a contribuir para essa redução diminuindo a intensidade de 

emissões da produção agrícola. No entanto, a taxa de declínio na intensidade parece estar 

diminuindo. As emissões líquidas de CO2 da florestamento e outros usos da terra caiu em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento devido ao progresso em relação às taxas de 

desmatamento e aumento do florestamento em várias regiões do mundo23. 

 

Um Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) de 

2018 sobre o aquecimento global de 1,5ºC confirma que há um papel importante para os setores 

do nexo de uso da terra na estabilização das temperaturas globais. Quatro opções amplas podem 

ser implementadas no setor agrícola para mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Os dois 
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primeiros abrangem medidas do lado da oferta e os dois últimos abrangem medidas do lado da 

demanda24: 

 

- Introduzir práticas agrícolas que reduzam emissões agrícolas não-CO2 (não-CO2); incluindo 

metano (CH4) e óxido nitroso (N2O); 

- Introduzir práticas para remover CO2 da atmosfera e acumular como carbono na vegetação e 

nos solos, ou que reduzam as emissões provenientes da degradação e remoção desses estoques 

de carbono; 

- Introduzir medidas que incentivem os consumidores a mudar para dietas mais saudáveis e 

com emissões e mais baixas; 

- Introduzir medidas que reduzam as perdas de produtos ao longo das cadeias de abastecimento 

de alimentos e desperdício de alimentos pelos consumidores. 

 

Reduções em emissões líquidas de CO2 do desmatamento evitado e florestamento são relatadas 

sob florestamento e outros usos da terra nas Diretrizes do IPCC para Inventários Nacionais de 

Gases de Efeito Estufa. Enquanto estes não contam como reduções nas emissões agrícolas, a 

agricultura é um fator de desmatamento e há custos de oportunidade associados ao uso da terra 

para florestamento em vez de produção agrícola. Dadas essas interações, algumas políticas que 

afetam a mudança no uso da terra também estão incluídas na visão geral das políticas de 

mitigação implementadas pelos países25. 

 

1.2 Potencial técnico e econômico da mitigação de emissões do lado da oferta na 

agricultura 

 

O potencial de mitigação das opções do “lado da oferta” no setor agrícola pode ser decomposto 

em quatro componentes: potencial técnico, econômico, de mercado e social/politicamente 

restrito. O potencial técnico é definido como a mitigação máxima possível no setor com a 

implementação total de todas as opções de mitigação do lado da oferta disponíveis, ignorando 

todas as barreiras à adoção. O potencial econômico leva em consideração os custos e benefícios 

associados às diferentes medidas de mitigação, indicando o que pode ser alcançado por um 

determinado preço de carbono. Restrições de capacidade institucional, barreiras políticas e 

sociais relacionadas aos impactos distributivos das opções de política também podem corroer 

o potencial de mitigação de medidas do lado da oferta. Finalmente, essas barreiras, juntamente 

com os desafios práticos de implementação, particularmente aqueles relacionados a relatórios 

de medição e verificação (MRV) das reduções de emissão, combinam-se para reduzir 

significativamente o potencial do “mercado” para mitigação. Ou seja, o conjunto de medidas 

de mitigação que os agricultores consideram dignas de adoção, dados os incentivos e restrições 

existentes que enfrentam26.  

Com a implantação total de oportunidades disponíveis de redução de emissões e sequestro de 

carbono, o potencial técnico global de mitigação do setor agrícola em 2030 é estimado em 

5.500-6.000 MtCO2eq ano (milhões de toneladas de equivalente de dióxido de carbono por 

ano), com um intervalo de confiança de 95% em torno deste valor médio de 300-11.400 

MtCO2eq ano. Isso demonstra que é tecnicamente viável para a agricultura se tornar quase 

neutra em carbono, contando com medidas de mitigação do lado da oferta por si só, embora 

isso dependa de suposições otimistas sobre o potencial de sequestro de carbono do solo 

(SCS)27.  
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Estima-se que o potencial global de sequestro de carbono do solo é grande, porém altamente 

incerto. O Relatório da OCDE Enhancing Climate Change Mitigation Through Agrilculture 

relata a média potencial global para sequestro de carbono em solos agrícolas como 1,5 Gt CO2 

ano (gigatoneladas de dióxido de carbono por ano) e 2,6 GtCO2 ano, a preços de carbono de 

US $ 20/tCO2eq (toneladas de equivalente a dióxido de carbono) e US $ 100/tCO2eq, 

respectivamente. Além disso, o potencial de mitigação oferecido pelo aumento dos estoques 

de carbono na vegetação é substancial. A maior parte desse potencial foi atribuído ao sequestro 

de carbono na biomassa florestal, particularmente proveniente desmatamento evitado e da 

prevenção de conversão de florestas para terras agrícolas (ou seja, de mudanças na extensa 

margem entre florestamento e agricultura)28. 

 

Dois requisitos são necessários para que as medidas de políticas atinjam um determinado nível 

de mitigação com um custo econômico mínimo. O primeiro é que sejam usados instrumentos 

de política com base no mercado que estabeleçam um preço comum para as emissões dos gases 

de efeito estufa (como um imposto sobre emissões ou esquema de comércio de emissões). A 

segunda é que a cobertura das políticas com base em mercado inclui a maior parcela possível 

das emissões globais de todas as regiões e setores. Dada a grande heterogeneidade nos custos 

marginais de redução entre agentes, setores e regiões, esses dois requisitos de política 

garantirão que as medidas de mitigação de menor custo sejam adotadas29. 

 

A característica do menor custo das políticas baseadas no mercado deriva-se da flexibilidade 

com a qual elas fornecem agentes para selecionar medidas de mitigação e tecnologias que lhes 

forneçam os custos líquidos mais baixos (ou os mais altos benefícios) para um determinado 

preço de carbono. Dada esta flexibilidade, é possível que não seja econômico reduzir a 

mitigação de algumas fontes de emissão agrícola sob os preços atuais ou esperados do mercado 

de carbono. De acordo com alguns estudos, medidas de mitigação que dependem da adição de 

lipídios ou nitratos em dietas de animais para reduzir as emissões de CH4 da fermentação 

entérica se enquadram nesta categoria30. 

 

Os potenciais econômicos de mitigação descritos acima são, em muitos aspectos, estimativas 

com limite superior porque elas ignoram várias restrições importantes. Isso inclui restrições 

políticas relacionadas a sensibilidades sobre segurança alimentar, impacto distributivo sobre os 

produtores e vazamentos de emissões que podem afetar o tipo e força da cobertura das medidas 

implementadas. Além disso, os custos de transação, particularmente aqueles associados à 

superação de complexidades para realização de relatórios de medição e verificação, podem ser 

problemáticos para algumas fontes de mitigação, reduzindo assim a sua eficácia de custo e 

dificultando a implementação. Dadas essas restrições, a adoção global de políticas de mitigação 

no setor agrícola para entregar os potenciais econômicos descritos acima provavelmente será 

um grande desafio político e técnico31.  

 

Em resumo, o progresso até o momento nas políticas de mitigação de emissão dos gases de 

efeito estufa na agricultura tem sido desigual entre países, contando com uma combinação de 

políticas voluntárias, incluindo abordagens de pagamentos e benefícios, finanças verdes e 

definição de metas modestas. Isso equivale a um nível global agregado de ambição política que 

está fora de sintonia com o potencial do setor agrícola para enfrentar as mudanças climáticas. 
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Calcula-se que o potencial de mitigação dos países que fornecem metas específicas para a 

agricultura em suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (Nationally Determined 

Contributions – NDCs) é de 15%. No entanto, dado que a maioria dos países apresentou metas 

específicas para a agricultura, não é possível medir o impacto geral das submissões das 

Contribuições Nacionalmente Determinadas nas emissões agrícolas globais. A contínua falta 

de progresso na agricultura pode sufocar os esforços para limitar o aquecimento global, com 

alguns modelos de cenários mostrando que as emissões não-CO2 da agricultura podem se 

tornar a maior fonte setorial de emissões globais de gases de efeito estufa na metade do século, 

se outros setores forem bem-sucedidos em sua descarbonização. De forma alarmante, pesquisas 

recentes mostram que emissões de metano (o segundo mais importante gás antropogênico de 

efeito estufa), das quais a agricultura é um dos principais contribuidores, aumentaram muito 

mais rápido do que o esperado. Isso reduz o período de tempo necessário para atingir o valor 

líquido de zero emissões de CO2 para cumprir as metas do Acordo de Paris. Com a maioria 

das metas de nível nacional definidas para 2030, ainda há tempo para os países desenvolverem 

políticas mais concretas para o setor agrícola, mas recente análise da ONU (2018) mostra que, 

sem a plena implementação dos compromissos globais das Contribuições Nacionais 

Determinadas, a temperatura aumentará 3 graus Celsius até 2100, bem acima das metas de 1,5 

grau e 2 graus Celsius do Acordo de Paris32. 

 

Para mitigar as emissões de gases de efeito estufa da agricultura da forma mais econômica 

possível, ações globais e confiança em políticas de mitigação baseadas no mercado são 

necessárias. As barreiras mencionadas - restrições políticas relacionadas a sensibilidades sobre 

segurança alimentar, impactos distributivos sobre os produtores, vazamentos de emissões e os 

desafios relacionados à capacidade institucional e ao relatório de medição e verificação das 

reduções de emissões - precisam ser enfrentadas para possibilitar a ampla implementação de 

políticas eficazes de mitigação no setor agrícola33.  

 

Visto que a grande maioria da produção agrícola e emissões do setor está fora da área da OCDE, 

qualquer a política de mitigação restrita aos países da OCDE terá um impacto limitado nas 

emissões globais. No entanto, alcançar uma escala global de captação em políticas de 

mitigação, enquanto gerencia-se os impactos distributivos sobre produtores e consumidores em 

regiões onde os objetivos de segurança alimentar e desenvolvimento predominam, é um desafio 

político significativo. Neste contexto, a escolha da política utilizada para mobilizar a mitigação 

é profundamente importante, pois os impactos distributivos e a eficácia de um determinado 

preço de carbono variam consideravelmente entre as principais opções de políticas de 

mitigação baseadas no mercado34. 

 

Cada vez mais atenção está sendo dada ao importante potencial técnico das opções de mitigação 

do lado da demanda (incluindo medidas que incentivem os consumidores a mudar para dietas 

de menor emissão e reduzir o desperdício de alimentos). No entanto, o potencial de tais 

políticas ainda não foi testado. 

 

Seja qual for a opção escolhida, é importante enviar sinais de políticas claras e consistentes 

para o setor agrícola. A presença de altos custos fixos de investimento em alguns sistemas de 

produção podem reduzir significativamente a eficácia das políticas de mitigação, especialmente 

no curto prazo, quando os custos de investimento são aprofundados. Ao evitar a incerteza em 

seus objetivos e políticas de mitigação emissões de gases de efeito estufa de longo prazo, os 
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governos permitem que os agricultores possam tomar as decisões de investimento adequadas 

para facilitar a transição para uma agricultura de baixo carbono35. 

 

1.3 O nexo de uso da terra na OCDE 

 

O uso da terra é central para muitas questões ambientais e socioeconômicas enfrentadas pela 

sociedade. Globalmente, as emissões de gases de efeito estufa pelos setores agrícola e de uso 

da terra são responsáveis por cerca de 23% das emissões antropogênicas, e a degradação e 

destruição de ecossistemas terrestres ameaça 25% das espécies animais e vegetais com 

extinção. Com o crescimento da população global projetado para cerca de 10 bilhões de pessoas 

até 2050, a produção de alimentos precisará aumentar significativamente. Além disso, ações 

globais para combater a mudança climática irão, provavelmente, incluir aumentos substanciais 

da produção de energia por biomassa, elevando ainda mais a pressão sobre sistemas globais de 

uso da terra. Dada a natureza interconectada desses desafios ligados à biodiversidade, clima, 

terra e alimentos, coordenação e coerência entre diferentes políticas governamentais que 

afetem o nexus36 de uso da terra é crucial. Os desafios de reverter declínios na biodiversidade 

e mitigar mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que se produz alimentos suficientes para 

garantir que não haja fome, devem ser enfrentados em conjunto. Tornar sustentáveis os 

sistemas de uso da terra é uma questão central para atingir esses, e outros, Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.  

 

Os sistemas de uso e gestão da terra desempenham papel crucial no cumprimento dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Goals – SDGs), incluindo aqueles 

destinados à erradicação da fome (SDG 2), água limpa (SDG 6), energia limpa (SDG 7), ações 

climáticas (SDG 13), e vida terrestre (SDG 15). A gestão eficiente do uso da terra também é 

criticamente importante para atingir os objetivos climáticos dispostos pelo Acordo de Paris e 

os objetivos de biodiversidade de Aichi sob a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(Convention on Biological Diversity – CBD). Emissões de gases de efeito estufa pelo setor de 

uso da terra são significativas, somando cerca de 17% do total de emissões antropogênicas de 

gases de efeito estufa em 201437. Aproximadamente 80% de todas as espécies de aves e 

mamíferos ameaçadas de extinção são postas em risco pela perda de habitat causada pela 

agricultura. A atividade agrícola também é uma grande fonte de emissões de óxido nitroso, um 

gás de efeito estufa que é a causa dominante da rarefação da camada de ozônio. As atividades 

agrícolas também são responsáveis por uma estimativa de 70% do consumo de água potável 

ao redor do mundo e são fontes significativas de poluição por fósforo e nitrogênio.  

As emissões de gás carbônico, especificamente, devem atingir o ápice assim que possível para 

sofrerem um decréscimo agudo para atingir os objetivos do Acordo de Paris. O Acordo de Paris 

demanda explicitamente que todos os países “tomem medidas para conservar e aumentar, 

conforme for apropriado, sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa conforme 

referido no artigo 4, parágrafo 1 (d), da Convenção, incluindo as florestas”, e “tomar medidas 

para implementar e apoiar” REDD+38. O Acordo de Paris também reconhece a importância de 
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apresentacoes/item/82-o-que-e-



salvaguardar a segurança alimentar, e reconhece a vulnerabilidade de sistemas de produção de 

alimentos diante das mudanças climáticas. Mesmo considerando limitações ligadas à 

necessidade de produção de alimentos para garantir a segurança alimentar, REDD+ e 

reflorestamento são potencialmente importantes para mitigação das emissões de gás carbônico 

pelo uso da terra. A implementação completa de Contribuições Nacionalmente Determinadas 

(Nationally Determined Contributions – NDCs), submetidos pelos países para UNFCCC 

COP2139, transformará o uso da terra de uma fonte global de redes antropogênicas de 1990 a 

2010 para uma rede de sumidouros de carbono em 2030.  

 
Figura 1: Emissões de gases de efeito estufa por setor em megatoneladas de equivalente de CO2 e detalhe de emissões 

AFOLU  

 
Fonte: OCDE 

 

O uso da terra, agricultura e florestas também possuem papel central para atingir os Objetivos 

de Biodiversidade de Aichi sob a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) e tendem a 

manter sua importância no framework de biodiversidade da CBD após 2020. O Objetivo 5 de 

Aichi, por exemplo, determina: “até 2020, as taxas de perda de habitats naturais, incluindo 

florestas, terão sido reduzidas, ao menos, pela metade e onde for viável, reduzidas a zero, e a 

degradação e fragmentação deverão ser significativamente reduzidas”. E o Objetivo 7 dispõe: 

“Até 2020 áreas onde pratica-se agricultura, aquicultura e florestamento devem ser geridas de 

maneira sustentável, garantindo a conservação da biodiversidade”.  

 

Políticas para garantir o uso sustentável da terra precisam considerar, e ter sinergia com outros 

objetivos acordados nacional e internacionalmente nas áreas de segurança alimentar, clima, 

biodiversidade e florestas, entre outros, e contribuir para objetivos de desenvolvimento 

nacional. Mudanças climáticas, por si só, terão impactos na habilidade da terra para armazenar 

carbono, na produtividade da terra (variações nos níveis de água disponível poderão impactar 

significativamente a produção agrícola) e na resiliência dos ecossistemas. Projeções de níveis 

crescentes de nitrogênio reativo (compostos usados para o crescimento das plantas) irão 

influenciar o armazenamento de carbono pelos ecossistemas.  

 

Além da competição entre diferentes modalidades de uso da terra, podem ocorrer conflitos 

entre objetivos políticos para mitigação das mudanças climáticas e redução da perda de 

biodiversidade. Algumas lavouras de monocultura possuem maior captação de carbono por 
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hectare que uma floresta mista. No entanto, o cultivo de monoculturas pode ter impactos locais 

negativos, como redução da biodiversidade, ou impactos no ciclo de nitrogênio. Se lavouras 

substituírem florestas tropicais, elas podem conduzir a perdas significativas de carbono em 

curto prazo, porém, uma fração significativa de gás carbônico emitido permanecerá na 

atmosfera por milhares de anos.  

 

As tendências nas mudanças de uso da terra e emissões, e os seus fatores motivadores (drivers), 

variam consideravelmente de região para região e de país para país. A demanda por terras 

agricultáveis (predominantemente para cultivo de alimentos e pastagem para rebanhos) coloca 

grande pressão sobre florestas, notavelmente em países em desenvolvimento. Se a demanda 

por bioenergia também crescer, a competição por terras pode ser exacerbada. Globalmente, 

houve uma perda de áreas florestais de 7 milhões de hectares por ando entre 2000 e 2010, e um 

aumento global de terras agricultáveis em 6 milhões de hectares por ano. Apesar da contínua 

intensificação da produção agrícola no decorrer das últimas décadas, a maior parte do 

desmatamento ocorrido entre 2000 e 2010 foi levado à cabo pela agricultura comercial de larga 

escala (40% do total) e pela agricultura de subsistência (33% do total). De acordo com a FAO, 

a taxa de perda de florestas sofreu redução entre 2010 e 201540.  

 

Quase todo o desmatamento ocorrido entre 2000 e 2010 foi registrado nos trópicos, enquanto 

áreas florestais em regiões temperadas aumentaram. A redução de florestas tropicais é 

significativa, visto que essas florestas contêm proporcionalmente mais biodiversidade do que 

as florestas temperadas. Apesar de cobrir apenas 7% da superfície terrestre, florestas tropicais 

abrigam cerca de 50% de todas as espécies animais e vegetais. Em alguns países (Coreia do 

Sul e Portugal), tanto terras agricultáveis como áreas de florestas diminuíram desde 2000. Em 

contraste, outros países (Reino Unido e Chile) aumentaram as áreas agricultáveis e áreas de 

floresta, feito que costume ser o resultado da conversão de pastagens ou terras desertificadas, 

o que pode ocasionar consequências negativas sobre a biodiversidade.  

 

A competição no uso da terra entre florestas e agricultura será exacerbada pela projeção de 

crescimento da população para 9,7 bilhões até 2050, pelo consequente aumento na demanda 

por alimentos e alterações nos padrões de consumo que dão preferência a dietas mais intensivas 

em carbono. A OCDE projeta um declínio contínuo nas áreas de florestas primárias até 2050, 

porém o nível total de áreas de floresta deve aumentar sutilmente. Um declínio nas áreas 

ocupadas por florestas primárias teria impactos adversos na biodiversidade, armazenamento de 

carbono, geraria emissões significativas e impactaria de forma negativa o bem estar de 

comunidades locais que dependem das florestas como fontes primárias de consumo e outros 

recursos.  
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Figura 2: Linhas de mudanças globais em áreas de floresta 2010-2050 

 

 
Fonte: OCDE. 

 

Emissões pelo uso da terra, alterações no uso da terra e florestamento (land use, land use 

change and forestry – LULUCF) possuem papel mais significativo em alguns países do que 

em outros. LULUCF foi responsável por uma parcela particularmente grande do total de 

emissões nacionais em alguns países, incluindo Indonésia e Brasil.  

 

a) Interações biofísicas e suas implicações 

 

Uma avaliação de potenciais sinergias e trocas (trade-offs) entre mitigação das mudanças 

climáticas, gestão de ecossistemas e segurança alimentar no setor de uso da terra é crucial para 

garantir respostas coerentes e auxiliar na os criadores de políticas em nível nacional e 

subnacional a tomarem decisões informadas sobre políticas. Um primeiro passo é identificar 

explicitamente as interações biofísica entre diferentes aspectos do nexo.  

 

Em sua análise, a OCDE caracteriza essas interações da seguinte maneira: 

 

- Sinergias fortes. Por exemplo, manter ou expandir a cobertura florestal nativa, em algumas 

regiões, irá manter ou elevar os estoques de carbono e, consequentemente, mitigar as emissões 

de gases de efeito estufa, prevenir o declínio da qualidade do solo, e proteger ou aumentar a 

biodiversidade e outros ecossistemas oferecidos pelas florestas.  

- Sinergias e trocas dependem de como uma questão particular é endereçada. Por exemplo, 

intensificar a produção de alimentos poderia reforçar ou impedir esforços de mitigação de 

emissões de gases de efeito estufa. A intensificação do manejo de gado pode ajudar a reduzir 

emissões de gases de efeito estufa pelos rebanhos ao permitir a implantação de sistemas de 

gestão dos dejetos. Em contraste, algumas medidas para intensificar a produção de alimentos 

poderiam aumentar as emissões de gases de efeito estufa devido ao maior uso de fertilizantes 

e emissões de nitrogênio associadas a isso, ou aumento das emissões de gases de efeito estufa 

relacionados à energia consumida pelo maior uso de maquinário agrícola.  

 



 Paisagens terrestres não são estáticas, são sistemas dinâmicos com trocas significativas entre 

pessoas e o meio ambiente. Os sistemas de uso da terra devem entregar resultados que sejam 

socialmente desejáveis, e ao mesmo tempo ambientalmente sustentáveis. Compreender a 

melhor configuração de uso da terra para uma determinada área é um desafio sob perspectivas 

técnicas e políticas, e as trocas entre diferentes usos da terra necessários para oferecer diferentes 

produtos e serviços significa que decisões deverão ser tomadas a respeito das prioridades em 

uma área. Por exemplo, maximizar a produção de alimentos pode impactar negativamente 

habitats e biodiversidade; maximizar o sequestro de carbono pode alterar a disponibilidade de 

água. Dado o aumento do impacto das mudanças climáticas sobre sistemas ambientais e 

humanos, o que constitui o uso ótimo de uma determinada área terrestre pode variar com o 

tempo, fazendo com que abordagens adaptáveis sejam essenciais para garantir a 

sustentabilidade.  

 

O comércio internacional de bens e serviços tem importância fundamental globalmente para o 

uso da terra, mitigação das mudanças climáticas, ecossistemas e alimentos. Em nível macro, o 

comércio internacional pode, em teoria, contribuir para resultados positivos no uso da terra por 

meio de vários mecanismos. O comércio internacional tem o potencial de aumentar a eficiência 

da produção global ao permitir a produção de produtos florestais e agrícolas nos locais mais 

apropriados. Por meio de eficiência alocativa, aumento da competição e incentivos em P&D o 

comércio internacional pode, em teoria, contribuir para a redução da rede de impacto ambiental 

de um determinado nível de produção, consequentemente aprimorando a eficiência de recursos 

e a transição para uma economia circular. O comércio internacional também desempenha 

importante papel para proteger a segurança alimentar global.  

 

Na prática, ao alterar locais e padrões de produção, o comércio internacional pode gerar 

dinâmicas que levam a resultados negativos em nível local, ao menos em algumas extensões 

do uso da terra, biodiversidade e produção de alimentos. Respostas aos aumentos de demanda 

por alimentos conduzem à expansão agrícola e intensificação agrícola. Políticas efetivas para 

gestão do uso da terra domesticamente são necessárias para prevenir que as respostas do setor 

de suprimentos conduzam à elevação de emissões de gases de efeito estufa, redução da 

biodiversidade e aumento da poluição. Essas mudanças na produção de bens agrícolas como 

consequência do comércio internacional resultaram em sobrecargas de impactos ambientais da 

movimentação da produção de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. 

 

A menos que sejam cuidadosamente administradas em nível doméstico, as trocas inerentes 

entre as políticas domésticas para controlar os impactos ambientais e a promoção de produtos 

para exportação pode resultar em desalinhamentos das políticas. Além disso, confiança 

exclusiva no método internacionalmente acordado de contagem de emissões de gases de efeito 

estufa no ponto de produção (ao invés do consumo) pode mascarar os impactos climáticos dos 

sistemas de produção e escolhas de consumo que são ineficientes do ponto de vista das 

emissões de gases de efeito estufa, em particular por mudanças induzida no uso da terra. Porque 

as emissões incorporadas em insumos intermediários importados (como ração animal) não 

estão associados aos resultados finais (como carne ou laticínios), sistemas de produção com 

emissões significativas a montante podem parecer menos intensivas em emissões do que 

realmente são. Ao mesmo tempo, a conscientização dos países consumidores sobre a 

responsabilidade pelos resultados do nexo em países produtores, e os impactos que seu 

consumo e escolhas de políticas podem ter, vem crescendo. Isso é particularmente verdadeiro 



para as políticas nacionais relacionadas a bens globais, como a mitigação das mudanças 

climáticas e proteção da biodiversidade41. 

 

b) A necessidade de frameworks coerentes de uso da terra 

 

Estruturas coerentes de uso da terra são fundamentais para informar as decisões tomadas por 

governos, empresas e a sociedade. A criação de estruturas coerentes pode ser facilitada em 

pontos de entrada importantes no processo de tomada de decisão. Uma é por meio do 

estabelecimento de estratégias ou planos nacionais, que visam fornecer uma visão 

compartilhada e objetivos sobre a direção para a qual o país deseja fazer a transição. A estrutura 

institucional de um país, e o grau de supervisão, colaboração e interação em áreas de política 

ou setores que têm impactos uns sobre os outros, provavelmente também terá um impacto sobre 

como as decisões são tomadas. Esses dois elementos, estratégias nacionais e coordenação 

institucional, em última análise, também impactarão o processo de formulação de políticas e 

os instrumentos políticos resultantes que são adotados, ou como os instrumentos de política 

existentes são revisados, para levar em conta as trocas de modo a maximizar sinergias. 

 

Políticas relacionadas ao uso da terra, biodiversidade, clima e alimentos podem impactar várias 

outras áreas, como desenvolvimento econômico, saúde, erradicação da pobreza e comércio. 

Muitos países reconheceram explicitamente essas interligações, por exemplo nas "revisões 

nacionais voluntárias" (VNRs) preparadas para revisar progresso para os objetivos de 

desenvolvimento sustentável (SDGs) e, como resultado, estão aumentando a coordenação 

institucional. As VNRs de muitos países também reconhecem os desafios institucionais, 

financeiros, ambientais e outros para enfrentar esses desafios. 

 

Vários tipos de políticas podem ser usados para melhorar os resultados ambientais e o 

alinhamento das políticas no nexo de uso da terra. Os detalhes do desenho e da implementação 

de políticas podem exacerbar ou mitigar as trocas biofísicas. Por exemplo, um país pode ter 

incentivos para a produção de alimentos de safras específicas e, ao mesmo tempo, incentivos 

para manter ou expandir a florestamento. O impacto desses incentivos dependerá de seu nível 

relativo, cobertura e facilidade de acesso. Os governos precisarão estar cientes das múltiplas 

dimensões de sinergias e trocas, a fim de identificar e implementar respostas políticas 

apropriadas. As escolhas feitas pelos formuladores de políticas, portanto, devem equilibrar 

diferentes questões ambientais (por exemplo, mitigação das mudanças climáticas e preservação 

da biodiversidade), diferentes tipos de partes interessadas (por exemplo, agricultores vs 

consumidores), diferentes locais (por exemplo, dentro de um país, ou em nível 

transfronteiriço), e ao longo do tempo42. 

 

Os impactos secundários (indiretos) das políticas também podem ser importantes. Por exemplo, 

a produção de óleo de palma na Indonésia aumentou as emissões de gases de efeito estufa por 

causa da mudança no uso da terra, a partir da expansão das plantações de palmeiras. No entanto, 

a introdução de uma taxa sobre as exportações de óleo de palma ou seus derivados também 

ajudou a fortalecer o mercado indonésio de biodiesel, e, assim, substituir parte do uso de 

combustíveis fósseis. Se esta alteração no uso de combustível fóssil na Indonésia por meio do 

aumento do uso de biodiesel levou à redução das emissões de gases de efeito estufa ou aumento 

das emissões por causa do aumento da mudança no uso da terra, não está claro. 

                                                 
41 Towards sustainable land use, 2020, p. 26 
42 Towards sustainable land use, 2020, p. 27 



Assim, a interação (ou falta dela) de políticas no nexo de uso da terra pode impactar sua 

eficácia. Identificar possíveis interações é importante, visto que serão necessárias ações de uma 

ampla variedade de partes interessadas a fim de atingir com sucesso múltiplos objetivos. 

 

Também é importante garantir que as mensagens de políticas para partes interessadas 

específicas sejam claras. No entanto, nem sempre é esse o caso. Por exemplo, no Mato Grosso, 

(um importante estado brasileiro em termos de produção agrícola, que produziu 31,3% da 

produção de soja do Brasil em 2009) e onde 89% da área florestal foi desmatada desde 2004, 

havia pelo menos oito diálogos separados sobre desmatamento relevantes para os agricultores. 

Existem opções de política tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda para reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa provenientes do uso da terra, com vários desafios associados 

a cada um. Existem também algumas medidas técnicas do lado da oferta que podem ajudar a 

reduzir as emissões do setor agrícola. Por exemplo, algumas práticas de produção de arroz, 

como alternar umedecimento e secagem podem ajudar a intensificar a produção e, ao mesmo 

tempo, reduzir as emissões de metano. 

 

As medidas do lado da demanda também devem ter um potencial significativo de mitigação 

das mudanças climáticas no setor agrícola. Isso ocorre em parte porque o sistema agrícola atual 

não é eficiente, com níveis elevados de desperdício de alimentos. Além disso, algumas fontes 

de proteína (por exemplo, carne e laticínios) são consideravelmente mais intensivos em gases 

de efeito estufa do que outros (por exemplo, aves). 

 

Políticas mais bem alinhadas e decisões informadas podem ajudar a minimizar compensações 

entre florestamento e agricultura, clima e biodiversidade. Além disso, embora existam alguns 

exemplos de iniciativas de responsabilidade social corporativa do setor privado no contexto do 

uso sustentável da terra, os esforços são necessários para incentivar ainda mais o setor privado 

a se engajar em políticas sustentáveis de uso da terra. O recente Guia da OCDE-FAO para 

Cadeias de Abastecimento Agrícola Responsável (2016) descreve os padrões necessários para 

construir cadeias de abastecimento agrícolas responsáveis. 

 

A necessidade de uma estrutura política coerente para o desenvolvimento sustentável para 

abordar as interações entre setores e conciliar objetivos políticos divergentes já foi reconhecido. 

O objetivo SDG 17.14 apela a todos os governos e partes interessadas para aumentar a 

coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável. No entanto, isso pode ser complexo 

na prática no nexo de uso da terra, dadas as múltiplas interações. Por exemplo, de acordo com 

o sistema de pontuação do ICSU, ações destinadas a atingir a meta SDG 2.4 de sustentabilidade 

e práticas agrícolas resilientes alinhadas à proteção do ecossistema reforçariam a conservação, 

restauração e uso sustentável de ecossistemas de água doce terrestres e interiores. Em contraste, 

alcançar a meta SDG 2.1 para garantir o acesso de todas as pessoas a alimentos suficientes 

pode potencialmente entrar em conflito com o cumprimento da meta SDG 7.2 para aumentar a 

parcela de energia renovável se as safras de alimentos e a produção de biocombustíveis 

competirem pela mesma terra ou água43. 
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Figura 3. Interações entre SDGs 

 
Fonte: OCDE 

 

Os desafios de políticas e as metas no setor agrícola estão interligados. Os sistemas de uso e 

gestão da terra desempenham um papel crucial para atingir os diversos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. O SDG 2 (fim da fome no mundo), indicado na figura acima, 

tem ligações com os SDGs 6 (água limpa), 7 (energia limpa), 13 (ação climática) e 15 (vida na 

terra), enquanto estes possuem ligações entre si, demonstrando que fazem parte de um 

ecossistema de metas. A gestão eficiente do uso da terra é criticamente importante, também, 

para atingir as metas climáticas sobre o Acordo de Paris e as metas de biodiversidade de Aichi 

sob a Convenção de Diversidade Biológica (CBD).   
 

Como parte de seus esforços para encorajar a coerência de políticas, a OCDE desenvolveu um 

conjunto de ferramentas no contexto da segurança alimentar. Esse conjunto é composto por 

uma lista com seis seções para auxiliar os criadores de políticas a superar inconsistências e 

promover sinergias entre setores para atingir a meta SDG 2. As seis seções abrangentes, 

generalizada abaixo, são aplicadas aos SDGs de maior relevância no nexo de uso da terra: 

 

- Considerar como as políticas domésticas influenciam as principais dimensões do clima, 

biodiversidade, agricultura e segurança alimentar no contexto do uso da terra; 

- Identificar interligações de políticas relevantes nessas áreas (coerência horizontal); 

- Reformar ou remover políticas que criam efeitos colaterais negativos; 

- Assegurar a coerência das ações nos e entre os diferentes níveis de governo (coerência 

vertical); 

- Considerar diversas fontes de financiamento para melhorar a segurança alimentar, mitigação 

do clima e melhorar biodiversidade e garantir complementaridades; e  

- Considerar fatores contextuais, como circunstâncias socioeconômicas e criar condições. 

 

A aplicação deste framework implicaria identificar se os interesses (políticos) nacionais e 

prioridades com objetivos e metas específicos estão alinhados; e se o governo tem uma boa 

compreensão das muitas sinergias e trocas entre as metas de políticas relacionadas à segurança 

alimentar, ação climática e a conservação e uso sustentável dos ecossistemas. Isso envolveria 

considerar questões como subsídios para insumos agrícolas ou uso de energia, disponibilidade 

de terras, função das florestas como sumidouros de carbono, disponibilidade de água, tarifas 



comerciais, transferência de tecnologia, mandatos de biocombustíveis e controle biológico de 

pragas44.  

 

As abordagens com a foco na paisagem (landscape approaches) visam equilibrar as metas 

sociais, ambientais e de produtividade nas regiões onde existem vários usos do solo 

concorrentes. Sob as abordagens de paisagem, as funções social, econômica e ecológica de 

uma área são consideradas holisticamente para elaborar planos espaciais e de desenvolvimento 

que tentem garantir que o desenvolvimento não ocorra às custas de benefícios socioeconômicos 

e ambientais mais amplos. As abordagens de paisagem são geralmente definidas como um 

conjunto de princípios organizacionais, ao invés de regras prescritivas e, como tal, são flexíveis 

o suficiente para serem aplicáveis em uma ampla gama de fatores socioeconômicos e contextos 

ambientais. 

 

Apesar do surgimento dessas abordagens de paisagem, a integração de alto nível de objetivos 

para o clima e biodiversidade, geralmente, não é sistemática. Por exemplo, apenas um terço 

das “contribuições determinadas nacionalmente” no âmbito do Acordo de Paris incluem 

menção à biodiversidade e aos alimentos - embora 78% identifiquem especificamente a 

importância do setor agrícola. Além disso, a OCED destaca que mesmo que haja integração 

das preocupações com a biodiversidade em outras estratégias e programas (por exemplo, planos 

de desenvolvimento nacional), isso nem sempre é implementado na prática por meio de 

políticas, nem monitorado de acordo45. 

 

c) Cobertura da terra e ecossistemas 

 

Tipos de cobertura do solo análogas a áreas sem manejo são áreas cobertas por árvores, 

pastagens, zonas húmidas e matagais. No geral, a maior parte do a conversão de terras naturais 

desde 1992 foi para terras agrícolas.  

 

A extensão da conversão de terras é altamente variável entre os diferentes países analisados 

pelo Relatório Towards Sustainable Land Use (2020) e a OCDE. Por exemplo, 2,3% da área 

total de terras na Irlanda e 8,4% da área total de terras na Indonésia foram convertidos de uma 

cobertura de terra para outra. Existem também diferenças nos padrões de mudança da cobertura 

da terra entre os países. A maioria das mudanças na cobertura da terra na Indonésia foi de áreas 

cobertas por árvores para áreas agrícolas, enquanto na OCDE como um todo, houve maior 

conversão para áreas cobertas por árvores do que de áreas cobertas por árvores. No Brasil, mais 

áreas arborizadas foram convertidas em terras agrícolas entre 1992 e 2015 do que em todos os 

países da OCDE combinados46. 

 

Em particular, houve perda significativa de floresta em áreas tropicais (FAO, 2016), incluindo 

grandes declínios na área florestal no Brasil e na Indonésia (FAOSTAT, 2017). Em contraste, 

o florestamento, notavelmente na China, mas também em vários países da OCDE, aumentou a 

área florestal em regiões temperadas. A área de floresta primária permaneceu relativamente 

constante nos países da OCDE (de 10% em 1990 para 9,9% em 2014). Houve, no entanto, 

reduções na área de floresta primária na Indonésia (de 27,3% da área de terra em 1990 para 

25,5% em 2014) e Brasil (de 26,1% da área terrestre em 1990 para 24,3% da área terrestre em 

2014)47. 
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Figura 4. Tendências em áreas de floresta (como parte da área total de terras) 

 
Fonte: OCDE 

 

d) Emissões de Gases de efeito estufa  

 

Segundo a OCDE, a agricultura é a maior emissora de metano e óxido nitroso e é um dos 

principais contribuintes para as emissões líquidas de CO2 por meio do uso da terra na produção 

agrícola e mudanças no uso da terra, devido à devastação de sumidouros de CO2 (por exemplo, 

florestas, solos orgânicos) para atividades agrícolas. Emissões diretas e indiretas da agricultura 

associadas aos usos da terra são contabilizados no setor da agricultura, florestamento e outros 

usos da terra (Agriculture, Forestry and other Land Uses - AFOLU). 

 

Em conjunto, as emissões em agricultura, florestamento e outros usos da terra incluem gases 

de efeito estufa não-CO2, emissões líquidas de CO2 dos solos usados na agricultura e emissões 

líquidas de CO2 de florestas e outros usos da terra (FOLU). As emissões negativas derivam da 

absorção de carbono da atmosfera e sequestro de carbono nos solos, florestas e outros usos da 

terra. A agricultura determina em grande parte as emissões líquidas dos solos, florestas e outros 

usos da terra.  

 

Emissões da agricultura, florestamento e outros usos da terra (AFOLU) crescem como 

resultado da expansão da área agrícola, aumento dos números da pecuária e uso mais intensivo 

de insumos, como solo e fertilizantes. Tudo isso leva a uma produção agrícola maior. A taxa 

de crescimento das emissões em relação ao crescimento da produção agrícola define o impacto 

na intensidade das emissões. O gado, e especialmente os ruminantes, são a maior fonte de 

emissões diretas da agricultura e uma das principais causas das mudanças no uso da terra. Os 

fertilizantes sintéticos também são um grande contribuinte para as emissões diretas da 

agricultura e são a fonte de crescimento mais rápido dessas emissões. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Figura 5: Emissões de uso da terra, mudança no uso da terra e florestamento (LULUCF) e agricultura 

  
Fonte: OCDE 

 

A Figura ilustra que há variação significativa entre os países. Na Indonésia, onde os níveis de 

desmatamento têm sido altos e o teor de carbono das áreas florestais é alto (particularmente em 

turfeiras48), as emissões relacionadas ao florestamento compuseram aproximadamente metade 

das emissões nacionais de gases de efeito estufa em 2014. Em contraste, em muitos países da 

OCDE (com a notável exceção da Nova Zelândia, onde a agricultura respondeu por quase 

metade das emissões nacionais de gases de efeito estufa, embora com remoções de emissões 

significativas pelo setor florestal), emissões de gases de efeito estufa pelo uso da terra, mudança 

no uso da terra e florestamento contribuíram com uma proporção relativamente baixa das 

emissões totais de gases de efeito estufa em 201449. 

 

As emissões globais de gases de efeito estufa pela agricultura aumentaram 11% entre 1990 e 

2010, enquanto as emissões dos países da OCDE diminuíram 9,5% no mesmo período. O valor 

bruto da produção derivado da agricultura global aumentou em uma proporção maior do que 

as emissões globais, demonstrando um relativo dissociação entre as duas atividades. Entre os 

países da OCDE, os dados sugerem uma separação absoluta das emissões e do valor bruto 

gerado pela agricultura, à medida que os aumentos de valor foram realizados enquanto os níveis 

absolutos de emissões de gases de efeito estufa diminuíram. No entanto, o aumento dos preços 

dos alimentos entre 2000 e 2012 provavelmente explica pelo menos parte do crescimento em 

valor dentro e fora dos países da OCDE.  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
48 Turfeiras são genericamente ecossistemas em que o nível da água se encontra à superfície ou perto desta e em 

que o encharcamento é suficientemente prolongado para promover processos típicos de solos mal drenados como 

o desenvolvimento de vegetação hidrofílica (adaptada a condições de encharcamento) e a promoção da formação 

de turfa, que é um tipo de substrato pedológico que se desenvolve em condições de encharcamento e anoxia 

(ausência de oxigénio). Disponível em: 

http://naturlink.pt/article.aspx?menuid=2&cid=11035&bl=1&viewall=true 
49 Towards sustainable land use, 2020, p. 46 



Figura 6: Emissões diretas de gases de efeito estufa da agricultura e valor bruto da produção da agricultura 

 
Fonte: OCDE 

 

A Figura mostra as intensidades de emissões de gases de efeito estufa da agricultura por país 

medida em gigagramas de CO2 equivalente por milhão de dólares americanos de agricultura 

receita. 

 
Figura 7. Intensidades das emissões diretas de gases de efeito estufa da agricultura 

 
Fonte: OCDE  
 

A Figura 7 mostra as intensidades de emissões de gases de efeito estufa da agricultura por país 

medida em gigagramas de CO2 equivalente por milhão de dólares americanos de receita 

agrícola. Isso sugere uma convergência substancial em intensidades de emissões diretas de 

gases de efeito estufa do setor agrícola em vários países ao longo do tempo. No entanto, deve-



se notar que as emissões indiretas decorrentes de mudanças do uso da terra não estão incluídas, 

e estas são substanciais em alguns países50. 

 
Figura 8. Emissões agrícolas por fonte 

 
Fonte: OCDE 

 

As fontes agrícolas de emissões de gases de efeito diferiram acentuadamente entre os países ao 

longo do tempo (Figura 8). No que diz respeito à OCDE como um todo, as emissões agrícolas 

diminuíram na França ao longo do tempo. Isso ocorreu principalmente por meio de reduções 

nas emissões da fermentação entérica e dos fertilizantes sintéticos. Por outro lado, as emissões 

de gases de efeito estufa por fermentação entérica e uso de fertilizantes sintéticos levaram a 

aumentos substanciais na agricultura emissões no Brasil. As emissões causadas pelo uso de 

fertilizantes sintéticos aumentaram de forma semelhante na Indonésia e somaram-se a 

aumentos substanciais na emissão de metano pelo cultivo de arroz no país. A Nova Zelândia 

mostrou pouca mudança nas emissões agrícolas ao longo do período, visto que os aumentos na 

provocados pelos fertilizantes sintéticos foram semelhantes em volume às diminuições nas 

emissões por fermentação entérica51.  
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Figura 9: Emissões de gases de efeito estufa gerados dentro da propriedade rural por quilograma de produção de carne 

bovina 

 
Fonte: OCDE 

 

Figura 10: Emissões de gases de efeito estufa gerados dentro da propriedade rural por quilograma de produção de leite 

  
Fonte: OCDE 

 

As intensidades de emissões de gases de efeito estufa por produto, nomeadamente para a 

produção de carne e laticínios, estão representadas na Figura 9 e Figura 10 respectivamente, na 

maioria dos casos indicando um declínio nas intensidades de emissões, embora em taxas 

diferentes52. 

 

e) Sistemas alimentares 
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Outros indicadores agroambientais também existem, como o índice de aves em terras agrícolas, 

vendas de pesticidas e balança de nutrientes. Esses indicadores fornecem informações 

adicionais sobre a sustentabilidade da agricultura. A OCDE rastreia essas informações para a 

Organização e alguns outros países, embora dados completos nem sempre estejam disponíveis 

para todos os países. Por exemplo, dados de série temporal sobre o índice de aves em terras 

agrícolas estão disponíveis para a França (mostrando um declínio ao longo do tempo). Os dados 

sobre vendas de pesticidas estão disponíveis para França, México e Nova Zelândia53. 

 

A segurança alimentar é uma preocupação crescente em todo o mundo, de acordo com a FAO, 

o número estimado de pessoas subnutridas - tendo estado em declínio na última década - 

aumentou de 777 milhões em 2015 para 815 milhões em 2016 (ou seja, para 11% da população 

global). Os problemas de segurança alimentar são em parte causados por ineficiências nos 

sistemas alimentares globais e o recente aumento pode ser atribuído ao maior número de 

conflitos54. Esses problemas são frequentemente agravados por choques relacionados ao clima, 

que devem aumentar em frequência e gravidade como resultado das emissões humanas de gases 

de efeito estufa e da resiliência reduzida dos ecossistemas diante da degradação e perda de 

biodiversidade. Em contraste, as mesmas ineficiências combinadas com padrões insalubres de 

consumo também produzem problemas opostos em diferentes regiões. A prevalência global da 

obesidade está aumentando rapidamente, com 13% da população adulta mundial classificada 

como obesa em 2014. O problema é mais grave na América do Norte, Europa e Oceania, onde 

28% dos adultos são classificados como obesos, em comparação com 7% na Ásia e 11% na 

África. Na América Latina e no Caribe, cerca de um quarto da população adulta é atualmente 

considerada obesa. Identificar ineficiências nos sistemas alimentares globais, reduzir as 

emissões antropogênicas de gases de efeito estufa e combater a degradação do ecossistema são 

chaves para as questões de segurança alimentar, especialmente no que diz respeito às mudanças 

ambientais no futuro55. 

 

O Agricultural Outlook da OCDE-FAO 2018-2027 (2018) projeta que, na maioria das 

commodities, o crescimento da demanda total (incluindo usos não alimentares) diminuirá 

consideravelmente em comparação com a década anterior (Figura 11). Espera-se que o 

crescimento futuro na produção agrícola venha principalmente do aumento da produtividade. 

O crescimento da produtividade deve diminuir ligeiramente, mas a produção pode ser 

aumentada fechando grandes lacunas de produtividade, especialmente na África Subsaariana. 

No entanto, o Outlook indica que a insegurança alimentar continuará a ser uma preocupação 

crítica global. Além disso, porque as áreas de projeção de crescimento da demanda alimentar 

diferem das áreas onde a oferta pode ser aumentada de forma sustentável, o comércio 

internacional se tornará cada vez mais importante para a adaptação e mitigação das mudanças 

climáticas e para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável56. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
53 Ibidem, p. 53 
54 Ibidem 
55 Ibidem 
56 Towards sustainable land use, 2020, p. 53 



Figura 11: Crescimento anual do consumo para grupos chave de commodities 2008-2017 e 2018-2027 

 
Fonte: OCDE 

 

Desperdício e perda de alimentos (food loss and food waste) também têm implicações 

importantes para o uso da terra, biodiversidade, mudanças climáticas e água. Estima-se que um 

terço de todos os alimentos produzidos para consumo humano seja perdido ou desperdiçado. 

Isso equivale a aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas por ano, com valor estimado de US 

$ 936 bilhões e gerando cerca de 4,4 gigatoneladas de carbono (GtCO2). Em comparação com 

os países, o desperdício e perda de alimentos é o terceiro maior emissor globalmente (atrás 

apenas dos EUA e da China). Importante para o nexo de uso da terra, aproximadamente 30% 

da produção das terras agrícolas globais é desperdiçada todos os anos, o que equivale a 1,4 

bilhões de hectares, uma área maior do que a área total de todos os países do estudo de caso 

combinados57. 

 
Figura 12: Quilogramas de alimento desperdiçado per capita por ano 

 
Fonte: OCDE 

 

As estimativas de desperdício alimentar per capita nos seis países do estudo de caso realizado 

pela OCDE variam substancialmente. Os volumes apresentados na Figura 2.11 não são todos 

diretamente comparáveis (devido às diferentes metodologias utilizadas para derivá-los), e 

devem ser tratados com cautela. Geralmente, o desperdício e perda de alimentos em nível 

familiar é composto por alimentos comestíveis e é potencialmente evitável, enquanto a 

viabilidade e o desejo de evitar o desperdício e perda de alimentos em fases de pós-produção e 
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pré-consumo variam a depender do tipo de alimento e a posição em que a perda ocorre na 

cadeia de suprimento de alimentos58. 

 

Há também uma incerteza considerável nos dados. A Indonésia, por exemplo, tem, de acordo 

com algumas fontes, o segundo maior nível per capita de desperdício de alimentos domésticos 

em todo o mundo (315 kg/capita/ano) (atrás da Arábia Saudita) e mais de 30% das crianças 

menores de 5 anos são desnutridas. No entanto, outras estimativas de desperdício de alimentos 

domésticos na Indonésia mostram grande variação de 6kg/capita/ano até 253kg/capita/ano, 

destacando a considerável incerteza associada a esses dados. O alto nível de desperdício pré-

consumo e pós-produção visto no Brasil (muito maior do que em outros países) é 

provavelmente resultado da visualização dos dados em uma base per capita, o que tende a levar 

a números inflados em países que exportam grandes volumes de produtos agrícolas. Quando 

visto como uma proporção da produção, o desperdício de alimentos pré-consumo de pós-

produção no Brasil é semelhante ao da Indonésia e apenas marginalmente maior do que o do 

México e da Nova Zelândia. Em geral, O desperdício de alimentos no nível doméstico é maior 

nos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento59. 

 

1.4 Comércio internacional 

 

O consumo de bens comercializados internacionalmente é responsável por cerca de 25% dos 

impactos das atividades agrícolas e florestais sobre a extinção de aves, e por 21% dos impactos 

no sequestro de carbono terrestre. Globalmente, 20% do trigo, 12% do milho e mais de 60% 

da produção global de soja são exportados. O Brasil, por exemplo, exporta dois terços da sua 

produção de soja. A Indonésia é o maior produtor mundial de óleo de palma, com 76,5% da 

produção de óleo de palma exportado em 2013. A produção de óleo de palma na Indonésia 

cresceu 4,9% ao ano entre 1991 e 2010. Além desses exemplos, o comércio internacional de 

bens cuja produção impacta significativamente o nexo de uso da terra é importante para todos 

os países do estudo de caso. Ao comparar o comércio de produtos florestais com o comércio 

de produtos agrícolas, este último surge como a categoria mais importante (i) economicamente 

e, na maioria dos casos, (ii) em termos de impactos de nexo de uso da terra. 6 No entanto, 

quando os produtos florestais se originam de florestas primárias, impactos de nexo por unidade 

comercializada, em particular impactos sobre a biodiversidade, são altos e frequentemente 

irreversíveis. 
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Figura 13. Parcela das exportações em PIB agrícola 

 
Fonte: OCDE 

 

A figura 13 indica o conteúdo doméstico de valor agregado das exportações da agricultura, 

florestamento e pesca em porcentagem do total de valor agregado por esses setores.  

Em termos econômicos, as receitas de exportação da agricultura excederam as dos produtos 

florestais por uma variação entre 4 (Indonésia) e 52 (México) em 2016. A Figura 13 ilustra a 

importância econômica do comércio internacional de produtos agrícolas em termos de 

participação das exportações no PIB agrícola dos países do estudo de caso por 10 anos a partir 

de 2005. A importância das exportações agrícolas varia significativamente entre os países, e 

cresceu em todos os países do estudo de caso, exceto na Indonésia (onde apresentou um leve 

declínio) no período analisado60. 

 
Figura 14. Parcela de diferentes produtos agrícolas no total de bens comercializados (por valor), 2016 

 
Fonte: OCDE 
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A Figura 14 mostra a importância econômica do comércio internacional de produtos agrícolas 

pela sua participação no comércio total de bens. Enquanto a participação dos produtos agrícolas 

na importação de bens reside entre 7% (Brasil) e 12,3% (Indonésia) para todos os países do 

estudo de caso, a participação das exportações agrícolas no total de bens exportados variam 

mais substancialmente, compondo entre 7,5% (México) e 57,1% (Nova Zelândia) do total. A 

Figura 14 também facilita a interpretação das tendências da Figura 13 acima. Aqueles países 

com a maior participação das exportações no PIB agrícola (Irlanda, Nova Zelândia, França) 

tendem a exportar produtos de maior valor (como produtos de origem animal, alimentos 

processados e bebidas), os outros países do estudo de caso tendem a exportar commodities 

primárias, como soja e borracha61. 

 

Os padrões de comércio ilustrados pela Figura 13 e Figura 14 têm importantes impactos no 

nexo de uso da terra nos países analisados pela OCDE e além. No Brasil, por exemplo, mais 

de 50% da perda de cobertura vegetal entre 2005 e 2015 foi atribuída ao desmatamento 

impulsionado por commodities, principalmente associada à produção de carne bovina e soja, 

duas das principais commodities de exportação do Brasil. Embora as tendências mais recentes 

no uso da terra signifiquem que esta proporção pode ter mudado, uma série de estudos 

anteriores estimam que uma participação aproximada de 30% das emissões por mudança de 

uso da terra do Brasil estavam incorporadas nas exportações62. 

 

Na Indonésia, dados quantitativos sobre as causas do desmatamento são raros, mas cerca de 

23% a 50% do desmatamento após 2000 foi atribuído à expansão de dendê para a produção de 

óleo de dendê, ou óleo de palma, uma commodity chave para exportação. Impactos adversos 

na biodiversidade atribuíveis à produção de exportação commodities também foram estimadas. 

Chaudhary e Kastner, por exemplo, relatam que entre todos os países, a Indonésia tem os 

maiores impactos sobre a biodiversidade em termos de perda de espécies atribuível às 

exportações de alimentos, mais que o dobro da Tailândia, que está em segundo lugar63. 

 

No México, a pesquisa sugere que, embora os impactos ambientais globais da produção 

agrícola tenham sido reduzidos em decorrência da liberalização do comércio sob o Acordo de 

Livre Comércio da América do Norte (Nafta), mais impactos ambientais severos migraram dos 

EUA para o México. Na verdade, a intensificação agrícola no contexto do Nafta provavelmente 

levou a impactos na biodiversidade por meio da substituição em larga escala de sistemas de 

cultivo tradicionais por sistemas de produção modernos com uso intensivo de insumos. No caso 

da França, estudos têm se concentrado em até que ponto os produtos importados incorporam o 

desmatamento e as ameaças à biodiversidade no exterior. Envol Vert (2018), por exemplo, 

relata que a pegada de desmatamento do consumidor francês médio é de 352 m2 por ano, 59% 

dos quais são atribuíveis à soja (principalmente do Brasil) incorporada em produtos de origem 

animal64. 

 

Impactos domésticos sobre o nexo de uso da terra atribuíveis ao comércio internacional 

também ocorrem em países desenvolvidos. A Nova Zelândia e a Irlanda exportam grandes 

quantidades de laticínios e carne bovina, cuja produção é intensiva em emissões. Enquanto as 

exportações desses produtos continuam a crescer, este modelo de crescimento está começando 

“a mostrar seus limites ambientais” na Nova Zelândia. Além do uso doméstico da terra e 

impactos das emissões, as importações de alimentos para animais também causam impactos no 
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uso da terra no exterior. Na Irlanda, por exemplo, entre os produtos agrícolas, as importações 

de ração animal constituem a categoria de importação mais importante, em termos 

volumétricos65. 

 

1.5 Coerência em estratégias nacionais e planos para o uso sustentável da terra 

 

As estratégias nacionais estabelecem as prioridades de médio a longo prazo de um país em 

várias áreas. Eles são destinados a orientar e guiar as ações nacionais em determinados setores 

ou áreas de política. Em alguns casos (principalmente para biodiversidade), as estratégias 

também incluem planos de ação associados. As estratégias nacionais, portanto, devem 

desenvolver, de forma consultiva, objetivos comuns para os quais vários ministérios terão de 

trabalhar. As estratégias nacionais devem fornecer objetivos claros e viáveis que o governo 

nacional - e todos os ministérios relevantes - devem se esforçar para alcançar66. Para tanto, 

estratégias e planos de ação que definem metas específicas, mensuráveis e com limite de tempo, 

e que também identificam indicadores diante dos quais o progresso pode ser avaliado, podem 

facilitar fortemente esse processo. Dadas as várias sinergias e trocas (trade-offs) potenciais 

entre os setores e áreas políticas, as várias estratégias devem ser coerentes entre si. 

 

Em alguns casos, o desenvolvimento de estratégias nacionais é incentivado ou exigido por 

acordos multilaterais internacionais ou iniciativas. Isso é verdade, por exemplo, para as 

Estratégias Nacionais de Biodiversidade e Planos de Ação (NBSAPs) exigidos pela Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CBD), ou para Estratégia Nacional ou Planos de Ação 

necessários para a implementação de REDD + no âmbito da UNFCCC. No entanto, mesmo 

sem acordos internacionais em outras áreas do nexo de uso da terra, quase todos os governos 

estabeleceram estratégias ou planos agrícolas nacionais, planos florestais e planos de 

crescimento econômico abrangentes ou planos de desenvolvimento67. 

 

As principais estratégias e planos que são relevantes para o nexo de uso da terra incluem 

Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), Estratégias de Desenvolvimento de 

Baixa Emissão de longo prazo (LEDS), Estratégias Nacionais de Biodiversidade e Planos de 

Ação (NBSAPs), Planos de Desenvolvimento Agrícola, Planos Nacionais de Desenvolvimento 

(ou similares) e Planos Nacionais de Comércio ou Exportação68.  

 

Este capítulo começa com uma breve visão geral dos acordos multilaterais relevantes no nexo 

de uso da terra, e os requisitos ou diretrizes para transpô-los em nível nacional.  

 

1.6 O papel de acordos multilaterais na orientação de estratégias nacionais 

 

Em nível internacional, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

lançaram esforços para examinar, de forma mais holística, como ações para atingir um objetivo 

podem interagir, positiva ou negativamente, para alcançar outros objetivos. As metas 

específicas, bem como os indicadores, estabelecem uma estrutura para ação nas múltiplas áreas 

de desenvolvimento sustentável, incluindo a necessidade de coerência política (SDG 17). Da 

mesma forma, embora com foco em áreas ambientais específicas, a UNFCCC e a CDB definem 

o quadro internacional para a ação sobre as mudanças climáticas e sobre a biodiversidade, 

respectivamente. Estes diferem em várias maneiras em termos de informações que os países 
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são convidados ou obrigados a enviar, incluindo com respeito às estratégias e planos nacionais 

(Tabela 1), bem como aos prazos estabelecidos. 

 

Sob o Acordo de Paris, as partes são obrigadas a apresentar Contribuições Determinadas 

Nacionalmente declarando suas metas de emissão de gases de efeito estufa. Essas NDCs são 

relativamente de curto prazo, com o primeiro em execução até 2025 ou 2030 (a ser seguido por 

novas NDCs). Cabe aos países determinar o nível e a cobertura setorial dessas metas. Algmas 

das NDCs incluem referências explícitas a florestas e agricultura e podem ter alvos associados, 

outros não69. 

 

De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), as 20 Metas de 

Biodiversidade de Aichi para 2011-2020 incluem metas relacionadas às florestas (Metas 5 e 

7), agricultura (por exemplo, metas 7 e 8), mudanças climáticas (metas 10 e 15) 6, serviços 

ecossistêmicos (Meta 15) e muitos estão relacionados ao uso da terra de maneira mais geral. 

As partes da CDB são encorajadas a usar as Metas de Biodiversidade de Aichi como uma 

estrutura de orientação para desenvolver suas Estratégias Nacionais de Biodiversidade e Planos 

de Ação (NBSAPs). 

 

Como resultado, a estrutura abrangente da CDB incentiva uma abordagem mais coerente com 

relação ao desenvolvimento de Estratégias Nacionais de Biodiversidade e Planos de Ação 

referentes ao nexo de uso da terra em nível nacional, do que a UNFCCC. Isso ocorre porque 

há diretrizes limitadas sobre quais informações incluir em uma NDC, e nenhum requisito sobre 

a forma ou cobertura que deve ter, há grandes variações na forma, conteúdo e cobertura. Por 

outro lado, os prazos para documentos no âmbito desta estrutura da CBD porssuem prazo 

significativamente mais curto (ou seja, para 2020) do que no âmbito da UNFCCC70. 

 
Tabela 1: Comparação de requerimentos de estratégias nacionais e linhas do tempo sob a UNFCCC e a CBD 

 

 UNFCCC (e Acordo de Paris) CBD (e as Metas de Biodiversidade de Aichi 

2011-2020) 

Plano ou visão de longo 

prazo (até 2050) 

Estratégias de Desenvolvimento de Baixa 

Emissão (LEDS) de longo prazo: não 

mandatórias em países desenvolvidos ou 

em desenvolvimento. Diversos países 

estabeleceram metas de emissões de gases 

de efeito estufa para 2050.  

"Viver em harmonia com a natureza" onde 

"Até 2050, a biodiversidade seja valorizada, 

conservada, restaurada e utilizada com 

sabedoria, mantendo os serviços do 

ecossistema, sustentando um planeta 

saudável e proporcionando benefícios 

essenciais para todas as pessoas. ” 

 

Estratégias/contribuições e 

planos de ação de médio 

prazo  

NDCs: mandatórios para todas as Partes 

(geralmente metas até 2030) 

NBSAP (metas e planos de ação sobre como 

as primeiras serão atingidas, usualmente até 

2020. Alguns podem incluir indicadores) 

Relatos sobre progresso Comunicação Nacional (NC) (sujeito a 

prestação de apoio aos países em 

desenvolvimento) inclui informações 

sobre mitigação e adaptação. Obrigatório 

para todas as partes 

 

Relatórios Nacionais (sobre o progresso em 

direção a metas e desafios encontrados) 

 Relatórios Bienais (BRs para países 

desenvolvidos) e Relatórios Bienais de 

Atualização (BURs) para países em 

desenvolvimento - foco em mitigação 

 

 

Fonte: OCDE 
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Outros acordos multilaterais internacionais relevantes incluem o Plano Estratégico das Nações 

Unidas para Florestas, desenvolvido pelo Fórum das Nações Unidas sobre Florestas (UNFF) e 

posteriormente adotado pela Assembleia Geral da ONU em 2017. A Estratégia contém seis 

metas florestais globais voluntárias e 26 metas associadas a serem alcançadas até 2030. Os 

Estados-Membros são convidados a anunciar as suas "contribuições nacionais voluntárias" 

para alcançar esses objetivos e metas nas próximas sessões do UNFF. Em nível supranacional, 

através da União Europeia, os 28 Estados-Membros também são regidos por várias Diretivas 

da UE que são relevantes para a área do nexo de uso da terra. Estas incluem legislação da EU 

sobre o Pacote Clima e Energia, a Diretiva Natureza da UE, a Diretiva Habitats, a Diretiva de 

Uso Sustentável (para pesticidas), a Diretiva-Quadro da Água e a Política Agrícola Comum 

(CAP). Este quadro supranacional, portanto, influencia fortemente a política agrícola dos 

países da UE71. 

 

1.7 Metas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa nas NDCs e LEDS e a inclusão 

de questões do nexo de uso da terra 

 

Questões de uso da terra, agricultura e florestamento são explicitamente tratadas em três das 

seis NDCs dos países do estudo de caso realizado pela OCDE (Brasil, Indonésia e México) 

com metas específicas incluídas. Olhando para estas três NDCs, é difícil comparar a ambição 

relativa dessas metas, dada a falta de consistência na forma como são expressas. Em geral, 

referência explícita a interligações com a biodiversidade ou ecossistemas raramente é feita 

nestes documentos72. 

 

Além das NDCs, alguns países desenvolveram estratégias ou planos nacionais mais detalhados. 

Na França, por exemplo, a Estratégia Nacional de Baixo Carbono (SNBC) foi publicada em 

novembro de 2015, com uma versão revisada publicada em 2018, que cobre os períodos de 

2015-2018, 2019-2023 e 2024-202873. Ela descreve as diretrizes estratégicas para a 

implementação da transição para uma economia sustentável e de baixo carbono em todos os 

setores de atividade, incluindo a agricultura (ver Tabela 2). Isto também destaca a importância 

do comportamento individual, incluindo mudanças nos hábitos alimentares, para alcançar 

metas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa74. 

 
Tabela 2. Metas de gases de efeito estufa nas primeiras NDCs e LEDS e referências a questões do nexo de uso da terra 

 

 Metas de redução das 

emissões de gases de 

efeito estufa em NDCs 

e LEDs 

Metas relevantes para o uso da 

terra, ecossistemas e alimentos 

em NDCs 

Metas relevantes para o uso da terra, 

ecossistemas e alimentos em LEDs 

Brasil 

(Governo do 

Brasil, 2016) 

Meta ampla de redução 

das emissões de gases de 

efeito estufa em 37% 

abaixo dos níveis de 

2005 até 2025; e em 

43% até 2030 como um 

valor indicativo 

Até 2030, o Governo do Brasil 

(2015) havia se comprometido a 

restaurar um adicional de 15 

milhões de hectares (Mha) de 

pastagens degradadas (além da 

meta de 15 milhões até 2020); 

aprimorar 5 Mha de sistemas 

integrados de lavoura-pecuária-

florestamento; atingir zero 

desmatamento ilegal e restaurar 

12 Mha de floresta na Amazônia  

Não submetidos 
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União 

Europeia 

(França, 

Irlanda) 

(Comissão 

Europeia, 

2016) 

Metas vinculantes de ao 

menos 40% de redução 

doméstica de emissões 

de gases de efeito estufa 

até 2030 comparado a 

1990. Metas de zero 

emissões líquidas de 

gases de efeito estufa até 

2050 

Políticas sobre como incluir o uso 

da terra, mudança no uso da terra 

e florestamento no quadro de 

mitigação de gases de efeito estufa 

de 2030 foram estabelecidas até 

2020 

NA 

França 

(Estratégia 

Nacional de 

Baixo 

Carbono, 

2015) 

Meta nacional  Ver EU para NDC Reduzir emissões agrícolas em mais de 

12% até o período do terceiro 

orçamento de carbono (2024-2028) em 

comparação com 2013 e em 50% até 

2050 através do projeto de 

agroecologia. Armazenamento e 

conservação de carbono nos solos e 

biomassa 

Irlanda (Plano 

de Ação 

Climática, 

2019) 

Meta nacional Ver EU para NDC Reduzir emissões da agricultura, 

florestamento e uso da terra entre 17.5 

e 19.0 Megatoneladas de equivalente a 

CO2 através do abatimento cumulativo 

de 16.5 a 18.5 MtCO2eq durante o 

período de 2021-2030  

Indonésia Redução de 29% do 

patamar até 2030 (41% 

condicional, com apoio 

internacional) 

Até 2030: redução de emissões da 

agricultura em 0,32% (0,13% 

condicional), redução de emissões 

da florestamento (incluindo 

incêndios florestais) em 17,2% 

(23% condicional)  

Não submetido 

México 

(Estratégia do 

Meio do 

Século para 

Mudança 

Climática, 

2016) 

25% abaixo do cenário 

business as usual em 

2030 e meta condicional 

de redução em 40% 

Inclui LULUCF e agricultura. 

Meta de 0% de desmatamento ate 

2030 

Redução das emissões em 50% até 

2050 em relação a 2000. Objetivo 2: 

Conservar, restaurar e gerenciar de 

forma sustentável ecossistemas para 

garantir seus serviços ambientais para 

promover mitigação das mudanças 

climáticas e adaptação (com 6 

estratégias e 45 ações; nenhum é 

quantificado). Várias ações 

especificadas para a agricultura e 

florestamento na série M. Nenhum é 

quantificado 

Nova Zelândia 

(Governo da 

Nova 

Zelândia, 

2016) 

Meta nacional para 

reduzir emissões de 

gases de efeito estufa em 

30% abaixo dos níveis 

de 2005 até 2030 

Nenhuma meta específica, mas 

incluído como parte do 

compromisso de toda a economia 

no primeiro NDC da Nova 

Zelândia 

Reduzir emissões em 50% até 2050 em 

relação a 1990  

Fonte: OCDE 

 

Referências ao uso da terra, ecossistemas e questões de segurança alimentar nas NDCs e LEDS 

nos países dos seis do estudo de casos da OCDE são comparados na Tabela 2 fornecendo uma 

indicação da extensão em que essas questões são integradas nas estratégias nacionais de 

mudança climática. 

 

No geral, menos países possuem metas específicas relacionadas a florestas e à agricultura em 

suas NDCs (climáticos) e LEDS, do que metas específicas relacionadas ao clima, floresta e 

agricultura em suas estratégias nacionais de biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3. Florestamento, agricultura e mudança climática nos NBSAPs 

 
 Florestamento Agricultura Mudança climática 

Brasil 

(NBSAP 

2016-2020) 

Sim, meta 7 incorpora práticas de 

gestão sustentável no manejo de 

florestas e fauna 

Sim, meta 7; meta 8 sobre 

excesso de nutrientes. Inclui 

indicadores associados 

Sim, meta 15 para aprimorar os 

estoques de carbono e restaurar ao 

menos 15% de área degradada 

França 

(NBS 2011 

e NBP 

2018) 

Não na Estratégia Nacional (refere-se 

a exploração madeireira, mas 

vagamente) (NBS, 2011); sim no 

Plano Nacional, meta 1.3 

artificialização líquida zero; alvo 3.2 

integrar a biodiversidade nos planos 

de gestão de florestas (NBP, 2018) 

 

Não na Estratégia Nacional 

(NBS, 2011); sim no Plano 

Nacional, meta 1.3 

artificialização líquida zero; 

meta 2.2 transição para 

agroecologia (NBP, 2018) 

Não (NBS 2011); sim, intercalada, 

sem metas específicas (NBP 2018) 

Indonésia 

(IBSAP 

2015-2020) 

Alguns, exemplo: plano de 

desenvolvimento e florestamento e 

melhora de áreas florestais; gestão 

sustentável de florestas protegidas 

Sim, várias, exemplo: 

expansão e manejo 

sustentável de terras para 

agricultura, plantações e 

pecuária 

Sim, aprimoramento de atividades 

relacionadas a adaptação e 

mitigação de mudanças climáticas 

em nível local e nacional  

Irlanda 

(BAP 

2017-2021) 

Sim, meta 4.1: otimização de 

oportunidades na florestamento para 

beneficiar a biodiversidade, com 

várias ações específicas e indicadores 

associados 

Sim, meta 4.1: otimização de 

oportunidades na 

florestamento para 

beneficiar a biodiversidade, 

com várias ações específicas 

e indicadores associados 

Sim, 1.1.14: implementar ações do 

Plano de Adaptação Setorial para 

Biodiversidade e Mudanças 

Climáticas da Irlanda; 2.1.10: 

continuidade de programas de 

pesquisa sobre florestas, incluindo 

sobre estoques de carbono 

México 

(NBSAP 

2016-2030) 

Sim, múltiplas metas relevantes para a 

florestamento. Nenhuma quantificada 

Sim, múltiplas metas 

relevantes para a agricultura. 

Nenhuma quantificada 

Sim, múltiplas referências a 

mudanças climáticas; sem metas 

específicas 

Nova 

Zelândia 

(2016-

2020) 

Sim, meta 7: implementação do 

Standard Ambiental Nacional para 

Plantação de Florestas até 2018  

Sim, meta 7: melhora da 

eficiência dos sistemas de 

produção agrícola  

Sim, meta 16.1: monitoramento de 

estoques de carbono em florestas e 

habitats 

Fonte: OCDE 

 

A Tabela 3 resume as informações sobre florestamento, agricultura e mudanças climáticas nas 

Estratégias e Planos de Ação Nacionais para a Biodiversidade. Embora todos os NBSAPs se 

refiram a várias áreas do nexo de uso da terra, uma revisão dos seis NBSAPs dos países 

analisados pela OCDE nos estudos de caso indica que muitas vezes essas referências não são 

específicas, não ambiciosas ou ambos (por exemplo, Indonésia: “melhoria das áreas florestais”; 

Irlanda: “continuar programas de pesquisa florestal”). A maioria das metas não são 

quantificadas e, portanto, não fornecem orientações suficientemente específicas para os 

ministérios relevantes agirem. As exceções incluem a França para alguns de seus alvos, como 

zero artificialização da terra; Brasil, com relação à meta de restaurar 12 milhões de hectares de 

áreas desmatadas até 2030 (porém, até o momento o Observatório da Restauração e 

Reflorestamento informa que apenas 0,65% dessa meta foi atingida75), e Irlanda, com uma meta 

de atingir 30% de florestamento de espécies de folhas largas76. 

 

A falta de quantificação de muitas das metas também implica que elas não sejam mensuráveis. 

Vários dos NBSAPs incluem o uso de indicadores com as metas, nomeadamente, os do Brasil, 

Indonésia, Irlanda e França; alguns são mais específicos do que outros. O Brasil reuniu cerca 

de 280 instituições para desenvolver seu NBSAP, e estabelecer em 2015 um Painel para a 

Biodiversidade (PainelBio) composto por múltiplas partes interessadas para desenvolver os 

indicadores. México e Nova Zelândia não incluem indicadores. No geral, é muito difícil 
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orientar ações nacionais de forma coerente e transparente se as metas não forem específicas, 

mensuráveis, acionáveis, realistas e limitadas no tempo (SMART)77. 

 

1.8 Inclusão do nexo de uso da terra nos planos nacionais de desenvolvimento (ou 

estratégias similares) 

 

As referências às questões do nexo de uso da terra nos planos nacionais de desenvolvimento e 

estratégias nacionais abrangente são comparadas a seguir.  

 

A França não tem um plano de desenvolvimento nacional per se, mas sim estabeleceu um 

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, que cobre todos os aspectos do nexo 

do uso da terra e conduz a ação nessa área. No entanto, não estabelece metas específicas a 

serem alcançadas. 

 

O Plano Diretor da Indonésia para o Desenvolvimento Econômico 2011-2021 (o plano de longo 

prazo) não se refere aos impactos ambientais do desenvolvimento (exceto como um efeito 

colateral do crescimento da produção de óleo de palma). No entanto, o plano de 

desenvolvimento de médio prazo (RPJMN 2015-2019) se referia à conservação da floresta e 

ao NBSAP. A importância das questões ambientais, incluindo ecossistemas e mudanças 

climáticas, são reconhecidas no processo de planejamento de desenvolvimento da Indonésia. 

A estratégia de desenvolvimento de longo prazo definida para 2005-2025 reconhece a 

sustentabilidade ambiental como uma das nove missões de desenvolvimento que a Indonésia 

deve perseguir. Ela também tem o objetivo de explorar a vantagem comparativa da Indonésia 

na agricultura e mineração para alcançar a autossuficiência alimentar e o status de renda média 

até 2025. O plano de desenvolvimento de médio prazo é baseado no conceito de economia 

verde, especificando metas concretas para o cumprimento das missões globais estabelecidas na 

estratégia de longo prazo. A próxima fase do plano de desenvolvimento nacional de médio 

prazo (RPJMN 2020-24) oferece uma oportunidade garantir maior esforço para conciliar os 

objetivos específicos da política de desenvolvimento com as mudanças climáticas, metas de 

uso da terra e ecossistemas78. 

 

O Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) da Irlanda se refere a vários aspectos do nexo 

de uso da terra e define as prioridades de investimento que incluem referências a essas áreas. 

Ele também indica alocações de recursos monetários para a entrega dos vários objetivos 

estratégicos nacionais. Embora a alocação de recursos seja quantitativa por definição, uma vez 

que este é um indicador de entrada, em vez de um resultado ou indicador de impacto, será 

difícil determinar se o progresso está sendo feito em direção aos objetivos finais do PND em 

relação ao nexo de uso da terra79. 

 

O Plano Plurianual do Brasil (Plano Plurianual (PPA) 2016-2019), definia contribuições 

monetárias dedicadas a programas específicos do governo e objetivos abrangentes, juntamente 

com informações detalhadas, metas e indicadores quantitativos do programa. Entre os 54 

programas estratégicos de governo estabelecidos no PPA, tópicos de relevância para o nexo 

uso da terra têm destaque. Vários programas pertencem à agricultura e segurança alimentar e 

definem metas quantitativas relacionadas ao fornecimento de crédito rural, assistência técnica 

e serviços de extensão, registro e regularização de áreas florestais e agrícolas, ampliação do 

apoio às práticas agroecológicas familiares na agricultura e programas de assistência alimentar 
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e alimentação escolar. Programas específicos são dedicados à ação de mitigação e adaptação 

às mudanças climáticas (Programa 2050: Mudanças Climáticas) e à proteção da biodiversidade 

(Programa 2078: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade). Alvos notáveis 

especificados nesses programas incluem: (i) reduções absolutas de emissões através da redução 

do desmatamento na região; e (ii) redução do risco de extinção de 20% da as espécies listadas 

na Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção (alvo 4084). O PPA além disso, 

designa o ministério do governo responsável pela execução dos objetivos especificados e 

alvos80. O Plano Plurianual do Brasil 2020-2023 estabelece diretrizes de promoção da melhoria 

da qualidade ambiental, da conservação e do uso sustentável de recursos naturais considerados 

os custos e os benefícios ambientais. Identifica como maior problema a insuficiência no alcance 

e na adoção de sistemas sustentáveis na agricultura e pecuária, aponta as causas do problema, 

apresenta indicadores de sustentabilidade e os objetivos de desenvolvimento sustentável81.  

 

Na Nova Zelândia, o Ministério das Indústrias Primárias (MPI) definiu uma estratégia para 

atingir seu objetivo de “Crescer e Proteger a Nova Zelândia”. Esta estratégia compreende 

quatro resultados principais, o primeiro é o crescimento da produção e o segundo é a 

sustentabilidade. Ecossistemas e mudanças climáticas não são mencionados explicitamente 

nessa estratégia (embora possam ser vistos como implícitos pelo objetivo de sustentabilidade). 

O MPI também informa sobre seu desempenho. As “Intenções Estratégicas 2015-2020” do 

MPI incluem indicadores para medir o progresso, incluindo para sustentabilidade. Esses 

indicadores se referem predominantemente à água, gestão de nutrientes e pesca. Não há 

referência específica à biodiversidade no documento.  

 

1.9 Coordenação institucional e coerência para o uso sustentável da terra 

 

Uma forte coordenação institucional é particularmente importante para a gestão eficaz do nexo 

de uso da terra. Isso é verdade tanto para a coordenação horizontal (entre os diferentes 

ministérios do governo nacional) como para a coordenação vertical (entre as partes interessadas 

nacionais e subnacionais). Em geral, as funções e os mandatos das instituições devem ser 

claramente definidos para facilitar a transparência e a responsabilidade. 

 

Como a importância de abordar simultaneamente vários objetivos políticos cresceu, muitos 

países estão em processo de identificação de estruturas institucionais eficazes. Permitir 

possíveis mudanças institucionais, por exemplo para abordar áreas de preocupação crescente, 

ou para encorajar a integração de duas ou mais áreas específicas da política também é 

importante. Comitês interministeriais verticais foram estabelecidos por alguns dos países de 

estudo de caso da OCDE. As vantagens de tais comitês incluem que eles podem ajudar a se 

afastar de abordagens de silo, facilitando o diálogo com várias partes interessadas e o 

envolvimento nos processos de tomada de decisão. Porém, esses comitês podem criar conflito 

e resistência das instituições existentes. Para o relevante instituições para assumir de forma 

eficaz suas responsabilidades, capacidade adequada, especialização técnica e financiamento 

também são necessários. 

 

As estruturas institucionais em vigor podem ser particularmente complexas em países grandes 

e descentralizados, como no Brasil, Indonésia e México. Na Indonésia, políticas relevantes são 

criadas por pelo menos 8 diferentes ministérios em nível nacional, 6 órgãos não departamentais 

e o Gabinete do Presidente. Local as autoridades também têm autoridade significativa sobre o 
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manejo florestal. É particularmente importante que os mandatos e funções sejam claramente 

definidos e que a sobreposição seja evitada. No Brasil, dois órgãos de coordenação relevantes 

para as mudanças climáticas foram estabelecidos: um Comitê Interministerial sobre Mudança 

do Clima (CIM), coordenado pela Presidência, bem como uma Comissão Interministerial sobre 

Mudança Global do Clima (CIMGC). Cada um desses grupos inclui várias partes interessadas. 

Não é surpreendente que uma estrutura institucional complexa seja usada para tratar de vários 

problemas interligados que afetam uma miríade de partes interessadas. Na verdade, uma 

estrutura envolver vários ministérios é positivo, na medida em que reconhece explicitamente 

que a experiência intersetorial é necessária para abordar questões relacionadas ao nexo de uso 

da terra, biodiversidade, clima e alimentos82. 

 

As preocupações internacionais também impactam as políticas, instituições e a coerência das 

políticas no nexo. Isso inclui acordos e ações supranacionais, como os relacionados aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Na verdade, vários países estabeleceram 

comitês interministeriais para ajudar a desenvolver e implementar políticas que avancem os 

ODS de forma coerente. Por exemplo, o México estabeleceu um “Conselho Nacional para a 

Agenda 2030” para coordenar a implementação dos ODS. Este corpo é liderado pelo Gabinete 

do Presidente para "coordenar a concepção, execução, acompanhamento e avaliação" de ações 

relacionadas aos ODS - incluindo a conexão de representantes do governo federal com o poder 

legislativo, bem como com os governos locais e outras partes interessadas relevantes83. 

 

Iniciativas internacionais, como programas mais focados no "lado da oferta" e instituições 

associadas, como a estrutura de REDD+ estabelecida no âmbito da UNFCCC também 

estimulou novos arranjos para fomentar a cooperação. Consequentemente, alguns países 

estabeleceram instituições. Por exemplo, o Brasil estabeleceu uma comissão nacional para 

REDD +, e painéis consultivos temáticos e grupos técnicos de apoio. México, por exemplo, 

desenvolveu parcerias entre diferentes instituições de nível nacional com o objetivo específico 

de melhorar a coordenação e colaboração. Assim, em 2011, a Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) assinou um acordo de 

cooperação com a Comissão Nacional Florestal que deve estabelecer mecanismos de 

coordenação em áreas que incluem atividades agrícolas e florestas. Além disso, o México 

mencionou explicitamente o problema da biodiversidade na sua “lei geral sobre as alterações 

climáticas” (PECC), que entrou em vigor em 201284. 

 

A pressão internacional também levou à criação de programas e instituições associadas do 

“lado da demanda”. Estes incluem estruturas reconhecidos internacionalmente, como o 

Conselho de Manejo Florestal (Forestry Stewardship Council - FSC). Também existem 

esquemas nacionais, como a Corporação de Certificação Florestal da Indonésia. A governança 

de tais esquemas é freqüentemente liderada por partes interessadas não governamentais85. 

 

Os parlamentos nacionais também podem estar envolvidos na coordenação de políticas 

relevantes para o nexo do uso da terra. Isso é útil para garantir a coerência entre os ramos 

executivo e legislativo do governo. Por exemplo, a Câmara dos Deputados do Brasil possui um 

agrupamento parlamentar especial relacionado aos ODS86. 
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A coordenação vertical de políticas é importante para garantir que as políticas subnacionais e 

as práticas de uso da terra sejam coerentes com os objetivos e normas políticas nacionais. Em 

nível nacional, a necessidade de coordenação vertical de políticas depende muito do nível de 

descentralização de um país, bem como dos mandatos para e entidades subnacionais. Em vários 

países, os governos subnacionais são obrigados a (por exemplo, França) ou podem (por 

exemplo, Brasil) desenvolver políticas climáticas subnacionais. Assim, na França, as regiões 

subnacionais são obrigadas a incluir as políticas climáticas em seu plano regional de 

planejamento territorial. Este requisito para desenvolver um documento de política que inclua 

vários tópicos diferentes tem o objetivo específico de remover as contradições políticas que 

surgiram do desenvolvimento de conjuntos de objetivos mais focados (por exemplo, energia 

de biomassa). No Brasil, tanto os estados quanto as cidades brasileiras podem definir seus 

próprios planos climáticos. O Sistema Ambiental Nacional Brasileiro (Sisnama) “visa 

estabelecer um conjunto coordenado de ações para a gestão do meio ambiente” e inclui 

representantes dos níveis nacional, estadual e municipal87. 

 

A coordenação vertical também pode ajudar a promover a coerência das políticas entre as 

políticas nacionais e frameworks supranacionais. A coordenação vertical para os estados 

membros da UE também inclui a coordenação entre políticas da UE.  

 

Em geral, enquanto o governo nacional estabelece a estrutura abrangente para as decisões sobre 

o uso da terra, são os governos subnacionais os responsáveis pelo uso final da terra e pelas 

decisões de desenvolvimento. Consequentemente, as prioridades diversas dos governos 

subnacionais podem levar a diferenças em como as normas de nível são interpretadas e 

aplicadas em níveis locais88.  

 

O grau de centralização ou descentralização da formulação de políticas no nexo levanta 

diferentes desafios para a coordenação das instituições. A descentralização apresenta desafios 

para a coordenação vertical de políticas de uso da terra. Garantir que as normas de políticas de 

nível nacional sejam traduzidas em decisões locais de uso da terra e que as questões locais de 

uso da terra sejam refletidas com precisão no processo de formulação de políticas nacionais 

requer um fluxo contínuo de informações entre instituições nacionais e subnacionais. Uma 

maneira de conseguir isso é por meio da representação subnacional de instituições de nível 

nacional, uma abordagem comum na Indonésia e México. No México, a Secretaria de 

Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pesca e Alimentos (SAGARPA) está 

representada em cada Estado mexicano, bem como em muitas centenas de Distritos de 

Desenvolvimento Rural. Uma revisão da prontidão para REDD+ na Indonésia também 

destacou a importância das instituições subnacionais para apoiar as atividades relevantes no 

nível subnacional - por exemplo, o grupo de trabalho em nível de província sobre REDD+ se 

reúne mensalmente. A presença descentralizada de ministérios, agências ou comitês ajuda a 

fornecer informações e promover coordenação entre produtores agrícolas e governos 

subnacionais89. 

 

Apesar desses desafios, a descentralização oferece uma oportunidade para instituições e 

soluções inovadoras específicas ao contexto (especialmente em grandes países heterogêneos). 

Por exemplo, municípios no Brasil com as maiores taxas de desmatamento tiveram proibições 

impostas a empréstimos para atividades agrícolas e os pecuaristas sofreram embargos à venda 

de seu gado para matadouros. Se a descentralização conduz à maior influência da comunidade 
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local sobre a terra, e aos benefícios que podem ser gerados a partir disso, isso pode incentivar 

ações que sejam mais sustentáveis no longo prazo. Por exemplo, há algumas evidências no 

México que as florestas que são gerenciadas por comunidades podem manejadas de forma mais 

sustentável (por exemplo, armazenando mais carbono) do que outros tipos de gestão90. 

 

1.10 Instrumentos políticos relevantes para o uso sustentável da terra 

 

Um fator determinante da eficiência relativa dos instrumentos de política é o grau de incerteza 

sobre os custos e danos ou benefícios ambientais evitados e induzidos. Para atividades 

terrestres incertezas (muitas vezes substanciais) sobre variáveis relevantes complicam a 

escolha entre múltiplos instrumentos de política que visam abordar os impactos no nexo de uso 

da terra. Por exemplo, métodos para estimar as emissões de gases de efeito estufa do uso da 

terra e da agricultura são geralmente menos precisos do que para outros setores e normalmente 

resultam em graus maiores de incerteza. Portanto, melhorar a nossa compreensão das 

externalidades terrestres deve ser um importante elemento de esforços para alcançar o 

alinhamento de políticas no nexo uso da terra. 

 

Abordagens políticas coerentes no nexo do uso da terra são necessárias para evitar o 

"vazamento" de impactos adversos no nexo de uso da terra (como emissões de gases de efeito 

estufa ou impactos adversos sobre a biodiversidade). O vazamento pode ocorrer quando a 

produção muda (dentro ou entre países) em resposta a um determinado instrumento de política. 

Por exemplo, proteger uma área específica de terra do desmatamento transfere as pressões do 

desmatamento para as áreas vizinhas. O comércio internacional em produtos agrícolas e 

florestais significa que o vazamento internacional ocorrerá se o país A proteger suas florestas, 

mas permitir a importação de produtos florestais ou agrícolas do país B, onde o desmatamento 

ocorre. Abordagens políticas coerentes minimizam e evitam desalinhamentos que levam à 

ocorrência de vazamento de impactos adversos91. 

 

1.11 Provisões sobre meio ambiente em acordos de comércio e outras medidas políticas 

comerciais 

 

Requisitos para e apoio a práticas de uso sustentável da terra em acordos mútuos que regem o 

comércio relações entre parceiros comerciais (por exemplo, acordos comerciais regionais) é 

uma forma potencial de melhorar o desempenho do nexo uso da terra. Disposições gerais 

relacionadas ao meio ambiente estão incluídas na grande maioria dos acordos comerciais 

regionais (RTAs), embora cerca de um terço dos RTAs que fazem referência ao ambiente o 

faze apenas no preâmbulo. Disposições específicas sobre uma questão particular, como o uso 

da terra, por outro lado, são menos frequentes. Um exemplo é o Acordo de Parceria Econômica 

Abrangente entre a Indonésia e os Estados da Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), 

que foi assinado no final de 2018. O acordo inclui um capítulo sobre desenvolvimento 

sustentável e comércio, com subseções dedicados a setores ou subsetores específicos. A 

aplicação estrita e o monitoramento do cumprimento dos princípios estabelecidos neste 

capítulo serão essenciais para garantir um impacto positivo nos resultados do uso da terra. O 

capítulo do meio ambiente ou disposições sobre cooperação e participação em questões 

ambientais, no entanto permanecem a exceção entre os acordos comerciais dos quais a 

Indonésia é parte92. 
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Variações nas referências de uso da terra também estão incluídas em acordos comerciais 

relevantes integrados pelo México. O Acordo Norte-Americano de Cooperação Ambiental 

(NAAEC), um tratado paralelo do NAFTA, rege os aspectos ambientais do comércio com o 

Canadá e os EUA, principal parceiro comercial do México. Embora os impactos do uso da terra 

no NAFTA pareçam, em 2018, um sucessor do NAFTA foi assinado, o Acordo Estados Unidos 

- México - Canadá (USMCA). USMCA contém um capítulo sobre meio ambiente, que inclui 

artigos específicos relacionados ao comércio e à biodiversidade, comércio e conservação, 

comércio e gestão florestal sustentável (incluindo uma referência ao armazenamento de 

carbono). As disposições ambientais contidas no USMCA são, além disso, expandidos e 

detalhados no anexo Acordo de Cooperação, que também prevê cooperação entre os três países 

em questões como proteção da biodiversidade, recursos naturais gestão e governança 

ambiental93. 

 

Um fator determinante do sucesso das disposições ambientais em acordos comerciais para 

influenciar positivamente as interações entre comércio e uso da terra são a extensão de sua 

implementação e fiscalização. Em geral, informações sobre a implementação de disposições 

ambientais nos acordos de comércio existentes dos países de estudo de caso são limitadas. A 

análise da OCDE nos países de estudo de caso encontrou evidências de que certos arranjos 

institucionais e mecanismos de governança, como aqueles que visam um maior envolvimento 

público na verificação da implementação de disposições ambientais, pode beneficiar a 

implementação concreta de tais disposições ambientais94. 

 

Medidas unilaterais de política comercial também podem ser um determinante importante dos 

resultados do uso da terra. Exemplos do “lado da demanda” deste tipo de medida política 

incluem tarifas preferenciais para produtos não prejudiciais ao clima e/ou à biodiversidade 

(“bens e serviços ambientais”), como equipamentos eficientes de gestão de resíduos. Um 

exemplo do “lado da oferta” é a redução de subsídios à exportação ou créditos para certos 

produtos agrícolas intensivos em uso da terra, como a maioria dos produtos de origem animal. 

Outro exemplo é a cobrança de encargos sobre as exportações de bens com impactos 

substanciais associados ao nexo de uso da terra. Dependendo dos preços internacionais, o 

governo da Indonésia, por exemplo, impõe uma taxa de exportação (variando entre US$ 0 e 

US$ 50, e um imposto de exportação (variando entre 0% e 22,5%) sobre as exportações de óleo 

de palma e seus derivados. A receita do imposto de exportação, aliás, é em parte utilizada para 

sustentar a produção nacional de biodiesel de palma. Do lado da demanda, restrições à 

importação de bens relevantes para o nexo, como milho e arroz foram aplicados pelo governo 

indonésio para cumprir as metas de autossuficiência doméstica95. 

 

2. A importância da agricultura para os esforços globais de mitigação de emissões de gases 

de efeito estufa 

 

A agricultura contribui substancialmente para as mudanças climáticas e para mitigar emissões 

de gases de efeito estufa de forma eficaz e eficiente, a agricultura deve fazer sua parte. Isso se 

tornará cada vez mais importante ao longo do tempo, dado que a agricultura tem recebido até 

agora menos consideração nas políticas de mitigação de gases de efeito estufa em comparação 

com energia e outros setores.  

 

                                                 
93 Ibidem 
94 Towards sustainable land use, 2020, p. 108 
95 Ibidem 



No passado, preocupações com vazamento de emissões e perda de competitividade podem ter 

impedido os países de tomar medidas independentes e antecipadas. Esse vazamento ocorre 

quando as políticas de mitigação em uma região aumentam custos e preços da produção 

agrícola, que fazem com que a oferta daquela região diminua, o que gera incentivos para 

aumentos na produção e emissões em outros lugares para preencher parcialmente a escassez de 

oferta96. 

 

Um imposto global sobre as emissões de gases de efeito estufa agrícolas é a opção de política 

mais ambiciosa avaliada, que pressupõe a vontade de todos os países de aplicar uma taxa 

igualmente forte, independentemente de seu status de desenvolvimento e prioridades. Esta 

política representa um alto benchmark de mitigação, que é então comparado várias opções de 

políticas mais viáveis, mas menos eficazes. Essas opções incluem alterar o ônus da 

responsabilidade de mitigação para excluir países não membros da OCDE, bem como aplicar 

o princípio do "beneficiário paga” ao invés do princípio do "poluidor-pagador" para incentivar 

resultados ambiciosos de mitigação para o setor agrícola. Em reconhecimento aos desafios e 

custos associados à medição de emissões agrícolas, a eficácia dos pagamentos baseados em 

gases de efeito estufa sobre produtores e produtos intensivos em emissões também é 

examinada97.  

 

No que diz respeito à avaliação do desempenho de mitigação de diferentes instrumentos de 

política, é útil ter em mente uma meta global razoável ou “justa” de redução de emissões para 

a agricultura em todo o mundo. Levando em conta custos relativos de mitigação e 

considerações sobre segurança alimentar, sugere-se uma meta de redução de emissões não-

CO2 de 1 GtCO2eq ano até 2030 para a agricultura contribuir para o alvo de 2 graus Celsius 

de aquecimento até o final do século98.  

 

Com base em considerações sobre opções de políticas de mitigação relevantes e viáveis para a 

agricultura, a OCDE selecionou um conjunto de oito políticas de mitigação. Essas políticas são 

consideradas suficientemente amplas em escopo para abordar o objetivo principal de identificar 

soluções que podem desbloquear o grande potencial de mitigação do setor agrícola, sem 

comprometer a segurança alimentar em regiões de baixa renda e ao mesmo tempo ajudando as 

regiões a manter sua competitividade. As primeiras cinco opções de política visam diretamente 

as emissões agrícolas, enquanto as últimas opções visam insumos de produção ou produtos de 

consumo intensivos em emissões. 

 

Políticas que visam diretamente as emissões:  

 

 Imposto global sobre emissões de gases de efeito estufa agrícolas; 

 Imposto da OCDE sobre as emissões de gases de efeito estufa agrícolas; 

 Imposto global sobre as emissões de gases de efeito estufa agrícolas combinadas com um 

subsídio para o consumo de alimentos; 

 Abatimento global de pagamento para reduções de emissões de gases de efeito estufa 

agrícolas; 

 Abatimento de pagamento da OCDE para reduções de emissões de gases de efeito estufa 

agrícolas. 

Políticas que visam insumos de produção intensivos em emissões e produtos de consumo: 
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 Imposto sobre gases de efeito estufa no nível do consumidor sobre a carne de ruminantes e 

produtos lácteos consumidos dentro de países da OCDE; 

 Imposto global baseado em gases de efeito estufa sobre insumos agrícolas intensivos em 

emissões, incluindo animais ruminantes e fertilizantes; 

 Imposto da OCDE baseado em gases de efeito estufa sobre insumos agrícolas intensivos em 

emissões, incluindo animais ruminantes e fertilizantes. 

 

Os primeiros cinco cenários de política listados acima são avaliados em configurações 

dinâmicas, em que as políticas são aplicadas de 2020 a 2050. Em cada um desses cenários, o 

mesmo caminho de aumento do preço do carbono é aplicado: com preços de gases de efeito 

estufa de US $ 40/tCO2eq, US $ 60/tCO2eq e US $ 100/tCO2eq para os períodos de 2021-

2030, de 2031-2040 e de 2041-2050, respectivamente. Esses preços foram considerados para 

representar um alto nível razoável de ambição de mitigação em comparação com os preços de 

mercado de carbono muito mais baixos que têm sido observados até o momento, onde tais 

mercados existem. O preço de US $ 60/tCO2eq corresponde aproximadamente ao valor que 

alguns estudos de modelagem sugerem que será necessário para limitar os aumentos de 

temperatura em 1,5 ° C. Por razões técnicas relacionadas ao fato de que os três cenários finais 

impõem um imposto baseado em gases de efeito estufa sobre os produtos consumidos e 

insumos dos produtores, foi necessário que a OCDE avaliasse esses cenários no modo estático. 

Para esses casos, 2050 foi selecionado como o ano de simulação e um preço de GEE de US $ 

100/tCO2eq foi aplicado de forma a ser consistente com os preços praticados nos demais 

cenários para o mesmo ano. O desempenho de mitigação das políticas simuladas em 

configurações dinâmicas é avaliado com relação a sua capacidade de atingir as metas de 

redução de emissões não-CO2 em 1 GtCO2eq ano até 2030 e 2,5 GtCO2eq ano em 205099. 

 

Começando com as políticas que visam diretamente as emissões, as três primeiras seguem o 

princípio do “poluidor-pagador” impondo um imposto sobre as emissões. Os impostos globais 

sobre as emissões de gases de efeito estufa, com e sem os subsídios ao consumo alimentos são 

as opções de políticas mais ambiciosas, pois pressupõem a vontade de todos os países para 

aplicar uma taxa de imposto sobre gases de efeito estufa igualmente forte, independentemente 

de seu status de desenvolvimento e preocupações com produção de alimentos e segurança 

alimentar. Como mencionado acima, o objetivo da primeira política - o imposto global sobre 

emissões - é fornecer um alto padrão de mitigação que pode então ser comparado a mais opções 

de políticas de mitigação viáveis, mas potencialmente menos eficazes. Em uma tentativa de 

resolver as preocupações que países de baixa renda podem ter acerca de impactos negativos 

sobre a produção de alimentos e receitas agrícolas, um segundo cenário é definido, onde o 

imposto sobre as emissões de gases de efeito estufa é limitado aos países da OCDE. Esta opção 

é, no entanto, susceptível de corroer a competitividade da agricultura nos países da OCDE e 

causar um vazamento de emissões mitigadas por países da OCDE para países não membros da 

OCDE. A terceira política é um instrumento híbrido que tenta explorar o grande potencial de 

mitigação que um imposto global sobre as emissões agrícolas pode fornecer ao conduzir a 

reestruturação da produção agrícola em favor de setores com menor emissão de gases de efeito 

estufa, ao mesmo tempo em que fornece um subsídio aos consumidores para que mantenham 

seus níveis básicos de consumo de alimentos100. 

 

A quarta e a quinta opções de política diferem das opções anteriores, aplicando o princípio do 

beneficiário pagador e proporcionando uma redução de pagamento para cobrir os custos de 
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mitigação dos produtores agrícolas. Este fornece os mesmos incentivos de abatimento 

marginais que o imposto sobre gases de efeito estufa, mas não impõe nenhuma carga tributária 

sobre os produtores agrícolas. O pagamento do abatimento é feito pelo governo aos produtores, 

e justamente compensa os produtores pelos custos em que incorrem para reduzir as emissões 

sob preços de carbono selecionados101. 

 

Os três cenários finais são baseados em políticas que tentam contornar o desafio substancial de 

medir e monitorar as emissões de gases de efeito estufa de produtores agrícolas aplicando um 

imposto baseado em gases de efeito estufa sobre insumos de produção intensivos em emissões 

(animais ruminantes e fertilizantes) ou produtos de consumo intensivos em emissões (carne 

processada de ruminantes e laticínios). Essas políticas permitiriam uma economia nos custos 

de transação (não quantificados nesta avaliação da OCDE) relacionados à medição das 

emissões, mas elas resultariam em uma perda de eficiência econômica por não recompensar os 

produtores que reduziram suas emissões adotando práticas de mitigação que visam diminuir a 

intensidade das emissões. O imposto sobre gases de efeito estufa no nível do consumidor traduz 

o valor das emissões para uma determinada em um imposto equivalente definido na mesma 

proporção para produtos de consumo doméstico e importados dentro de cada país ou região da 

OCDE, com base na intensidade econômica das emissões do produto produzido 

domesticamente. Este imposto é aplicado somente à carne de ruminantes e laticínios. A 

motivação por trás desta política é abordar questões de competitividade e vazamento que iriam 

normalmente surgir da aplicação não global de um imposto de gases de efeito estufa 

preservando a posição competitiva de produtos nacionais e importados, tributando-os sob a 

mesma alíquota. Isso remove o desafio oneroso de aplicar diferentes tarifas sobre produtos de 

consumo provenientes de diferentes destinos de acordo com suas intensidades de emissão102. 

 
Figura 15. Reduções globais de emissões agrícolas não-CO2 para cenários políticos dinâmicos 

 
Fonte: OCDE 
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Figura 16. Reduções globais de emissões agrícolas não-CO2 e emissões de mudança no uso da terra para cenários 

políticos dinâmicos 

 
Fonte: OCDE 

 

Há um reconhecimento crescente da importância de reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa da agricultura para atender às metas ambiciosas do objetivo do Acordo de Paris de limitar 

as temperaturas médias globais abaixo de 2° C e prosseguir esforços para limitar o aumento a 

1,5° C acima dos níveis pré-industriais. O desafio para os formuladores de políticas é para 

encontrar maneiras de reduzir as emissões agrícolas de uma forma que também minimize as 

consequências negativas de políticas de mitigação sobre segurança alimentar, renda agrícola e 

competitividade103. 

 

As políticas apresentadas aqui diferem entre si consideravelmente em termos de compensações 

(trade-offs) que geram entre os resultados de mitigação e os impactos associados na renda 

agrícola, competitividade, consumo de alimentos, e finanças governamentais. A efetividade da 

mitigação é analisada com referência às metas de redução de emissões não-CO2 de 1 e 2,5 

GtCO2eq até 2030 e 2050 respectivamente. Essas não são metas oficiais, porém foram 

propostas por alguns analistas como proporcionais às contribuições e capacidade de mitigação 

das emissões globais da agricultura104.  

 

As grandes reduções de emissões induzidas por impostos globais sobre emissões de gases de 

efeito estufa estão mais ou menos alinhadas com as metas acima, mas impuseram os maiores 

custos econômicos aos produtores agrícolas, principalmente no setor de ruminantes, intensivo 

em emissões, de muitos países em desenvolvimento. Eles também reduzem ligeiramente o 

consumo doméstico de alimentos, embora deva ser possível isolar os consumidores do impacto 

negativo associado, ligado aos preços mais altos resultantes, combinando o imposto com um 

subsídio alimentar, que poderia ser financiado pelo próprio imposto sobre os gases de efeito 

estufa. O pagamento de abatimento global oferece a perspectiva de redução de emissões globais 

calculáveis sem prejudicar produtores agrícolas ou consumidores de alimentos, embora tenha 

apenas metade da eficácia do imposto na redução emissões não-CO2105. 

 

A eficácia do pagamento de abatimento pode cair ainda mais se as emissões de mudança de 

uso da terra também são levadas em consideração devido à pequena expansão de terras 

agrícolas que pode resultar dessa política. Do ponto de vista do bem-estar econômico (ou 

eficiência da alocação de recursos econômicos), o pagamento de abatimento teve um 
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desempenho pior do que o imposto sobre gases de efeito estufa, em relação à quantidade de 

emissões reduzidas. Além disso, ao contrário das políticas fiscais de gases de efeito estufa, que 

geram receita ao governo, o pagamento de abatimento global precisaria ser financiado. No 

entanto, o nível de pagamento necessário globalmente representa uma pequena proporção do 

apoio ao produtor agrícola atualmente fornecido pelos países para fins não ambientais106. 

As opções de políticas que cobram impostos de gases de efeito estufa sobre emissões 

representativas, como insumos mais facilmente mensuráveis e intensivos em emissões ou 

produtos de consumo, foram considerados muito menos eficazes do que a tributação direta das 

emissões. Sua ineficácia parece piorar quando o imposto é cobrado na fase do consumidor em 

comparação com o estágio de entrada107. 

 

A escala geográfica das políticas é crítica para sua eficácia de mitigação. Mais de um terço das 

reduções de emissões de gases de efeito estufa resultantes de um imposto que é limitado aos 

países da OCDE podem vazar sob a forma de aumentos em emissões em países não 

pertencentes à OCDE. Se um pagamento de abatimento para emissões de países da OCDE fosse 

aplicado em vez disso, esses impactos de vazamento poderiam ser controlados ao mesmo tempo 

em que oferece um nível semelhante de mitigação global. No entanto, é claro que os países da 

OCDE sozinhos não podem dar uma contribuição significativa para a redução global de 

emissões agrícolas, dada a participação dominante dos países não pertencentes à OCDE nas 

emissões agrícolas globais108. 

 

3. Indicadores agroambientais  

 

O banco de dados de indicadores agroambientais da OCDE fornece o conjunto mais recente e 

abrangente de indicadores agroambientais (AEIs) em 35 países da OCDE e países da UE (mais 

a Noruega e a Suíça) de 1990 a 2018. Este banco de dados foi construído a partir do questionário 

da OCDE e da colaboração com o Eurostat. O Eurostat é responsável pelo recolhimento de 

dados estatísticos para os países da UE, mais a Noruega e a Suíça. O Secretariado da OCDE 

coleta dados para países não pertencentes à OCDE com base no questionário da OCDE de 

Indicadores Agroambientais109. 

 

O banco de dados de Indicadores Agroambientais (AEIs) pode ser usado como uma ferramenta 

para auxiliar os formuladores de políticas ao: descrever o estado atual e as tendências das 

condições ambientais na agricultura que podem exigir respostas de políticas; destacar onde 

“pontos quentes” ou novos desafios estão surgindo; comparar tendências de desempenho ao 

longo do tempo e entre países, especialmente para ajudar os formuladores de políticas a cumprir 

as metas ambientais, níveis-limite e standards onde estes foram estabelecidos por governos ou 

acordos internacionais; desenvolver indicadores e um conjunto de dados primários que podem 

ser usados para atividades relacionadas, por exemplo, o desenvolvimento de indicadores de 

crescimento verde; fornecer um conjunto de indicadores e banco de dados que podem ser 

utilizados para monitoramento de políticas, avaliação e projeção de tendências futuras. 

 

Segundo a OCDE, a recente performance ambiental da agricultura oferece alguns sinais de 

encorajamento de que a agricultura é capaz de enfrentar os futuros desafios ambientais. 

Evidências dos países da OCDE dos anos 1990 até 2010 mostram que houve melhora na gestão 

de nutrientes, pesticidas, energia e água, utilizando-se menos insumos por unidade de volume 
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de produção. O aprimoramento da performance ambiental também foi resultado da adoção de 

práticas ambientalmente benéficas por agricultores, como lavouras de conservação, 

armazenamento adequado de esterco, testagem dos nutrientes do solo e irrigação por 

gotejamento110.  

 

Os sinais positivos do aprimoramento ambiental originam-se, em parte, da melhor integração 

de questões ambientais nos processos de decisões dos agricultores desde o início dos anos 1990. 

Isso reflete a combinação de regulações ambientais mais rigorosas, aumentos nos pagamentos 

agroambientais, e desenvolvimento de medidas, como os instrumentos baseados em mercado, 

ação coletiva, assistência técnica e pesquisa. Além disso, no decorrer da última década, a 

desaceleração do crescimento da produção agrícola em comparação com os anos 1990, na 

maioria dos países da OCDE, provocou uma tendência de redução do crescimento da utilização 

de insumos agrícolas (fertilizantes, pesticidas, energia e água) e emissões da pecuária (amônia 

e metano), o que aumentou a qualidade ambiental111.  

 

Apesar dos resultados positivos indicados pela OCDE, são necessários mais esforços dos 

agricultores, formuladores de políticas e da cadeia agroalimentar em geral para combater a 

poluição da água e o declínio da reprodução de aves de áreas agrícolas nessas regiões. Níveis 

absolutos de poluição também permanecem um desafio, conforme eles continuam a exercer 

grande pressão sobre o meio ambiente em diversas regiões dos países da OCDE. Por exemplo, 

altos níveis de nitrogênio e fósforo, conduzindo à poluição do solo, água e ar, e excessos na 

aplicação de pesticidas que causam a poluição de lençóis freáticos.  

 

O OECD-FAO Agricultural Outlook de 2021 projeta um crescimento da produção agrícola 

para quase todos os países da OCDE. Em um cenário business as usual, a expansão projetada 

na produção poderia aumentar a pressão sobre o meio ambiente. Isso representa um grande 

desafio político, simultaneamente expandir a produção para atender à demanda global por 

segurança alimentar e reduzir os custos ambientais e encorajar os benefícios ambientais 

associados com a agricultura.  

 

Para endereçar o duplo desafio de garantir a segurança alimentar e aprimorar a performance 

ambiental, será necessário aumentar a produtividade ambiental e de recursos da agricultura; 

melhorar as práticas de gestão da terra; minimizar as liberações de poluição; reduzir os danos 

à biodiversidade; fortalecer as políticas que evitam o uso de subsídios para insumos nocivos ao 

meio ambiente112.  

 

A performance ambiental da agricultura é moldada por diversos drivers, incluindo políticas, 

mercados, tecnologias, práticas de gestão da terra, condições ambientais (como solo, clima). O 

uso de insumos por agricultores, como fertilizantes, pesticidas, solo e água, dependem, em 

última análise, dos preços relativos da produção agrícola, insumos e habilidades de gestão da 

propriedade. Os incentivos para adoção de práticas agrícolas ambientalmente benéficas 

também dependem do nível e composição do suporte agrícola ao produtor, forças do mercado 

e tecnologias disponíveis113.  
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3.1 Os indicadores agroambientais da OCDE em 2021 

 

a) Equilíbrio de nutrientes 

 

Os balanços de nutrientes brutos (N e P) são calculados como a diferença entre a quantidade 

total de insumos de nutrientes que entram em um sistema agrícola (principalmente fertilizantes, 

esterco de gado) e a quantidade de nutrientes que saem do sistema (principalmente absorção 

de nutrientes pelas culturas e pastagem). Os saldos brutos de nutrientes são expressos em 

toneladas de excedente de nutrientes (quando positivo) ou déficit (quando negativo). Este 

cálculo pode ser usado como uma representação para revelar o estado das pressões ambientais, 

como o declínio da fertilidade do solo no caso de um déficit de nutrientes, ou para um excedente 

de nutrientes que gera o risco de poluir o solo, a água e o ar. O indicador de equilíbrio de 

nutrientes também é expresso em termos de quilogramas de excedente de nutrientes por hectare 

de terra agricultável para facilitar a comparação da intensidade relativa de nutrientes nos 

sistemas agrícolas entre os países114. 

 
Figura 17: Equilíbrio de nitrogênio e fósforo 

 

 
Fonte: OCDE Stat 

 

b) Erosão do solo 

 

Os indicadores relacionados à erosão dos solos agrícolas incluem mudanças em áreas de terras 

agricultáveis afetadas pela erosão pela água e pelo vento, classificadas com áreas que possuem 

risco moderado a severo de erosão hídrica e eólica.  

A erosão do solo, geralmente pela água ou vento, é uma das formas mais comuns de degradação 

do solo nos países da OCDE. A maioria dos países da OCDE desenvolveram programas 

promovendo práticas especialmente direcionadas para a redução do risco de erosão do solo, 
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incluindo transferências de terras aráveis para pastagens, uso extensivo de pastagens, cobertura 

vegetal (principalmente durante o inverno), e promoção de práticas lavouras de conservação. 

A União Europeia e os Estados Unidos também utilizam programas de promoção da não 

utilização definitiva de áreas vulneráveis para produção agrícola, incentivando, ao mesmo 

tempo, o florestamento de terras agrícolas em alguns países da OCDE para combater problemas 

de erosão do solo.  

 

O desafio central no combate aos riscos de erosão do solo na agricultura é aumentar a parcela 

de terras que são sujeitas a níveis baixos ou toleráveis de erosão para manter o solo saudável. 

Isso é importante para evitar ameaças à fertilidade e produtividade de solos agrícolas causadas 

pela perda de solo superficial, e limitar danos ao meio ambiente em termos de perda de 

sedimentos do solo para a água e ar. Limitar a perda acelerada do solo também pode ser 

benéfico para: reter o carbono nos solos; reduzir os riscos de enchentes e deslizamentos; evitar 

os altos custos de remoção de solo dos rios, lagos, estuários e reservatórios; reduzir custos de 

tratamento de água potável. Nesse sentido, ao desenvolver essas externalidades positivas os 

agricultores podem fornecer serviços de ecossistemas de forma mais ampla para a sociedade115.  

 

c) Áreas agricultáveis 

 

Os indicadores relacionados à produção agrícola, uso da terra, cultivo orgânico e lavouras 

transgênicas são definidos como alterações em116: 

 

- Volume de produção agrícola: índice de mudança na agricultura total, produção das lavouras 

e rebanhos; 

- Área de uso agrícola da terra. 

- Área certificada de cultivo orgânico  

- Área de cultivo transgênico 

 

As relações entre produção agrícola, uso da terra e externalidades ambientais são complexas. 

Isso ocorre por causa da modalidade e extensão das externalidades produzidas pela agricultura, 

positivas e negativas, e depende de múltiplos fatores. 

 

Enquanto os aumentos da produção agrícola e uso da terra para cultivo, em geral, tendem a 

significar maiores pressões sobre o meio ambiente, isso irá depender da extensão em que os 

sistemas de cultivo e práticas agrícolas podem limitar ou superar essas pressões. Igualmente, 

onde há aumentos da produção agrícola, mas ocorre um declínio da área agricultável, pode 

haver a intensificação da produção (lavouras/pecuária) por unidade de terra, e isso pode elevar 

a pressão ambiental dependendo de como a produção e terra são manejadas. Como a agricultura 

é um grande usuário dos recursos naturais, inevitavelmente irá geral alguma perturbação do 

ambiente, visto que sem o uso da terra, água, energia e outros insumos, a agricultura não 

consegue produzir alimentos e outras commodities.  

 

Os índices da FAO de produção agrícola mostram o nível relativo do volume agregado de 

produção agrícola para cada ano em comparação com o período base de 2004-2006. Eles são 

baseados na soma das quantidades ponderadas por preço (price-weighted quantities) de 

diferentes commodities produzidas após deduções das quantidades usadas como sementes e 

ração pesadas de forma similar. O resultado agregado representa a produção restante para 
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qualquer outro uso menos sementes e ração. Todos os índices em nível nacional, regional e 

mundial são calculados pela fórmula de Laspeyres117. As quantidades produzidas de cada 

commodity são ponderadas a partir da média internacional dos preços de commodities 2004-06 

e somadas para cada ano. Para obter o index, o agregado para um determinado ano é dividido 

pela média agregada para o período base de 2004-06. De forma geral, dados sobre a produção 

agrícola possuem alto grau de confiabilidade, visto que são coletados anualmente pela maioria 

dos países118. 

 

Dados sobre o uso de terras agrícolas, incluindo terras com gestão de orgânicos e lavouras 

transgênicas, também costumam ser confiáveis e de alta qualidade. Questões relacionadas a 

definições sobre cultivo orgânico e transgênico podem apresentar dificuldades em alguns 

casos, por exemplo, se uma propriedade está em transição, ou totalmente certificada como 

orgânica, ou quando já é orgânica, mas não está registrada como tal.  

 
Figura 18: Áreas agricultáveis 

 
Fonte: OCDE 

O gráfico acima indica a quantidade de áreas agricultáveis em todos os países dos quais a 

OCDE obteve os dados sobre o indicador, e o tipo de atividade ou cultivo nessas terras. As 

terras cultivadas permanentemente têm culturas que ocupam a terra por longos períodos e não 

precisam ser replantadas após cada colheita, como pomares e vinhedos. Esta categoria exclui 

terrenos nos quais árvores são plantadas para extração de madeira. Pastagem permanente é a 

terra usada por cinco ou mais anos para forragem, incluindo culturas naturais e cultivadas. O 

índice também destaca as áreas de plantio orgânico e transgênico. O Brasil fica atrás apenas 

dos Estados unidos no indicador de áreas agricultáveis, seguido pela Austrália. As lavouras dos 

Estados Unidos são majoritariamente transgênicas, com pouco cultivo orgânico nas áreas 

agricultáveis. No Brasil, o cultivo predominante também é transgênico, enquanto na Austrália, 

as lavouras são majoritariamente orgânicas. A média dos países da OCDE é baixa, de maneira 

geral, porém, os países que lideram o ranking no indicador possuem territórios amplos e grande 

produção agrícola.  

                                                 
117 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 58 
118 Ibidem, p. 57 



Este indicador, em hectares, é apresentado de maneira segmentada. No gráfico, estão 

representadas as áreas de terras aráveis e sob culturas permanentes; pastagens; o total da soma 

dessas duas categorias; bem como as lavouras orgânicas; e as transgênicas, que não compõem 

o total. O indicador para o Brasil deriva da base de dados FAOSTAT, da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), construído a partir de dados da 

própria FAO, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e do censo 

agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2017. Os dados são 

de 2019 ou do ano mais recente disponível. 

O Brasil aparece em vermelho; os EUA, em azul; a Alemanha, em roxo; e o México, em laranja. 

O quadrado representa as áreas de agricultura transgênica; e o triângulo, as de orgânica. As 

terras aráveis e sob culturas permanentes; as pastagens; e a soma dessas duas categorias são 

representadas pelo losango, a cruz e o círculo, respectivamente. 

 

d) Emissões de amônia 

 

O indicador para emissões agrícolas de amônia (NH3) é definido como a mudança em emissões 

de amônia no setor agrícola. Emissões de amônia estão associadas com dois grandes problemas 

ambientais: acidificação e eutrofização. A amônia, juntamente com dióxido de enxofre (SO2) 

e óxido de nitrogênio (NOx), contribui para acidificação do solo e água quando se combina 

com a água na atmosfera. O excesso de acidez no solo pode danificar certos tipos de 

ecossistema terrestre e aquático. Como fonte de nitrogênio, o acúmulo de amônia pode 

aumentar os níveis de nitrogênio no solo e na água, o que pode contribuir com a eutrofização 

em ecossistemas aquáticos. Além desses dois processos danosos, emissões agrícolas de amônia 

podem contribuir significativamente para a formação de aerossóis na atmosfera, prejudicando 

a saúde humana, visibilidade, clima, e produção de maus odores em áreas próximas à 

propriedade rural.  

 

Emissões de amônia podem ter impactos adversos sobre a saúde humana e animal, e sobre o 

meio ambiente. Altas concentrações de amônia podem afetar o sistema respiratórios de seres 

humanos e animais próximos da fonte de emissão, prejudicar a fisiologia das plantas, e 

contribuir, em distâncias maiores da fonte, para a acidificação e eutrofização dos solos e da 

água. A amônia também é um precursor de matéria com partículas finas. Em algumas 

condições, irá contribuir com outros químicos disseminados pelo ar e com partículas mais finas 

que desencadeiam problemas de saúde como asma, câncer de pulmão, problemas 

cardiovasculares, defeitos de nascença e morte prematura. 

 

Devido a esses impactos adversos sobre a saúde e ecossistemas, muitos países da OCDE 

realizaram esforços para reduzir as emissões de amônia do setor agrícola. Parte desses esforços 

concentram-se no desenvolvimento de tecnologias e práticas de manejo para reduzir os níveis 

de emissão de amônia, particularmente relacionados ao manejo do esterco desde o 

armazenamento até a distribuição. A adoção dessas tecnologias e práticas tem sido incentivada 

através de: medidas regulatórias acerca do armazenamento e distribuição de esterco bovino; 

serviços governamentais de extensão agrícola; apoio financeiro oferecido aos agricultores, por 

exemplo, para melhorias nas instalações de armazenamento de esterco119.  

 

Como um gás atmosférico, a amônia é muito móvel e pode transitar entre fronteiras nacionais. 

Em um esforço internacional para reduzir emissões de amônia e outros acidificantes, o 
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Protocolo de Abate da Acidificação, Eutrofização e Ozônio no Nível do Solo (Protocolo de 

Gothenburg) foi adotado em 1999 por alguns países da OCDE sob a Convenção de Poluição 

Transfronteiriça de Longo Alcance do Ar. O Protocolo de Gothenburg foi emendado em 2012 

para incluir compromissos nacionais de redução de emissões a serem alcançados em 2020 e 

além. A Diretiva da UE sobre Limites Nacionais de Emissões (2001/81/EC) estabelece limites 

de emissão de amônia em níveis idênticos aos do Protocolo de Gothenburg120.  

 

O desafio central para as emissões de amônia da agricultura é reduzir o total de emissões a fim 

de: remover os seus efeitos tóxicos sobre a saúde humana e animal, especialmente dentro de 

instalações agrícolas fechadas; reduzir a degradação ecológica dentro dos ecossistemas 

sensíveis ao excesso de nitrogênio; diminuir o papel da amônia sobre as mudanças climáticas, 

visto que as emissões do químico também levam à emissões de óxido nitroso (N2O), um gás 

de efeito estufa; minimizar as perdas econômicas de um nutriente vegetal essencial. Há diversas 

maneiras de reduzir os impactos adversos das emissões de amônia, mas elas focam 

majoritariamente em rebanhos e fertilizantes inorgânicos como as principais fontes de emissões 

de amônia da agricultura. Muitas perdas das emissões de amônia na agricultura são derivadas 

do alojamento do gado, pastagem dos rebanhos e aplicação de esterco nos campos.121  

 
Figura 19:Tendências nas emissões agrícolas de amônia 

 

 
Fonte: EEA 

 

O indicador de emissões agrícolas de amônia está ligado a tendências no equilíbrio de 

nitrogênio e gases de efeito estufa como forças condutoras dos níveis de concentração de 

nitratos em corpos hídricos e poluentes acidificantes no ar. O setor agrícola em muitos países 

da OCDE é obrigado a responder através do cumprimento de metas e limites de emissão de 

amônia pactuados no Protocolo de Gothenburg, por meio da adoção de práticas de manejo de 

nutrientes, por exemplo. Para os países sob o Protocolo, os dados de emissões de amônia 

utilizados são fornecidos pela Agência Ambiental Europeia (EEA)122.  
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e) Uso de energia e produção de biocombustíveis  

 

O indicador ligado ao consumo e produção de energia na agricultura inclui alterações no 

consumo direto de energia nas propriedades rurais, e na produção de biocombustível, para 

produção de etanol e biodiesel a partir de matérias-primas agrícolas.  

 

A agricultura desempenha um duplo papel em relação à energia, como consumidora e produtora 

de energia. O apoio ao uso de energia de fontes agrícolas é difundido nos países da OCDE. Isso 

tipicamente envolve a redução da taxa padrão de imposto sobre combustível para consumo 

rural, e para energia doméstica e aquecimento em alguns casos. Também é comum em países 

da OCDE o apoio para a bioenergia, a partir do fornecimento de uma combinação de incentivos 

fiscais e pagamentos pela produção de bioenergia utilizando matérias agrícolas primárias 

(como milho) e resíduos (como palha)123.   

 

Formas de apoio que reduzem os custos da propriedade rural com combustível atuam como 

desincentivos para a diminuição de consumo de energia e para o consumo mais eficiente, além 

de, ao estimular o uso de energia, aumentam a pressão sobre o ambiente devido ao aumento 

das emissões de gases de efeito estufa e outros poluentes do ar produzidos pela agricultura. De 

maneira similar, políticas de incentivo aos biocombustíveis, em particular em locais onde são 

associadas à produção a partir de cereais, açúcar e lavouras de oleaginosas, não são a forma 

mais eficiente de atingir objetivos ambientais, como a redução do uso de combustíveis fósseis, 

poluição da água e emissões de gases de efeito estufa124. 

 

O principal desafio da agricultura no que diz respeito à energia é aumentar a eficiência do uso 

da energia no campo através da redução do consumo de energia por unidade de produção 

agrícola, e buscar oportunidades para aumentar a produção de matérias-primas de 

biocombustíveis que são ambientalmente neutros (requerem menos energia para a produção do 

que a energia gerada e possuem impacto mínimo em termos de poluição da água, ar etc., na 

produção das matérias-primas)125. 

 

A maior limitação do indicador de consumo e energia em propriedades rurais para a maioria 

dos países diz respeito à separação entre dados de consumo de energia agrícola e dados para o 

consumo de energia para caça, florestamento e pesca. Além disso, a extensão da inclusão do 

consumo de energia doméstica em propriedades rurais nos dados é desconhecida.  

 

No caso do bioetanol e biodiesel, uma limitação importante é a presunção de que as matérias-

primas utilizadas para produzir esses combustíveis são originárias da agricultura primária, 

sendo que, na realidade, outras fontes podem ser adotadas para produção desses combustíveis, 

como subprodutos agrícolas e florestais e resíduos. Os indicadores futuros para a produção de 

energia agrícola podem ser estendidos para incluir fontes solares e eólicas.  
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Figura 20: Energia renovável  

 
Fonte: OCDE Stat 

 

Os dados e definição de consumo de energia nas propriedades rurais são retirados do Eurostat 

e da Agência Internacional de Energia, enquanto os dados para a produção de biodiesel e 

bioetanol são majoritariamente fornecidos por fontes nacionais e pela base de dados OCDE-

FAO.126  

 

f) Índice de aves em terras agrícolas 

 

Os indicadores ligados à biodiversidade agrícola incluem alterações: nas populações de grupos 

selecionados de espécies de aves que são dependentes de terras agrícolas para reprodução ou 

nidificação (fazer ninhos); nos tipos de cobertura vegetal agrícola (culturas aráveis, culturas 

permanentes e áreas de pastagens).  

 

A Convenção de Diversidade Biológica (CBD, 2002) define a biodiversidade agrícola em 

níveis que vão desde genes até ecossistemas envolvidos ou impactados pela produção agrícola. 

A biodiversidade agrícola é distinta por ser majoritariamente criada, mantida e manejada por 

seres humanos através de uma série de sistemas agrícolas que varia dos modelos de subsistência 

àqueles que utilizam alta biotecnologia e ecossistemas terrestres extensivamente modificados. 

Nesse sentido, a biodiversidade agrícola contrasta com a biodiversidade “selvagem”, a qual é 

mais valorizada em estudos como um produto da evolução natural127.    

 

Os países a OCDE empregam várias políticas e abordagens para conciliar a necessidade de 

aprimorar a produção agrícola, valendo-se de recursos genéticos vegetais e animais, e 

simultaneamente reduzir os impactos negativos sobre a biodiversidade, especialmente sobre 

espécies selvagens (como aves) e ecossistemas (como pântanos). A maioria dos países da 
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OCDE é signatária de acordos internacionais significativos para a conservação da 

biodiversidade agrícola, como a Convenção de Diversidade Biológica; a Convenção sobre a 

Conservação de Espécies Migratórias de Animais Selvagens; a Convenção de Ramsar para a 

proteção de zonas pantanosas.  

 

O desafio para o setor agrícola no que diz respeito à biodiversidade é significativo, pois se trata 

de um grande usuário da terra e recursos hídricos dos quais certos recursos genéticos e espécies 

selvagens são dependentes para sua existência. Esforços para a conservação de aves nas terras 

agrícolas podem contribuir com a ampliação dos objetivos de proteção da diversidade de 

espécies selvagens e ecossistemas associados com a agricultura. O principal desafio para a 

agricultura, mais especificamente com relação às aves de áreas agrícolas, é manter ou restaurar 

as populações, ao mesmo tempo em que se desenvolvem negócios lucrativos para expansão da 

produção agrícola.  

 

Aves podem atuar como “espécies indicadores”, oferecendo um barômetro da saúde do 

ambiente. Por estarem próximas ou no topo das cadeias alimentares, elas refletem mudanças 

nos ecossistemas muito rapidamente se comparadas a outras espécies. O índice de aves em 

terras agrícolas é uma tendência média em um grupo de espécies adequadas para rastrear as 

tendências nas condições dos habitats em terras agricultáveis. Em geral, um decréscimo no 

índice significa que o equilíbrio das tendências populacionais das espécies de aves está 

negativo, representando uma perda de biodiversidade. Se o índice é constante, não há mudança 

geral. Um aumento no índice indica que o equilíbrio das tendências populacionais está positivo, 

significando que a perda de biodiversidade foi freada. 

 

O indicador de aves em terras agrícolas tem seus dados provenientes principalmente do 

Esquema Pan Europeu Comum de Monitoramento de Aves, assim como de programas 

nacionais de monitoramento de aves. Uma diferente importante nesses vários índices nacionais 

é o número e tipo de espécies incluídas, que refletem diferentes quadros nacionais e métodos 

usados para derivar os índices.  Os índices de populações de aves em terras agrícolas estão 

disponíveis em países europeus membros da OCDE, Canadá e Estados Unidos (apenas espécies 

de áreas de pastagem), mas esforços são conduzidos sob a Parceria de Indicadores de 

Biodiversidade para desenvolver um índice global de aves selvagens com base em dados 

nacionais128.  

 

g) Emissões de gases de efeito estufa 

 

O indicador relacionado às emissões agrícolas de gases de efeito estufa mede alterações no 

total bruto de emissões agrícolas de gases de efeito estufa.  

 

As relações entre agricultura e mudanças climáticas são complexas se comparadas com muitas 

outras atividades econômicas, pois a agricultura contribui para as emissões de gases de efeito 

estufa, oferece a função de sumidouro de carbono sob certas práticas de manejo, ao mesmo 

tempo em que sofre os impactos das mudanças climáticas129. Algumas matérias-primas de 

biomassa podem oferecer fontes de energia renovável neutras em carbono. Enquanto o cultivo 

de lavouras é fonte de gases de efeito estufa, principalmente metano e óxido nitroso, os quais 

fazem parte dos fatores geradores primários das mudanças climáticas, a produção agrícola 

podem sofrer impactos das mudanças climáticas.     
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A maioria dos países da OCDE está comprometida com o cumprimento das metas de emissões 

de gases de efeito estufa (dos níveis dos anos 1990) até 2030 e 2050. Todos os países da OCDE 

estão ou já desenvolveram programas agrícolas de combate às mudanças climáticas que visam 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa, promovem a preservação de sumidouros de 

carbono, e buscam tornar a agricultura mais resiliente aos impactos das mudanças climáticas.  

O principal desafio do setor agrícola em relação às emissões agrícolas de gases de efeito estufa 

é reduzir o nível geral e taxa de emissão por unidade de volume de produção agrícola. Por mais 

que haja outros desafios que conectam a agricultura e mudanças climáticas, como o 

encorajamento do sequestro de carbono e aumento da resiliência da agricultura às mudanças 

climáticas, esses pontos não são abrangidos pelo indicador de gases de efeito estufa.  As 

iniciativas de redução das emissões devem levar em consideração as sinergias e compensações 

com outros fatores no setor agrícola, como a poluição da água e conservação da biodiversidade. 

 
Figura 21: Emissões de gases de efeito estufa 

 

 
Fonte: OCDE Data 

 

De forma geral, os Inventários da UNFCCC oferecem um robusto conjunto de dados 

comparável internacionalmente, porém existem certas limitações. Estimativas de emissões 

nacionais feitas por países membros individualmente podem variar dependendo de quais 

fatores são incluídos em seus próprios cálculos. Fontes agrícolas de emissões de CO2 em 

muitos países são agregadas com emissões de florestamento e pesca, assim, o indicador adota 

emissões de gases equivales a CO2 (CO2eq). Além disso, suposições feitas em cálculos de 

emissões de gases de efeito estufa simplificam sistemas agrícolas complexos, introduzindo 

incertezas nas estimativas de emissões130.    
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Grandes fontes agrícolas de metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), como fermentação entérica, 

esterco de rebanhos, fertilizantes e solos agrícolas saturados, são considerados pelo módulo 

agrícola dos Inventários da UNFCCC. O Inventário exclui dados para dióxido de carbono 

(CO2) (majoritariamente combustíveis fósseis na agricultura), os quais são considerados no 

módulo de energia131. 

 

h) Vendas de pesticidas 

 

O indicador ligado às vendas de pesticidas agrícolas inclui alterações nas vendas de pesticidas, 

em toneladas de ingredientes ativos132. 

 

Pesticidas são insumos significativos na agricultura que facilitam a redução dos riscos de 

perdas da produção. Por ser o maior usuário de pesticidas, o setor agrícola é uma fonte 

considerável de riscos de poluição de sistemas hídricos e uma preocupação para a saúde 

humana e da vida selvagem, e dos ecossistemas em funcionamento. Isso afeta todos os países 

da OCDE, e como resultado, há uma extensa variedade de instrumentos políticos utilizados 

pelos países para lidar com as preocupações sobre a saúde humana e dos ecossistemas, a 

poluição da água por pesticidas e do ar por brometo de metila. Esses instrumentos podem ser 

regulatórios (ex: análises de risco sobre a saúde humana e meio ambiente antes de anúncios e 

vendas de pesticidas); pagamentos para encorajar a adoção de práticas que reduzem o uso e 

aumentam a precisão da aplicação de pesticidas; impostos sobre pesticidas para encorajar maior 

eficiência no uso por agricultores; orientação e informações agrícolas133.  

 

O principal desafio é reduzir os riscos de exposição excessiva aos pesticidas para a saúde 

humana, ecossistemas e sistemas hídricos, enquanto se mantém e eleva os níveis de 

produtividade das lavouras. Isso requer a consideração de diferentes fatores que afetam os 

riscos provocados por pesticidas no ambiente, por exemplo, o manejo e armazenamento de 

pesticidas em propriedades rurais, a toxicidade e persistência dos pesticidas no ambiente, e as 

condições climáticas durante a aplicação dos produtos.  

 
Figura 22. Uso médio de pesticidas por área cultivada, mundo 1990-2019 

 
Fonte: FAOStat 

 

 

                                                 
131 Ibidem 
132 Ibidem, p. 82 
133 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 82 



Figura 23. Uso médio de pesticidas por área cultivada, Brasil 1990-2019 

 
Fonte: FAOStat 

 

Existem diferentes tipos de pesticidas de acordo com sua composição química e objetivos: 

biocidas, inseticidas, fungicidas etc. Dados sobre vendas de pesticidas são uma medida 

representativa para potenciais pressões ambientais, visto que não fornecem informações sobre 

os níveis reais de risco de exposição para os ecossistemas e a saúde humana, que dependem de 

fatores que incluem toxicidade, mobilidade e persistência. O indicador de vendas de pesticidas 

rastreia tendências ao longo do tempo na quantidade total de pesticidas comprados pela 

agricultura (os dados referem-se a ingredientes ativos de inseticidas, fungicidas, herbicidas e 

outros pesticidas, incluindo reguladores de crescimento vegetal e rodenticidas134.  

 

Deve-se ter cuidado ao comparar níveis absolutos de vendas de pesticidas em diferentes países 

devido às diversas condições climáticas e sistemas rurais, os quais podem afetar a composição 

e quantidade de uso. Variações nas condições climáticas podem alterar significativamente o 

uso anual de pesticidas, enquanto alterações na mistura de pesticidas podem reduzir 

ingredientes ativos aplicados, mas aumentar impactos negativos. O indicador não reconhece as 

diferenças entre pesticidas em seus níveis de toxicidade, persistência e mobilidade. Além disso, 

maior uso de pesticidas com menor risco potencial aos seres humanos e meio ambiente por 

agricultores, por terem direcionamento mais específico ou menor tempo de degradação, pode 

não ser revelado por mudanças em tendências gerais de vendas de pesticidas, e possivelmente 

ainda indicar um aumento.  

 

O indicador não é expresso em termos de quantidade de vendas de pesticidas por hectare de 

terras agricultáveis. Isso ocorre devido ao fato de a aplicação de pesticidas variar amplamente 

para diferentes lavouras, dentro ou fora do território de cada país. Apesar das limitações de 

análise dos impactos dos pesticidas na saúde humana e do ambiente com o indicador de vendas 

de pesticidas, não há indicadores alternativos até o momento135.    

 

i) Qualidade da água 

 

Os indicadores ligados à qualidade da água na agricultura incluem alterações em níveis de 

poluição por nitrato, fosfato e pesticidas derivados da agricultura na água da superfície, água 

subterrânea e águas marinhas.  
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Melhorar a qualidade da água é um objetivo consistentemente elencado no topo das 

preocupações da opinião pública pelas consultas na maioria dos países da OCDE. Por décadas, 

ações políticas e investimentos nos países da OCDE ajudaram a reduzir drasticamente a 

poluição da água por centros urbanos, indústrias e sistemas de tratamento de esgoto, com 

ganhos substanciais para a economia, saúde humana, meio ambiente e valores sociais 

relacionais à qualidade da água. Devido a esse sucesso, em muitos países o foco passou a ser a 

poluição da água por atividades agrícolas. A poluição da água pela agricultura origina-se 

principalmente em propriedades rurais espalhadas pelos territórios (fonte difusa de poluição), 

ao contrário de fontes espacialmente confinadas, como centros urbanos e estações de 

tratamento de esgoto. A agricultura também é uma fonte de poluição da água, por exemplo, em 

fazendas de criação intensiva de animais e onde há o descarte de pesticidas residuais136.  

   
As respostas políticas para endereçar a poluição da água nos países da OCDE tipicamente 

adotam uma combinação de incentivos econômicos, regulação ambiental e instrumentos de 

informação. Uma ampla gama de medidas foi empregada em escala local, de captação, em nível 

nacional e transnacional, em diversas agências governamentais diferentes. Muitas abordagens 

de controle da poluição da água pela agricultura são voluntárias, por exemplo, concessionárias 

de abastecimento de água e cadeias agroalimentares estão empenhadas em implementar 

arranjos cooperativos com agricultores para minimizar a poluição. Essas políticas e abordagens 

possuem resultados mistos na redução das pressões agrícolas sobre os sistemas hídricos137. 

 

Os desafios centrais para os formuladores de políticas ao endereçar questões de qualidade da 

água na agricultura consistem em reduzir a contaminação rural dos sistemas hídricos, ao mesmo 

tempo em que encorajam a agricultura a gerar ou conservar os benefícios associados aos 

sistemas hídricos. Água limpa é vital para assegurar os benefícios econômicos para o setor 

agrícola e outros, ao atender às necessidades humanas, manter ecossistemas viáveis, e oferecer 

benefícios sociais, como recreação, apelo visual e valores culturais da sociedade associados 

aos sistemas hídricos138.   
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Figura 24. Captação da água em m3/per capita 

 
Fonte: OCDE Data 

 

Figura 25. Captação de água em milhões de m3 

 

 
Fonte: OCDE Data 

 

  



Figura 26. Tratamento de água 

 
Fonte: OCDE Data 

 

A poluição agrícola de corpos hídricos (rios, lagos, reservatórios, lençóis freáticos e águas 

marinhas) relaciona-se, em primeiro lugar, com a poluição da água potável, e em segundo lugar, 

com os efeitos nocivos sobre ecossistemas aquáticos. Estes podem levar a danos aos 

organismos aquáticos e custos para atividades recreativas, pesca comercial em água doce e 

salgada, outros usos comerciais (incluindo agricultura) de água extraída a jusante e outros 

valores da sociedade ligados à água (amenidades visuais)139. 

 

As limitações para identificar tendências na poluição da água pela agricultura concentram-se 

na atribuição da participação da agricultura no total de contaminação e na identificação de áreas 

vulneráveis para a poluição da água pelo setor agrícola. Adicionalmente, diferenças nos 

métodos de coleta de dados e standards nacionais ambientais e de consumo de água dificultam 

análises comparativas, e o monitoramento de poluição agrícola da água é pouco desenvolvido, 

especialmente para pesticidas, em diversos países.   

 

j) Recursos hídricos 

 

Os indicadores relativos aos recursos hídricos no setor agrícola incluem mudanças na: captação 

de água doce pela agricultura; área agricultável irrigada; taxa de aplicação de água para 

irrigação (megalitros de água aplicada por hectare de área irrigada). 

 

A gestão agrícola de recursos hídricos cobre uma ampla gama de sistemas agrícolas e condições 

climáticas nos países da OCDE. Para a maioria dos países, a agricultura é majoritariamente 

alimentada pelas chuvas, mas em áreas suscetíveis a variações na precipitação, a irrigação é 

utilizada para suplementar as chuvas, geralmente retirando água de fontes superficiais e 
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subterrâneas (poços rasos e aquíferos profundos), e em menor extensão água reciclada e 

dessalinizada. A gestão de recursos hídricos na agricultura também opera diversos contextos 

políticos, culturais, legais e institucionais, englobando várias áreas de políticas públicas: 

agricultura, água, meio ambiente, energia, tributação, economia, sociedade e regiões140. 

     

Todos os países da OCDE possuem estratégias políticas para lidar com metas amplas de gestão 

da água, cobrindo recursos hídricos, qualidade e ecossistemas. Em termos de objetivos mais 

específicos para gestão desses recursos na agricultura, os países compartilham uma visão 

estratégica comum141: 

 

1. Estabelecer um plano de longo prazo para o manejo sustentável dos recursos hídricos na 

agricultura, levando em consideração os impactos nas mudanças climáticas, e incluindo a 

proteção contra riscos de enchentes e secas; 

2. Contribuir para aumentar a renda agrícola e atingir objetivos de desenvolvimento rural mais 

amplos;  

3. Proteger ecossistemas nas terras agricultáveis ou afetados por atividades agrícolas;  

4. Equilibrar a captação agrícola de água com necessidades ambientais, especialmente a 

manutenção de um nível mínimo de fluxo dos rios e lagos e a garantia do uso sustentável de 

recursos hídricos subterrâneos; 

5. Aumentar a eficiência da captação de recursos hídricos, manejo e tecnologias na propriedade 

rural para garantir o financiamento para manutenção e atualização de infraestruturas de 

fornecimento de água para as áreas rurais.  

 

Em diversos países da OCDE há uma crescente competição por recursos hídricos entre 

indústria, consumidores domésticos, agricultura e meio ambiente. A demanda por água também 

afeta os ecossistemas aquáticos, particularmente onde a extração de água excede as 

necessidades ambientais mínimas de rios, lagos e habitats em áreas alagadas. Por outro lado, 

alguns países da OCDE possuem recursos hídricos abundantes e não consideram a 

disponibilidade de água uma questão preocupante em termos de proteção de recursos142.  

 

Os indicadores de recursos hídricos oferecem informações acerca de tendências na captação 

agrícola de água doce e revelam a importância do setor no total de captação de água doce. Os 

indicadores incluem mudanças no monitoramento de áreas irrigadas como parte do total de 

áreas agricultáveis, e as implicações das mudanças na captação da eficiência na captação de 

água na agricultura, medidas em megalitros de água aplicada por hectare irrigado. Como o 

subsetor de irrigação é responsável pela maior parte da captação de água doce na maioria dos 

países da OCDE, é um fator impulsionador central que afeta a captação de água doce143.  

 

4. O contexto do Brasil de mudanças climáticas na agricultura  

 

O Brasil é o quinto maior país do mundo em território, e o mais biodiverso. Possui grandes 

áreas de solo fértil, abundantes recursos florestais, hídricos e minerais, e reservas de petróleo e 

gás natural. Recursos naturais têm sido uma constante no desenvolvimento econômico do país. 

Assim como em outros países em desenvolvimento, a expansão econômica, urbanização e 

crescimento da renda significam aumento de pressões ambientais causadas por maiores 

demandas por terra, água, energia e transportem, assim como aumento da poluição e geração 
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de resíduos. A gestão sustentável e equitativa da base de ativos e a quebra do vínculo entre 

crescimento e pressões ambientais são essenciais se o Brasil quiser alcançar o desenvolvimento 

econômico resiliente e inclusivo144.  

 

Durante os anos 2000, expandiu consideravelmente as áreas sob proteção ambiental, o que foi 

crucial para o combate ao desmatamento. A taxa de desmatamento declinou drasticamente na 

Amazônia, desde seu último pico em 2004, apesar das pressões manterem-se altas em algumas 

regiões, principalmente no cerrado. Em 2014, áreas protegidas oficialmente cobriam cerca de 

17% do território nacional. Áreas terrestres adicionais são protegidas dentro de terras indígenas 

e propriedades rurais privadas que observam os dispositivos do Código Florestal. O Código 

determina que os proprietários rurais reservem uma parte de suas terras para conservação e 

restauração do solo e florestas, incluindo áreas em torno de corpos hídricos e áreas sensíveis145.  

O Brasil possui uma matriz energética limpa e de baixo carbono, majoritariamente baseada no 

uso de fontes de energia renováveis. Fontes renováveis, principalmente hidrelétrica e 

biocombustíveis, correspondem a mais de 40% do total de fornecimento primário de energia 

no Brasil, uma das parcelas mais altas do mundo. Como resultado, as emissões de gases de 

efeito estufa provenientes da geração e uso de energia são relativamente baixas em comparação 

aos países da OCDE.  

 

Cerca de 12% da água doce do mundo encontra-se no Brasil, e cerca de 70% localizam-se na 

Bacia Amazônica. As licenças para o uso da água (para captação ou outros usos) são concedidas 

por agências nacionais ou estatais, dependendo da jurisdição sobre o corpo hídrico. Sistemas 

federais e estaduais de licenciamento da água poderiam ser mais bem integrados para aprimorar 

a gestão da água e bacias fluviais compartilhadas. A captação de água, especialmente para 

agricultura, aumentou drasticamente desde 2000. A escassez de água se tornou um problema 

econômico e social nas áreas mais populosas do sul e sudeste do país devido a fatores climáticos 

e uso ineficiente da água. A infraestrutura obsoleta e insuficiente é uma das grandes causas de 

perdas na distribuição de água.  

 

O framework político para a mitigação de mudanças climáticas é um exemplo da integração de 

preocupações ambientais com políticas setoriais. A Política Nacional de Mudança do Clima, 

criada em 2010, estabeleceu um objetivo de limitar as projeções de emissões de gases de efeito 

estufa entre 36,1% e 38,9% até 2020. O Brasil lançou programas de combate às mudanças 

climáticas em setores como energia, produção de ferro e aço, agricultura e controle do 

desmatamento. Também foram desenvolvidos sistemas de monitoramento da implementação 

e redução das emissões de gases de efeito estufa como resultado desses programas.  

 

O Brasil desenvolveu um Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, lançado em 2008. Há 

um consenso de que as mudanças climáticas podem ter considerável impacto negativo em 

alguns setores econômicos, notavelmente agricultura e infraestrutura, exacerbando pressões 

existentes, como escassez de água. 

 

Desde 1980, o Brasil desenvolve um quadro institucional e político compreensivo para o meio 

ambiente. Os principais órgãos nacionais de formulação de políticas são o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o qual 

gradualmente saiu de seu isolamento e passou a formular políticas setoriais e interagir em 
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diálogos com outros ministérios. Isso produziu progressos na integração das questões 

ambientais nas agendas econômica e social.  

 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

também desempenhou papel suplementar importante para as agências estatais, especialmente 

em locais em que a capacidade institucional é limitada, como nas regiões Norte e Nordeste.  

A combinação brasileira de alta heterogeneidade econômica e social e o seu sistema federal 

descentralizado criam desafios multinível de governança significativos. Houve progresso com 

a Lei Complementar 140/2011 e o Decreto 8.437/2015. No entanto, desafios de implementação 

e coordenação institucional e política ainda permanecem. Endereçar essas fraquezas e a baixa 

capacidade das autoridades subnacionais contribuiria com o estabelecimento de um ambiente 

nacional de estabelecimento e cumprimento de requisitos ambientais146.  

   

Até 2018, o Brasil vinha apresentando progresso em áreas importantes para o país, como a 

redução do desmatamento. Em 2014, após um pico no início dos anos 2000, a taxa anual de 

desmatamento na Amazônia legal foi de 75% abaixo da média dos 10 anos anteriores147. 

Esperava-se que o Brasil atingisse suas metas de redução do desmatamento na região em 80% 

até 2020. No entanto, a partir de 2018 as taxas de redução do desmatamento sofreram aumento 

significativo, chegando ao nível mais alto desde 2008. Entre agosto de 2019 e julho de 2020 

foi 9,5% maior do que o período anterior equivalente, de agosto de 2018 a julho de 2019. No 

período até julho de 2020, quatro estados concentraram quase 90% da área desmatada: Pará 

(46,8%), Mato Grosso (15,9%), Amazonas (13,7%) e Rondônia (11,4%).  

 

Segundo o Observatório do Clima, composto por 56 ONGs e movimentos sociais, os dados de 

aumento das taxas de desmatamento indicam uma tendência de desmonte de políticas 

ambientais no Brasil desde janeiro de 2019148.   

 

Mesmo possuindo um quadro legislativo e institucional abrangente e avançado, o Brasil precisa 

endereçar as lacunas de implementação e disparidades regionais e estaduais para atingir as 

metas ambientais estabelecidas. Outro ponto importante para o país é a reversão do cenário de 

enfraquecimento das instituições ambientais e aumento da taxa de desmatamento, 

especialmente em áreas de floresta nativa, como a Amazônia legal.  

 

4.1 Legislação relevante para mudanças climáticas e agricultura no Brasil 

 

A Constituição brasileira reconhece o direito do povo a um ambiente ecologicamente 

equilibrado. Desde a adoção da Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, o Brasil 

desenvolveu um quadro legislativo ambiental abrangente e avançado em nacional e na maioria 

dos estados. Há, no entanto, lacunas de implementação. O rigor dos requisitos ambientais varia 

substancialmente nas jurisdições, refletindo prioridades locais e limitações de capacidade149.  

 

Além da previsão constitucional, existem diversos outros diplomas legais e regulações que 

tratam de temas ambientais, relevantes para o tema da agricultura e mudanças climáticas.  

 

No Brasil, em nível federal, as autoridades com competência para regular sobre a área 

ambiental incluem o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o Instituto Brasileiro 
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do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), O Instituto Chico Mendes 

de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

 

O CONAMA funciona como um órgão consultivo e regulatório, formado por representantes 

de diversas partes interessadas. 

 

O IBAMA faz cumprir a legislação da legislação ambiental federal. Algumas das funções 

desempenhadas pelo IBAMA são a realização do licenciamento ambiental, monitoramento e 

controle de atividades capazes de danificar o meio ambiente.  

 

O ICMBio implementa medidas sob o sistema nacional de áreas protegidas, como a gestão e 

monitoramento de unidades de conservação; promove programas pertinentes para a pesquisa e 

proteção da biodiversidade; e detém a competência para exercer poder de polícia dentro dessas 

áreas. 

 

O SFB promove o uso estratégico e sustentável de florestas, incluindo através da emissão de 

concessões florestais, da expansão de áreas florestais e a publicação periódica do inventário 

nacional florestal.  

 

No país, todos os níveis do governo compartilham a responsabilidade de proteção do meio 

ambiente, de modo que as regulações das autoridades ambientais federais são frequentemente 

suplementadas por atos de autoridades estaduais e municipais. Cada membro da federação é 

responsável pela política ambiental e cumprimento desta em sua própria jurisdição. 

 

Juntas, todas essas autoridades, inclusive em nível local e estadual, formam o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente, o SISNAMA. E são responsáveis pela regulação, proteção, aprimoramento 

e implementação e cumprimento da qualidade ambiental (Lei 6.938/1981). 

 

Existem também diversas agências regulatórias federais com competência em áreas relevantes 

de proteção ambiental, sendo elas: a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), estabelecida com base 

no artigo 177, 2, III da Constituição Federal pela Lei 9.478/1997 e supervisionada pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME); a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ); a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); a Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a Agência Nacional de Mineração (ANM).  

 

No âmbito internacional, o Brasil é membro da OMC desde 1995, da FAO desde 2012, quando 

foi promulgada no país a Constituição da Organização, e do Escritório Internacional das 

Epizootias/Organização Mundial da Saúde Animal. Essas organizações são relevantes para os 

temas de agricultura e mudanças climáticas.  

 

O Brasil também é signatário da Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais (IPPC) 

ratificada pelo país em 1961. 

 

4.2 Aplicação da Regulação 

 

Para investigar incidentes ambientais, as agências ambientais podem abrir processos 

administrativos no qual ficam registrados todos os passos ou ações efetuadas pela agência ou 



por qualquer parte interessada. Esse é o caso tanto para ações de prevenção (como processos 

de licenciamento ambiental), como para ações de cumprimento de leis ou regulações 

ambientais (como multas, advertências, suspensões). As agências ambientais podem ordenar 

inspeções e requerer relatórios técnicos e outras informações para suas investigações, desde 

que o devido processo legal seja seguido.  

 

Para prevenir danos ambientais, a abordagem costuma ser conciliatória e as partes interessadas 

relevantes são encorajadas a submeter toda a informação necessária para a investigação pelo 

órgão ambiental.  

 

Em questões de cumprimento/execução, as regulações preveem ações corretivas e/ou medidas 

para reparação ou compensação que devem ser tomadas por uma parte relevante e que ao serem 

implementadas, podem resultar na redução de uma multa imposta anteriormente.  

 

4.3 Organizações não governamentais ambientais 

 

A Lei 7.347/1985 confere às ONGs e outras instituições capacidade jurídica para ajuizar ações 

ambientais coletivas, o que elas fazem com frequência. Essas ações incluem processos 

questionando a legalidade de alguns dos projetos de infraestrutura mais significativos dos 

últimos anos. Adicionalmente, a legislação incorpora diversos mecanismos que permites às 

ONGs, cidadãos e outras partes interessadas para participarem em discussões ambientais. Por 

exemplo, de acordo com o artigo 5 da Lei 7.802/1989, as ONGs podem questionar ou requerer 

o cancelamento do registro de agroquímicos específicos, caso estes prejudiquem o meio 

ambiente ou saúde humana. O artigo 3 da Resolução 237 do CONAMA dispõe que as 

autoridades licenciadoras devem conduzir audiências públicas durante o processo de 

licenciamento de projetos capazes de causar dano ambiental significativo. Outro exemplo é o 

artigo 70, 2, da Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), o qual estabelece que qualquer 

pessoa que testemunhe uma ofensa ambiental pode aparecer perante autoridades competentes 

para desencadear ações sancionatórias.  

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) observa as seguintes 

diretrizes políticas: 

 

Artigo 5, Lei 9.985/2000: 

 

- Envolvimento da sociedade no estabelecimento e revisão de políticas nacionais para áreas 

protegidas; 

- Participação das comunidades locais na criação, estabelecimento e gestão de áreas protegidas; 

- Cooperação com ONGs, outras organizações privadas e indivíduos na gestão de atividades 

como pesquisa científica, educação ambiental, ecoturismo e monitoramento; 

- Incentivar o estabelecimento e gestão e áreas protegidas como parte do sistema nacional por 

comunidades locais e organizações privadas. 

O Artigo 2, Lei 6.938/1981 prevê que a educação ambiental é um dos princípios da Política 

Ambiental Nacional.  

O Artigo 6, da Lei 11.428/2006, sobre a Mata atlântica, explicitamente destaca o princípio da 

gestão democrática. 

O Artigo 3, da Lei 12.187/2009 estabelece que o princípio da participação popular está 

integrado à Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos codifica os seguintes princípios: 



- Cooperação entre os diferentes departamentos relevantes e níveis de governo, assim como 

com as empresas e outros segmentos da sociedade; 

- Direito da sociedade à informação e controle social. 

 

Esses princípios estão previstos nos Artigos 6, V e X, da Lei 12.305/2010.  

 

4.5 Licenças ambientais 

 

O licenciamento ambiental regulado pela Política Nacional do Meio Ambiente é um 

procedimento administrativo sob o qual as licenças ambientais são solicitadas e podem ser 

concedidas para a instalação, expansão ou operação de atividades potencialmente nocivas ao 

meio ambiente. A regra geral é que tais atividades não devam ser conduzidas sem licença prévia 

(Artigo 2, I, da Lei Complementar 140/2011).  

 

O licenciamento ambiental deve ocorrer em um único nível de competência, o que significa 

que a parte interessada deve aplicar o pedido da licença perante uma única agência ambiental, 

conforme determinado pela legislação aplicável (Artigo 13, da Lei Complementar 140/2011).  

 

Outras agências com competência sobre matérias pertinentes à atividade em questão (água, 

florestas, direitos indígenas, legados histórico e cultural etc.) são convidadas a apresentar sua 

opinião, quando necessário, como parte do mesmo procedimento.  

 

O quadro regulatório incidente sobre o regime de licenças ambientais está disposto na Lei 

6.938/1981 e na Lei Complementar 140/2011, em adição a outros diplomas legais que 

governam setores específicos.  

 

A duração das licenças pode variar de acordo com a atividade sob análise. Uma licença 

ambiental pode ser transferida. O documento é vinculado à atividade ou à empresa que a exerce, 

não ao portador. Se há uma alteração referente à pessoa responsável pela atividade, a licença 

pode ser transferida de acordo com os procedimentos administrativos estabelecidos pela 

agência ambiental concedente da licença.  

 

4.6 Sanções 

 

O Brasil tem um regime de responsabilidade civil, de modo que o poluidor deve reparar ou 

compensar o dano causado ao meio ambiente e a terceiros por sua atividade, 

independentemente de culpa. Dois elementos devem ser apresentados: o dano em si e a conexão 

causal entre o dano e a atividade realizada pelo suposto poluidor (Artigo 14, da Política 

Nacional do Meio Ambiente).  

 

A Lei de Crimes Ambientais e o Decreto 6.514/2008 estabelecem os tipos de ofensa ambiental 

sob a lei brasileira e as correspondentes sanções administrativas, que podem incluir: multa 

pecuniária, diária ou fixa; perda ou restrição de benefícios e incentivos fiscais; perda ou 

suspensão de linhas de crédito; suspensão da atividade causadora do dano ambiental.  

 

4.7 Poluição e captação de água 
 

A Lei 9.433/1997 define objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos para a proteção, uso 

sustentável e gestão dos recursos hídricos.  



Uma licença separada para o uso de recursos hídricos deve ser concedida pela ANA para 

descarte de esgoto; coleta e uso de água para processos de manufatura; uso de água para 

produção hidrelétrica. A licença para isso, chamada de outorga, deve ser concedida pela 

autoridade federal ou estadual competente.  

 

A Lei 9.605/1998 dispõe os ilícitos administrativos e criminais contra o meio ambiente 

relacionados aos recursos hídricos para atividades licenciadas ou não. Não há uma proibição 

expressa de atividades, mas na prática uma licença pode ser recusada com base nos princípios 

da precaução ou prevenção, de modo que a pessoa responsável pela atividade não pode 

continuar.  

 

Além disso, qualquer um que utilize recursos hídricos (para captação, descarte ou outro 

propósito) sem, ou em desconformidade, com a licença necessária, ou em violação à Lei 

9.433/1997 e regulações relacionadas, comete um ilícito e é passível de responsabilização 

criminal e administrativa, e responsável por reparar qualquer dano causado.  

 

Os poluidores devem compensar ou reparar o dano causado aos recursos hídricos e a terceiros 

por suas atividades, independentemente de culpa. O não cumprimento das medidas indicadas 

para remediação dos danos ambientais relacionados à água pode desencadear a 

responsabilização civil e criminal. Sanções penais e administrativas estabelecidas na Lei de 

Crimes Ambientais e no Decreto 6.514/2008 podem ser impostas sobre usuários de recursos 

hídricos que violem a legislação incidente.  

 

4.8 Poluição do ar 

 

No Brasil, um estatuto federal dedicado à tutela da poluição do ar, semelhante ao Clean Air Act 

dos Estados Unidos, não existe. Porém, a Lei 6.938/1981 estabelece o regime legal geral sobre 

a prevenção, mitigação e controle da poluição em nível federal, o qual se aplica à poluição do 

ar. 

 

Provisões mais detalhadas estão contidas em diversas resoluções do CONAMA, emitidas para 

regular a Lei 6.938; assim como em leis estaduais e regulações, que podem ser mais estritas, 

mas devem observar os standards mínimos previstos nas resoluções do CONAMA.  

 

A Lei 9.605/1998 estabelece os ilícitos administrativos e penais relacionais a emissões aéreas 

e atividades proibidas, como emissão de poluentes sem as licenças ou em violação a uma 

licença.  

 

A Lei 6.938 codifica o princípio do poluidor pagador e estabelece o regime de responsabilidade 

civil objetiva para danos ambientais (incluindo emissões nocivas). O órgão regulatório 

competente pode determinar que o poluidor controle ou minimize as emissões para prevenir 

dano ambiental.  

 

4.9 Mudança Climática 

 

O Brasil é parte da UNFCC, do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris, promulgados pelos 

Decretos 2.652/1998, 5.445/2005 e 9.073/2017, respectivamente.  

 

A Política Nacional de Mudanças Climáticas foi estabelecida para implementar o Protocolo de 

Kyoto pela Lei 12.187/2009, regulada pelo Decreto 7.390/2010. 



Dentre outros instrumentos previstos nesses estatutos, estão os planos setoriais de mitigação e 

adaptação, que incluem metas, indicadores, ações e mecanismos de monitoramento. Esses 

planos, em sua maioria já finalizados, tinham como objetivo informar um processo de revisão 

para atualizar e ajustar o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, adotado em 2008.  

 

Os planos setoriais cobrem as seguintes áreas: prevenção e controle do desmatamento na 

Amazônia e Cerrado; energia; agricultura de baixo carbono; indústria; mineração; aço; 

transporte e mobilidade urbana; mitigação e adaptação no setor de saúde.  

 

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima estrutura-se em torno da mitigação, adaptação, 

pesquisa e desenvolvimento, educação, construção de capacitação e comunicação.  

 

O Plano possui oito objetivos:  

 

- Identificar, planejar e coordenar ações de adaptação e mitigação; 

- Aumentar a eficiência e aplicação de melhores práticas em todos os setores da economia; 

- Manter a grande proporção de renováveis já presentes na matriz energética brasileira; 

- Aumentar a parcela de biocombustíveis no transporte nacional e promover a estruturação de 

um mercado internacional para biocombustíveis sustentáveis; 

- Reduzir as taxas de desmatamento de maneira sustentável em todos os biomas brasileiros, 

com o objetivo de zerar o desmatamento; 

- Eliminar a perda de áreas florestais; 

- Fortalecer ações intersetoriais que visam reduzir as vulnerabilidades das populações; 

- Buscar identificar impactos ambientais resultantes de mudanças climáticas e estimular 

pesquisas científicas para informar a criação de uma estratégia nacional de adaptação 

econômica.   

 

O Plano prevê o envolvimento de todas as unidades políticas e partes interessadas na sua 

implementação, como já aconteceu em sua fase de criação, além da implementação periódica 

de revisões e possíveis ajustes.  

 

Como desdobramento do plano nacional, em 2015 o Brasil submeteu sua Contribuição 

Nacionalmente Determinada (NDC) sob o Acordo de Paris. Essa NDC inclui um compromisso 

com a redução de emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 

2025. De acordo com a NDC, as contribuições propostas pelo Brasil são consistentes com as 

metas de Paris de 2º C de aquecimento. Há um processo em andamento para criação de uma 

estratégia nacional para implementação e financiamento da NDC, envolvendo todos os níveis 

governamentais, setores econômicos relevantes e, através do Fórum Brasileiro de Mudança do 

Clima, todas as outras partes interessadas.  

 

Com a pendência da aprovação da estratégia para a NDC, medidas relacionadas estão previstas 

na Plano Nacional de Energia (PNE), como parte dos poderes e deveres da ANP. Entre esses 

objetivos, o PNE busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de outros poluentes pelos 

setores de energia e transporte, incluindo o uso de biocombustíveis (Artigo 1 a 8, da Lei 

9.478/1997).  

 

Esquemas de comércio de carbono/emissões: 

 

O sistema legal brasileiro regula o mercado de compra e venda de créditos de carbono sob o 

Protocolo de Kyoto. Aqueles que promovem a redução de emissões podem comercializar 



créditos de carbono com outros países que ainda não atingiram suas metas. De acordo com as 

regras legais, especialmente o Artigo 41, I, do Código Florestal (Lei 12.651/2012) e a Política 

Nacional de Mudança do Clima (Lei 12.187/2009), reduções de emissões através de REDD+ 

(reduzir emissões geradas pelo desmatamento e degradação florestal), reguladas nacionalmente 

como pagamentos por serviços ambientais, podem ser convertidas em créditos negociáveis, 

incluindo em bolsas de valor internacionais.  

Em 2020, visando estimular o mercado nacional de carbono, três regulações foram emitidas: 

- Regulação 288 do Ministério do Meio Ambiente cria o Programa Nacional de Pagamento por 

Serviços Ambientais, e tem como alvo a proteção e restauração de porções do território 

nacional cobertas com vegetação nativa em todos os biomas e promoção de coerência entre 

políticas florestais e climáticas, com um projeto piloto a ser lançado na Amazônia.  

- Resolução 3 da Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) reconhece o mercado 

voluntário de carbono e sua contribuição para redução das emissões nacionais como 

complementação e reforço das ações governamentais nessa seara.  

- Regulação 518, do Ministério do Meio Ambiente, cria o Floresta + Carbono sob a Portaria 

288/2020, que visa incentivar o mercado voluntário público e privado de créditos de carbono 

gerados a partir de REDD+, ao permitir que o mercado estabeleça suas próprias regras e 

standards sem impactar compromissos governamentais oficiais.  

 

Além disso, a Lei 13.576/2017 rege a Política Nacional de Biocombustíveis e foi aprovada 

como um desdobramento da adoção do Acordo de Paris. A lei estabelece o RenovaBio, um 

mercado de carbono mandatório que beneficia produtores de combustíveis renováveis, 

incluindo biometano, com direito a emitir e ofertar créditos de descarbonização através do uso 

de biocombustíveis (CBios) para empresas que distribuem combustíveis fósseis para 

compensar suas emissões. Cada distribuidor de combustíveis fósseis está vinculado a uma meta 

anual de redução, estabelecida de acordo com o objetivo nacional e que leva em consideração 

a participação de mercado da empresa.  

 

4.10 Análise de impacto ambiental 

 

O licenciamento ambiental, estabelecido na Lei 6.938/1981, é um dos métodos de prevenção 

de danos ambientais. O processo administrativo de licenciamento inclui análise e medição dos 

possíveis efeitos ambientais de uma atividade antes de emitir a licença respectiva.  

 

Quando a atividade é considerada potencialmente lesiva, o licenciamento deve ser precedido 

de um Estudo de Impacto Ambiental e um Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), 

conforme definido pela Resolução 001/1986 do CONAMA. 

 

Outras atividades, capazes de resultar em impactos menores, são avaliadas por tipos mais 

simples de análises ambientais, dispostas em regulações específicas ou em nível estadual.  

 

A Lei Complementar 140/2011 estabelece que o processo de licenciamento é concentrado em 

um único órgão competente. Dependendo da natureza da atividade, a análise pode envolver 

considerações por outras agências e a emissão de licenças e autorizações específicas, como 

licenças de uso de água e certificados de zoneamento urbano, como pré-requisitos para 

concessão do licenciamento ambiental. 

 

 

 

 



4.11 Habitats e biodiversidade 

 

O principal estatuto que rege a proteção de habitats e biodiversidade é a Lei 9.985/2000, que 

estabelece e regula o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A lei prevê diferentes 

categorias de unidades de conservação, de acordo com os objetivos a serem perseguidos e o 

grau de proteção a ser atingido em cada caso. O estatuto cria um regime específico de 

governança para cada categoria, com restrições personalizadas e requerimentos para atividades 

humanas dentro desses regimes. Para as categorias submetidas à proteção mais estrita, apenas 

a pesquisa científica e turismo limitado estão permitidos. Em outras categorias de unidades de 

conservação, que incluem desenvolvimento sustentável entre os seus objetivos, uma variedade 

de atividades humanas é permitida, desde que respeitem o zoneamento da área e outras 

especificações do plano de gestão.  

 

O Brasil é parte de diversas convenções de biodiversidade, incluindo a Convenção de 

Diversidade Biológica, e seus Protocolos de Kyoto, a Convenção de Ramsar sobre Terras 

Alagadas, a Convenção sobre Espécies Migratórias e a Convenção sobre o Comércio 

Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Selvagem. 

 

4.12 Terras contaminadas   

 

A Resolução 420/2009 do CONAMA estabelece as regras gerais e orientações técnicas sobre 

a qualidade do solo e níveis permitidos de substâncias químicas no solo, juntamente com 

diretrizes para a gestão ambiental de áreas contaminadas.  

 

Onde há evidência de substâncias químicas em concentrações que podem causar dano à saúde 

humana ou ambiental, os órgãos competentes devem conduzir análises de risco e desenvolver 

medidas específicas de gestão para a proteção da população e ecossistema expostos. A gestão, 

com o objetivo de garantir concentrações aceitáveis de poluentes, consiste em proteger o solo, 

preventivamente para manter sua funcionalidade, ou de forma corretiva para restaurar ou 

recuperar sua qualidade para um estado compatível com os usos pretendidos e a proteção da 

saúde humana e do meio ambiente.   

 

Onde há suspeita de contaminação de uma área como resultado da conduta humana, os 

seguintes procedimentos devem ser conduzidos: análise preliminar; investigação de 

confirmação; investigação detalhada; análise de risco; ações de intervenção; monitoramento 

até a conclusão.  

 

Análises de qualidade do solo devem ser realizadas com base nas Referências de Valores de 

Qualidade, Prevenção e Investigação. A responsabilidade pelo estabelecimento de tais valores 

é do Estado, através do órgão ambiental respectivo, considerando as ocorrências naturais e 

concentrações de substâncias químicas no solo. 

 

Sob a legislação cível, o poluidor deve compensar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros por sua atividade 9Artigo 14, da Política Nacional de Meio Ambiente). 

Sanções penais e administrativas estão dispostas na Lei de Crimes Ambientais e no Decreto 

6.514/2008.  

 

 

 

 



4.13 Impostos Ambientais 

 

Impostos existentes estão sendo utilizados para induzir comportamentos mais limpos 

ambientalmente e preservacionistas.  

 

Sob o Artigo 17, B, da Lei 6.938/1981, o IBAMA e a instituição da Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental (TCFA) detém o poder de controlar e supervisionar atividades 

potencialmente poluidoras que fazem uso de recursos naturais.  

 

A TCFA é uma espécie de tributo para controle e fiscalização das atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Ela é definida pelo cruzamento do grau de 

potencial poluidor com o porte econômico do empreendimento. Essas informações são 

fornecidas pelo próprio contribuinte ao se inscrever no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. 

 

O perfil da pessoa tachável e o montante a ser pago estão definidos na Política Nacional de 

Meio Ambiente.  

 

Desde 2004 uma proposta de lei vem sendo analisada pelo legislativo brasileiro. Seu objetivo 

é reformar o sistema nacional de licenciamento ambiental. Esse desdobramento vem da 

necessidade de aprimorar o sistema existente e conferir maior agilidade aos processos de 

licenciamento, respondendo a um anseio da indústria e do governo de reacender a economia de 

forma sustentável.  

 

4.14 Preocupações ambientais na agricultura 

 

Questões ambientais fazem parte das políticas de apoio à agricultura no Brasil. Um dos 

exemplos mais relevantes é a isenção de áreas de reserva legal e áreas de preservação 

permanente do imposto sobre terras rurais (ITR).  

 

O ITR é um imposto regulado pela Lei 9.393/1996, a qual estabelece a isenção para áreas de 

reserva legal e preservação permanente, desde que preenchidos certos requisitos. Os mais 

relevantes são: 

 

- A propriedade deve estar registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Trata-se de um 

registro público, compulsório para todas as propriedades rurais, e tem como objetivo incorporar 

toda informação relativa às áreas de reserva legal e preservação permanente, vegetação, áreas 

consolidadas, e outras, para criar uma base de dados para controle, monitoramento e 

planejamento ambiental e econômico de combate ao desmatamento.  

- Apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), um documento ligado ao registro de 

áreas protegidas de uma propriedade rural perante o IBAMA.  

Assim, se o proprietário rural genuinamente preserva essas áreas, será beneficiado pela isenção 

da taxa.  

 

O pagamento pelos serviços ambientais, categoria em que se enquadram os créditos de carbono, 

é outra forma de apoio, e trata-se de um pagamento ao agricultor ou proprietário rural que 

observar certas práticas sustentáveis, garantindo a continuidade dos serviços ambientais, como 

a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos.  

 



Em janeiro de 2021 foi promulgada a Lei 14.119, que institui a Política Nacional de Pagamento 

por Serviços Ambientais, e adequa outras leis à nova política. Além disso, há diversos 

programas estabelecidos pelas autoridades públicas, conduzidos por agências ambientais, como 

o programa ProdutorES de Água, conduzido pelo Instituto Estadual do Estado do Espírito 

Santo. Tais programas beneficiam, através de pagamentos, os proprietários de terras rurais que 

preservam a vegetação em suas propriedades, combatendo a erosão, sedimentação e o aumento 

de infiltração de água no solo.  

 

Outra iniciativa de pagamento por serviços ambientais implementada é a Conexão Mata 

Atlântica, criada em conjunto pelas autoridades federais e pelos Estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, também endossada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). Os proprietários rurais que aderem ao programa devem cumprir as boas práticas 

ambientais (como conservação da vegetação, medidas de reflorestamento e conversão 

produtiva) quando áreas que apresentam baixa produtividade são transformadas em sistemas 

de maior função ecológica, como os sistemas agroflorestais. Os produtores selecionados, que 

devem se inscrever no programa por meio de edital, recebem apoio financeiro e técnico. 

 

Uma parte interessada em ingressar um dos programas de pagamento por serviços ambientais 

busque informações e condições nas agências ambientais relevantes dos estados brasileiros.  

No Brasil, áreas como planaltos e margens de corpos de água são protegidas pela Constituição 

Federal e pela Lei 12.651/2012, o Código Florestal. Os dois tipos principais de áreas protegidas 

são as áreas de preservação permanente e as reservas legais.  

 

4.15 Avaliação do Brasil pela OCDE sobre a adesão de recomendações de performance 

ambiental  

 

O Relatório da OCDE sobre a adesão do Brasil às recomendações de performance ambiental 

demonstra que o país desenvolveu um quadro legislativo robusto sobre informação ambiental, 

água, gestão de resíduos e biodiversidade. No entanto, maiores esforços são necessários para 

traduzir as previsões legais em práticas efetivas de promoção da sustentabilidade150.  

 

A legislação brasileira acerca do acesso público a informações sobre o meio ambiente está 

alinhada com as boas práticas internacionais. Porém, a ausência de relatórios ambientais 

periódicos, sistematização precária de indicadores, integração limitada entre bases de dados e 

informação limitada sobre a performance ambiental de empresas privadas indicam que o Brasil 

precisa aprimorar sua gestão de informações ambientais se quiser entrar em conformidade com 

os instrumentos legais da OCDE nessa área.  

 

O Brasil está no caminho para implementar um framework de gestão da água alinhado com o 

instrumento legal da OCDE sobre água. O país fortaleceu sua estrutura de governança para 

gestão de recursos hídricos, apesar de que comitês locais de gestão ainda precisam ser 

estabelecidos para alguns corpos hídricos. O quadro de gestão de riscos para a água foi 

fortalecido. Os standards de qualidade e monitoramento da água são concretos, de forma geral. 

Porém, o monitoramento e controle de pesticidas em corpos hídricos precisa ser reforçado.  

Na área de gestão de resíduos sólidos, o Brasil desenvolveu programas de extensão da 

responsabilidade do produtor e fechou muitos aterros não regularizados. As taxas de coleta de 

lixo e a participação na coleta seletiva estão aumentando lentamente. No entanto, a coleta não 

                                                 
150 Evaluating Brazil’s progress in implementing Environmental Performance Review recommendations and 

promoting its alignment with OECD core acquis on the environment, 2021, p. 7 



seletiva e o descarte final em aterros sanitários continuam a dominar, aterros a céu aberto ainda 

existem e a recuperação de resíduos não aumentou desde 2010. Regulações de gestão de 

resíduos perigosos não são suficientemente cumpridas, com muitos municípios tolerando o 

prática de descarte de resíduos perigosos em aterros municipais. Esforços consideráveis serão, 

portanto, necessários para implementar princípios de gestão de resíduos sólidos. 

 

O país tem um framework legislativo abrangente e consistente para a conservação e uso 

sustentável da biodiversidade. Porém, as crescentes taxas de desmatamento e outras fortes 

pressões sobre a riqueza natural do Brasil requer mais esforços em todos os níveis de governo 

para implementar esses requisitos rigorosos. Instrumentos econômicos para a proteção da 

biodiversidade, como pagamentos por serviços ecossistêmicos e compensações de 

biodiversidade continuam a ser amplamente utilizadas, mas nem sempre de forma eficaz. A 

adoção em 2015 de uma lei sobre a partilha equitativa dos benefícios da biodiversidade requer 

a devida consideração dos interesses das comunidades tradicionais. Esta lei é uma conquista 

notável, mas sua implementação precisa de mais atenção. O Brasil ainda não adota regras claras 

para a quantificação da compensação ambiental pela perda de biodiversidade como parte do 

licenciamento ambiental. 

 

Nas outras áreas ambientais avaliadas, as políticas e práticas estão aquém dos padrões da 

OCDE. O brasil falhou em corrigir problemas com a avaliação de impacto ambiental (EIA) ou 

fortalecimento da integração de considerações ambientais em políticas e planos públicos. 

Lacunas permanecem na implementação do princípio do poluidor-pagador, integração da 

prevenção e controle da poluição e desempenho ambiental de instalações públicas. Há amplo 

espaço para expandir o uso de instrumentos econômicos para alcançar os objetivos, incluindo 

nos setores da energia e transportes. 

 

No que diz respeito ao princípio do poluidor-pagador, a legislação e o quadro de políticas do 

Brasil estão parcialmente alinhados com os instrumentos legais relevantes da OCDE. No 

entanto, a quantidade de subsídios para atividades poluentes, como combustíveis fósseis e 

produção de pesticidas, permanece alta. A estrutura regulatória para responsabilidade por 

poluição acidental é adequada, mas a recuperação dos custos de limpeza dos operadores é 

insuficiente. 

 

O quadro legislativo para a análise de impacto ambiental de projetos (realizada como parte do 

licenciamento ambiental) é adequado, mas deficiências há muito identificadas relacionadas a 

aspectos-chave como consideração de alternativas e participação do público não foram 

corrigidas. A avaliação ambiental estratégica de planos e programas é esporádica, sem 

regulamentos relevantes ou orientação de implementação. 

 

O Brasil aplica elementos integrados de prevenção e controle da poluição, por exemplo, 

emitindo licenças e realizando fiscalizações que abrangem todos os meios ambientais. No 

entanto, a coordenação institucional, integração de instrumentos de política ambiental com 

planejamento de uso da terra e capacitação para monitoramento ambiental e agências de 

fiscalização, devem ser fortalecidos. 

 

O Brasil também precisa melhorar a performance ambiental das operações e prédios do 

governo por meio do estabelecimento de objetivos claros e medidas de apoio, promovendo 

compras públicas verdes e criando mecanismos para monitorar o progresso. Os numerosos 

fundos ambientais do país são geralmente gerenciados por profissionais e bem monitorados. 

No entanto, o Brasil não acompanha sistematicamente as despesas com questões ambientais. 



Na área da biodiversidade, o Brasil desenvolveu um quadro político rigoroso e abrangente para 

a proteção e uso sustentável da biodiversidade que é amplamente consistente com as 

recomendações da OCDE, assim como com a CBD.   

 

O uso de instrumentos econômicos pode ser ampliado para apoiar os objetivos da política 

ambiental. O brasil fez progressos claros na expansão da implementação e coleta eficaz de 

cobrenças sobre resíduos e água. No entanto, o país não implementou a recomendação da 

Revisão de Performance Ambiental de 2015 da OCDE para estabelecer impostos especiais de 

consumo de energia para todos os setores e vinculá-los a parâmetros ambientais (como as 

emissões de CO2). A tributação de veículos também deve estar mais intimamente ligada a 

critérios ambientais para promover soluções de transporte mais limpas. Com exceção das taxas 

sobre efluentes de águas residuais, o Brasil não aplica impostos sobre a poluição da água. 

 

Graças à sua longa tradição de promoção de energia renovável, o Brasil tem uma das matrizes 

de energia mais limpas do mundo. A rotulagem da eficiência energética tem tido sucesso na 

redução do consumo de eletricidade nas residências, mas há amplo espaço para programas de 

eficiência energética mais ambiciosos. Os preços da energia não refletem os custos sociais 

relacionados à produção e ao consumo de energia. Progresso importante foi alcançado no 

campo de controle da poluição do ar. Conquistas notáveis incluem novos padrões de qualidade 

do ar (embora sejam menos rigorosas do que as melhores práticas internacionais), padrões 

atualizados de emissões de veículos e progresso no estabelecimento de um sistema nacional de 

monitoramento da qualidade do ar. 

 

O Brasil fortaleceu seu framework de planejamento de infraestrutura de transporte e 

investimentos, o que traz oportunidades para integrar ainda mais os objetivos ambientais no 

setor. O Brasil está progredindo na construção de ferrovias interestaduais. Ao mesmo tempo, 

as prioridades ambientais no setor de transporte público urbano variam entre os estados e 

municípios. A formulação obrigatória de planos locais de mobilidade urbana foi adiada várias 

vezes e ainda não foi aplicada. O Banco Nacional de Desenvolvimento recentemente reduziu 

os investimentos em sistemas de transporte público urbano. 

 

O Relatório demonstra que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer na área ambiental 

para atingir o nível de conformidade necessário para a acessão à OCDE, sendo necessários 

maiores esforços para alinhas a legislação, políticas e práticas com os instrumentos legais 

relacionados ao meio ambiente.  

 

CONCLUSÕES 

 

O setor agrícola é um dos principais setores responsáveis pelas mudanças climáticas. Os 

esforços globais coletivos para mitigar as emissões de gases de efeito estufa no setor agrícola 

não tem sido suficientes. Uma contínua falta de progresso pode gerar emissões diretas e 

indiretas da agricultura, tornando-se a maior fonte global de emissões de gases de efeito estufa 

até o meio do século, enquanto a descarbonização é mais rápida em outros setores. Com o 

reconhecimento crescente da relevância das emissões da agricultura, é imperativo analisar 

como políticas alternativas no setor agrícola podem contribuir para os ambiciosos esforços 

globais de mitigação e com a construção de conhecimento acerca dos seus potenciais impactos 

socioeconômicos.  

 

O nexo de uso da terra, conforme denominação da OCDE, é central em muitas questões 

ambientais e socioeconômicas que envolvem a sociedade, inclusive mudanças climáticas e 



emissões de gases de efeito estufa. Globalmente, as emissões de gases de efeito estufa dos 

setores de uso da terra somam cerca de 23% das emissões antropogênicas, e a perda e 

degradação e ecossistemas terrestres ameaça de extinção 25% das espécies animais e vegetais. 

Com a população mundial projetada para crescer a até cerca de 10 bilhões até 2050, a produção 

de alimentos terá que aumentar significativamente. Adicionalmente, ações globais de combate 

às mudanças climáticas irão incluir aumentos substanciais na produção de energia de biomassa, 

aumentando as pressões globais sobre os sistemas de uso da terra. Devido à natureza 

interconectada desses desafios de biodiversidade, clima, terra e alimentos, a coordenação e 

coerência entre diferentes políticas governamentais que afetam o nexo de uso da terra é crucial. 

O destaque a questões do uso da terra em diferentes estratégias nacionais relevantes para esse 

nexo, e o grau de coerência entre estratégias, varia substancialmente de país para país. De modo 

geral, as poucas estratégias e planos nacionais examinados são específicos o suficiente para 

facilitar a ação coerente nesse nexo pelos vários Ministérios e outras partes interessadas 

envolvidas. Apesar da existência de desalinhamentos entre as estratégias nacionais, poucas 

delas explicitamente reconhecem isso.  

 

A coordenação institucional fraca e arranjos institucionais complexos contribuem para os 

desalinhamentos de políticas. O poder de tomada de decisão relevante no nexo de uso da terra 

é repartido entre diferentes instituições dos governos nacionais, subnacionais e atores privados, 

incluindo aqueles que produzem e comercializam produtos relevantes para o nexo em múltiplos 

países. Essa divisão de poder complica a implementação de políticas devido à pouca 

coordenação horizontal e vertical e diferentes capacidades e prioridades institucionais. Os 

países dos estudos de caso realizados pela OCDE trabalham para melhorar a coordenação de 

políticas relevantes no nexo de uso da terra, em parte pela intensificação da coordenação de 

ministérios nacionais e subnacionais.  

 

A variedade de instrumentos políticos utilizados no nexo de uso da terra é grande e as suas 

interações uns com os outros e os amplos sistemas de governança são multifacetados. Apesar 

da variedade de instrumentos, existem temas comuns. Em primeiro lugar, a implementação 

efetiva de políticas para o uso sustentável da terra nas propriedades rurais requer sistemas e 

instituições de registro das propriedades, conceção de licenças e fiscalização do uso dos 

recursos naturais. Em segundo lugar, em todos os países dos estudos de caso da OCDE, as 

externalidades negativas associadas com certos tipos de uso da terra permanecem 

majoritariamente sem precificação ou abaixo do preço, o que significa que os benefícios 

oferecidos pelos ecossistemas para a sociedade, exceto a produção de alimentos, não se 

refletem nas políticas de uso da terra.  

 

Em contraste, o apoio governamental para a produção agrícola é significativo (com exceção da 

Nova Zelândia). Esse apoio inclui subsídios que podem incentivar práticas insustentáveis e a 

expansão da agricultura. Em terceiro lugar, metas quantitativas em nível nacional ou políticas 

para reduzir impactos do uso da terra associados à perda e desperdício de alimentos, e ao 

comércio internacional de produtos agrícolas e florestais, são insuficientes ou inexistentes.  

O uso global da terra atualmente é instável. Conforme a população mundial aumenta e as 

economias se desenvolvem, as demandas sobre os sistemas de uso da terra irão aumentar. 

Consequentemente, fornecer alimento suficiente, mitigar as emissões de gases de efeito estufa, 

armazenar carbono em ecossistemas e combater a perda de biodiversidade são tarefas 

desafiadoras. Historicamente, as mudanças globais no uso da terra, predominantemente pela 

expansão e intensificação da agricultura, provocaram declínios na biodiversidade, com cerca 

de 25% das espécies de plantas e animais agora ameaçadas de extinção, degradação de 74% da 

superfície terrestre mundial, e emissões significativas de gases de efeito estufa.  



À medida que as pressões sobre os sistemas de uso da terra aumentam, a necessidade de 

mudanças transformativas para combater práticas insustentáveis de uso da terra também cresce. 

Há um conjunto cada vez maior de evidências sobre os impactos atuais e esperados gerados 

pelos padrões de consumo da população. No entanto, a compreensão do que constitui um 

sistema sustentável de uso da terra e quais instituições, estratégias e políticas são necessárias 

para a criação desses sistemas em nível global, regional e nacional ainda estão em evolução.  

 

As emissões de gases de efeito estufa precisam atingir o seu ápice assim que possível e então 

decair rapidamente para atingir as metas do Acordo de Paris. O Acordo requer explicitamente 

que os países tomem medidas para conservar e melhorar, caso necessário, os sumidouros e 

reservatórios de gases de efeito estufa, incluindo florestas, e agir para implementar e apoiar 

iniciativas de REDD+. O Acordo de Paris também reconhece a importância de salvaguardar a 

segurança alimentar, e a vulnerabilidade de sistemas de produção de alimentos às mudanças 

climáticas. Mesmo considerando as limitações ligadas à proteção da segurança alimentar, 

REDD+ e reflorestamento possuem potencial significativo para mitigação das emissões de 

CO2 e equivalentes provenientes do uso da terra. A implementação de Contribuições 

Nacionalmente Determinadas (NDCs) submetidas pelos países para a Conferência da 

UNFCCC tem potencial para converter o uso da terra de uma fonte global de emissões 

antropogênicas para um sumidouro de carbono até 2030. Atingir as metas de longo prazo do 

Acordo de Paris através do uso dos diversos instrumentos de políticas disponíveis para os 

governos é essencial para assegurar a sustentabilidade do nexo de uso da terra e evitar mais 

impactos negativos das mudanças climáticas sobre o setor agrícola, ecossistemas, 

biodiversidade e a saúde humana.    

 

A OCDE monitora as conexões entre meio ambiente e agricultura, identificando políticas 

agrícolas bem-sucedidas que contribuem para a mitigação de impactos ambientais negativos 

ao mesmo tempo que aumentam os impactos positivos. A Organização oferece recomendações 

para melhorar a coerência política para performance ambiental do setor agrícola. Um dos 

instrumentos essenciais da OCDE para analisar a performance ambiental dos países e informar 

recomendações e diretrizes são os indicadores agroambientais. 

 

O trabalho da OCDE sobre os indicadores agroambientais é primariamente voltado aos 

formuladores de políticas e ao público em geral interessado no desenvolvimento, tendências e 

uso dos indicadores agroambientais para propósitos políticos. O foco desse trabalho é 

concentrado particularmente às definições de indicadores, metodologias e cálculo de 

indicadores. Muitos dos indicadores agroambientais que estão sendo desenvolvidos possuem 

importância que vai além dos países membros da OCDE, por exemplo, sobre questões que 

envolvem a cobertura do solo e qualidade da água, e o uso de nutrientes, pesticidas e água pela 

agricultura.  

 

Devido ao impacto significativo da agricultura sobre o meio ambiente, o desenvolvimento 

desses indicadores é essencial para monitorar os impactos do setor e informar processos de 

tomada de decisão e criação de políticas para minimizar os impactos negativos e aumentar os 

impactos positivos e a sustentabilidade do setor.  

 

Conforme demonstrado pelo Relatório sobre a avaliação do progresso do país na 

implementação das recomendações da revisão de performance ambiental e promoção do 

alinhamento com o acquis regulatório da OCDE sobre meio ambiente, o Brasil expressou 

interesse em alinhar suas políticas e práticas com o acquis regulatório sobre meio ambiente.  



Segundo o documento, o Brasil ainda não está totalmente alinhado com os standards 

ambientais e as boas práticas da OCDE. Porém, a existência de extensiva legislação ambiental 

e a sociedade civil ativa colocam o Brasil em uma posição em que é possível atingir um nível 

aceitável de alinhamento.  

 

Para tal, o país precisa aprimorar e utilizar de forma mais efetiva as políticas que o país já 

possui ou já começou a desenvolver. Em diversas áreas de política, a legislação e regulação já 

se conformam ou até superam as provisões relevantes da OCDE presentes nas Recomendações 

sobre meio ambiente. Como já indicado em documentos de avaliação de performance 

ambiental anteriores, o desafio do Brasil para o futuro é transpor as suas provisões legais para 

a realidade. Trata-se de assegurar recursos financeiros e humanos suficientes, melhorar a 

coordenação entre os níveis do governo e assegurar a implementação política efetiva, incluindo 

garantias de conformidade, em nível subnacional.  

 

Na área da biodiversidade, o Brasil continuai a avançar na utilização de instrumentos 

econômicos, tanto através de nova legislação como colocando em prática pré-requisitos 

administrativos para a implementação bem-sucedida dos instrumentos. O país mostrou sua 

capacidade para efetivamente frear a perda de ecossistemas biodiversos e controlar o 

desmatamento. As políticas que contribuíram para isso precisam ser mantidas, reforçadas e 

expandidas para confrontar os picos recentes de desmatamento e perda da biodiversidade. 

  

A legislação brasileira sobre recursos hídricos alinha-se com as boas práticas internacionais, 

mas demanda melhor implementação. Isso vale para a gestão de resíduos. O controle da 

qualidade do ar é pouco desenvolvido e enfrenta diversos desafios de implementação, mas 

poderia valer-se da experiência do país com a gestão da água como modelo para a 

implementação de uma política nacional de qualidade do ar. No setor de infraestrutura, políticas 

sobre energia já foram criadas de acordo com quadros de planejamento bem estruturados, o 

que possibilita uma integração mais efetiva de aspectos ambientais no setor com esforços 

relativamente pequenos.  

 

Uma reforma do processo de análise de impacto ambiental, atualmente o instrumento 

regulatório mais importante para controlar os impactos ambientais negativos da atividade 

econômica no Brasil, poderia se beneficiar de avaliações de alta qualidade e recomendações 

feitas por cortes de auditoria ou pela academia. Análises ambientais deveriam avançar em 

direção à melhor avaliação e efetiva mitigação de impactos e não à simplificação 

procedimental.  

 

O alinhamento do Brasil com o princípio do poluidor-pagador requer a adoção do grandes 

reformas voltadas ao corte de subsídios para atividades ambientalmente nocivas. O 

alinhamento integrado da prevenção da poluição com a abordagem de controle poderia ser 

fortalecido através de maior coordenação de agências governamentais, melhor integração dos 

instrumentos ambientais com o planejamento de uso da terra e da garantia de recursos humanos 

e financeiros suficientes para o monitoramento e fiscalização ambiental. Controle de poluição 

acidental, incluindo derramamentos de óleo, é outra área na qual um arranjo institucional 

melhor e mais orientação são necessários para implementar a legislação já existente. Para 

aprimorar a performance ambiental de instituições públicas, o Brasil precisa estabelecer 

objetivos claros e reavivar mecanismos institucionais desenhados para orientar ações e rastrear 

o progresso.  

 



É importante frisar que o Brasil fez progresso limitado na implementação das recomendações 

feitas pela OCDE na Revisão de Performance Ambiental de 2015. Assim, com poucas 

exceções, as recomendações feitas pela Organização permanecem válidas. Isso significa que o 

governo federal brasileiro deve se engajar mais e melhor suas agências e oficiais estaduais e 

locais para acelerar os avanços na implementação das boas práticas da OCDE no país e trilhar 

um caminho mais sustentável para entrada na Organização.       
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