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O tempo não espera 
 
 

Pra onde sopra o vento agora? 
Pra onde vamos depois que o sol se por 
E tudo for só medo, dúvida e escuridão? 
 
Qual é a estrada a seguir se não a luz do céu 
Farol no mar 
Nenhuma estrela guia 
O meu passo agora, o dia ainda demora 
 
Vamos dançar sobre as cinzas e os escombros desse mundo 
Quero mergulhar no fundo e voltar a respirar 
Replantar as flores esmagadas na avenida 
Ver a vida desandou, o tempo não espera 
 
Como fazer viver o sonho 
Na aridez do deserto 
O que resta era depois se esquecermos 
De acalentar a ilusão 
 
Qual é a estrada a seguir se não a luz do céu 
Farol no mar 
Nenhuma estrela guia 
O meu passo agora, o dia ainda demora 
 
Vamos dançar sobre as cinzas e os escombros desse mundo 
Quero mergulhar no fundo e voltar a respirar 
Replantar as flores esmagadas na avenida 
Ver a vida desandou, o tempo não espera 
 
Quem sabe ver, verá 
Quem sabe um dia, a claridade vem 
 
 
 

Zeca Baleiro 
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REFLEXÕES DOS ÚLTIMOS ANOS QUE SERÃO O GUIA DESTA TESE 
 
 

 
Preço: valor monetário de um bem ou serviço 
 
Valor: qualquer outra forma de mensurar a relação entre valor e preço de determinado bem 
ou serviço. 
 
Manejo Florestal Sustentável abarca a visão das florestas como fornecedoras de diferentes 
produtos e provedoras de serviços ecológicos diversos. Manejo florestal sustentável irá 
produzir uma gama de produtos e serviços que podem ou não incluir madeira. Manejo florestal 
sustentável é relacionado a múltiplos usos da floresta. A terminologia de manejo florestal 
sustentável não é a ideal, mas é usada aqui para prover a ideia de múltiplos usos e produtos 
com foco no longo prazo (PEARCE; PUTZ, VANCLAY, 2003). 
 
Conservação é o manejo adequado da floresta para o rendimento sustentado de alguns 
produtos, serviços, ou a combinação de produtos ou serviços (PEARCE, PUTZ, VANCLAY, 2003). 
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RESUMO 
 

Serviços ecossistêmicos e o pagamento por serviços ambientais (PSA) na redefinição do 
manejo de florestas nativas tropicais 

 
Dada a não incorporação da utilização de instrumentos econômicos e sua aplicação 

para propriedades rurais dentro do conceito de manejo florestal e seus inúmeros benefícios 
ambientais e econômicos surge a necessidade de pesquisar sobre a possibilidade de utilização 
dos conceitos como serviços ecossistêmicos (SEs) e pagamento por serviços ambientais (PSA) 
para a redefinição do conceito de florestas nativas tropicais. Foram hipóteses deste trabalho: 
(i) existência de mais diferenças que semelhanças entre o manejo florestal e o manejo de 
ecossistemas nos trópicos que tornam os SEs passíveis de incorporação na redefinição do 
manejo florestal em propriedades rurais e (ii) existência de mais lacunas do que 
potencialidades dentro da legislação relacionada ao manejo florestal na integração do PSA em 
atividades de manejo florestal na Amazônia brasileira. Dessa forma essa tese se estruturou 
em três capítulos, sendo que o Capítulo 1 apresentou uma breve revisão bibliográfica sobre o 
tema. O Capítulo 2 analisou, por meio da revisão sistemática, a possibilidade de incorporação 
do conceito de SEs dentro das atividades de manejo florestal nos Trópicos a partir da 
diferenciação entre o manejo florestal e o manejo de ecossistemas. E o Capítulo 3 analisou, 
por meio do método de Policy Mix, a relação dos conceitos de SEs, Serviços Ambientais (SAs), 
Pagamento por Serviços Ecossistêmicos (PSEs), Pagamentos por Serviços Ambientais (PSAs), 
Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) e outros conceitos 
e instrumentos relacionados às políticas públicas federais brasileiras e outras legislações 
relacionadas se o PSA é o instrumento econômico adequado para incentivar a promoção dos 
SEs ao manejo florestal no Brasil. Por fim, concluiu-se que há a ocorrência mais diferenças que 
semelhanças entre o manejo florestal e o manejo de ecossistemas nos trópicos que tornam 
os serviços ecossistêmicos passíveis de incorporação na redefinição do manejo florestal em 
propriedades rurais embora ainda haja muita confusão de conceitos, métodos e suas 
aplicações para a área do manejo florestal. E a inconsistência conceitual e existência de mais 
lacunas do que potencialidades dentro da legislação relacionada ao manejo florestal na 
integração do PSA em atividades de manejo florestal na Amazônia brasileira, devido às falhas 
de mercado e governo. Estudos mais abrangentes nessa área do conhecimento são 
incentivados de acordo com os resultados e considerações finais destacados nessa pesquisa. 
 
Palavras-chave: Manejo florestal, Serviços ecossistêmicos, Instrumentos econômicos, 

Comando e controle, Florestas nativas tropicais, Agricultura 
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ABSTRACT 

 

Ecosystem services and payment for environmental services (PSA) in the concept 
redefinition of tropical native forest management 

 
 Given the non-incorporation of the use of economic instruments and its application to 
rural proprierties inside the concept of forest management and its environmental and 
economic benefits comes up the necessity of research on possible use of the concepts of 
ecosystem services (ES) and payment for environmental services (PSA) to redefine the concept 
of native tropical forest management. These were the hypotheses: (i) existence of more 
differences of similarities between forest management and ecosystem management that 
make SEs susceptible to incorporation in rural properties and works (ii) existence of more gaps 
in potential within management related to management forestry in the integration of PSA in 
forest activities in the Brazilian Amazon. Thus, this thesis was structured in three chapters, the 
review being that Chapter 1 presented a brief literature on the subject. Chapter 2 of forestry 
guidance, through a systematic review, of the possibility of incorporating the forest concept 
in the Tropics from the change between the forest concept and ecosystems. And the 
Environmental Payments Chapter Transfer Services, through the Mix Policy Method, Relation 
Services for Ecosystem Services (PESs), Payments for Environmental Services (PSA), Reduction 
of Emissions by Deforestation and Forest Development (REDD+) and other concepts and 
instruments related to Brazilian public tools and other legislation related to PES is the 
ecological favorable to encourage the promotion of SEs to forest management no. Finally, in 
the tropics, there are more differences than similarities between forestry methods and 
ecosystems that make ecosystems in ecosystem services pass from incorporation in the 
redefinition of forest management in rural properties, although there is still a lot of confusion 
of concepts, and their applications to the area. of forest management. And the conceptual 
inconsistency and the existence of more gaps than potentialities within the legislation related 
to forest management in the integration of PSA in forest management activities in the Brazilian 
Amazon, due to market and government failures. More comprehensive studies in this area of 
knowledge are encouraged according to the results and final considerations highlighted in this 
research. 
 
Keywords: Forest management, Ecosystem services, Economic instruments, Comand and 

control, Native tropical forests, Agriculture 
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1. INTRODUÇÃO GERAL E OBJETIVOS 

1.1 Introdução geral 

a) A evolução dos acontecimentos no espaço-tempo 

Muitos acontecimentos têm marcado a pauta da conservação dos recursos 

florestais nos trópicos e as mudanças climáticas ao longo dos últimos anos. 

Especificamente, merece destaque o histórico do avanço ocorrido pós Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Rio 92) – 

“Conferência da Terra” para a agenda dos serviços ambientais, ecossistêmicos e seus 

instrumentos econômicos relacionados. Podem ser destacados por ordem histórica a 

Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA) em 2005; o Relatório sobre a Economia 

dos Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB) surgido em 2010; a criação do Painel 

Intergovernamental sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecosistêmicos (IPBES) em 

2012 no mesmo ano que acontecia a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Rio +20); a Iniciativa das Finanças para a 

Biodiversidade (BIOFIN) e a Classificação Internacional Comum para 

Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (CICES) após 2013, os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para a Agenda de Desenvolvimento 

Sustentável (2030) e o Acordo de Paris COP 21 com as Contribuições 

Nacionalmente Determinadas (NDCs) em 2015 bem como a COP 26 e o relatório 

“Dasgupta Review” e o relatório do Relatório do Painel Internacional sobre as 

Mudanças Climáticas (IPCC) de 2022, entre outros acontecimentos mais recentes 

como a pandemia de SARS-COV-2. 

A MEA (MEA, 2005) ocorreu com o objetivo de avaliar o grau de degradação 

dos serviços relacionados aos ecossistemas em escala mundial para tomadores de 

decisão. Enquanto o Relatório TEEB, surgido em 2010 com o objetivo de informar aos 

tomadores de decisão os impactos (positivos e negativos) da utilização dos serviços 

ecossistêmicos e da biodiversidade na agenda de desenvolvimento dos países a partir 

de uma reunião dos ministros do meio ambiente do G8+5 ocorrida em 2007 em 

Potsdam para iniciar as análises e benefícios econômicos globais da diversidade 

biológica, custos relacionados à perda da biodiversidade e falhas de sua proteção, 

bem como, os custos de sua conservação voltados aos tomadores de decisão e setor 

de negócios (TEEB, 2010). 

Adicionalmente, houve também a criação do IPBES pela comunidade 

internacional de cientistas com o objetivo de informar os tomadores de decisão sobre 
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os conceitos múltiplos de valores existentes para os serviços ecossistêmicos. 

Evidenciando que estes não seriam “serviços prestados pela natureza à sociedade 

humana”, mas sim “contribuições da natureza para os ecossistemas e da 

biodiversidade o bem-estar”, no mesmo período temporal que ocorrência da Rio +20 

– “O futuro que queremos”: Pouco período depois surgiu a Iniciativa BIOFIN da 

Organização das Nações Unidas (ONU) para finanças e bioversidade onde são 

acessadas e fornecidas soluções relacionadas ao nível de país para gastos, soluções 

e necessidades financeiras relacionadas a biodiversidade (BIOFIN, 2022) e a 

elaboração da CICES (CICES, 2021). Há destaque também para ODS da ONU 

para a Agenda de Desenvolvimento Sustentável (2030) e o Acordo de Paris COP 

21 com as NDCs (BRASIL, 2015). 

Acontecimentos mais recentes, como a COP 26 (Glasgow, 2021) que abordou 

a urgência de novas ações a serem tomadas com relação às ações dos governos para 

mitigação e adaptação das mudanças do clima, seguida em 2022 pelo Relatório do 

IPCC (IPCC, 2022) que informou sobre os danos irreversíveis ao clima e seus reflexos 

nas sociedades e ecossistemas. Há destaque também para o relatório “Dasgupta 

Review” (DASGUPTA, 2021) que informou sobre a degradação atual dos 

ecossistemas e a dependência da economia sobre os ecossistemas e a 

biodiversidade. E até a pandemia de SARS-CoV-2, vírus causador da doença do 

coronavírus (COVID-19) motivada entre outros fatores, pela antropização de vários 

ecossistemas tropicais e seus recursos, bem como, a exploração de espécies 

silvestres por seres humanos, geram até os dias atuais impactos negativos na relação 

humano-natureza com reflexos diretos nas sociedades e suas economias 

(BERNSTEIN et al., 2022). 

Com o decorrer do tempo, as mudanças climáticas e ambientais tornaram cada 

vez mais urgentes à implementação de ações baseadas em soluções para o bem-

estar e sobrevivência da sociedade (BANCO MUNDIAL, 2008; POSTCHIN et al., 

2016). Soluções baseadas na natureza (SBN do inglês Nature-Based Solutions), 

soluções baseadas no mercado (SBM do inglês Market-Based Solutions) e soluções 

baseadas no clima (SBC do inglês Climate-Based Solutions) constituem alguns 

conceitos que contêm as possibilidades nos quais essas ações são baseadas 

(SEDDON et al., 2021; MORI et al., 2021; PIRARD, 2011; MURADIAN; BAGGETHUN, 

2012). 
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Bons exemplos dessas soluções devem ser destacados. Por exemplo, o 

manejo integrado dos ecossistemas e sua sustentada utilização (SBN), 

implementação de instrumentos focados na demanda deste setor que viabilizem a 

utilização sustentada dos ecossistemas florestais ao longo do tempo (SBM), e por fim 

o monitoramento tecnológico das florestas tropicais para mitigação e adaptação aos 

cenários de mudanças climáticas para as SBC (MA et al., 2022; PINARD; LAPEYRE, 

2014). 

 

b) Definições de SEs ao longo do tempo 

Alguns marcos teóricos e conceitos foram fundamentais ao longo do 

desenvolvimento do conceito de SEs e tem sido essencial seu esclarecimento desde 

o seu surgimento até os dias atuais. Funções ecossistêmicas ou processos 

ecossistêmicos são processos e interações ecológicas capazes de manter o 

funcionamento dos ecossistemas ao longo do tempo. Já os SEs, primeiramente 

conceituados por Daily (1997) são condições e processos pelos quais os 

ecossistemas naturais e as espécies auxiliam a sustentar a vida humana.  

Posteriormente, Costanza em seu artigo intitulado “The value of the world’s 

ecosystem services and natural capital” calculou por meio do método de transferência 

de benefícios o valor mundial dos SEs e capital natural estimando-os em 33 trilhões 

de dólares. Para Costanza (1997) há ênfase nos aspectos materiais e de recursos 

naturais dos SEs para o bem-estar humano, ou seja, SEs são fluxos de materiais, 

energia e informações de estoques de capital natural (estoques de recursos naturais) 

para produzir bem-estar humano”. Posteriormente, em um artigo de 2014 os valores 

foram atualizados e algumas críticas aos estudos foram consideradas no novo texto 

(COSTANZA et al., 2014). O método de valoração utilizado com sua respectiva 

extrapolação a nível mundial e a monetização da natureza ao invés da valoração 

adequada do capital natural, foram algumas das críticas oferecidas ao trabalho de 

Costanza (1997) por Farber (1998). 

Como exemplo, os conceitos de serviços ecossistêmicos que serão utilizados 

neste trabalho emergem de toda a trajetória de surgimento do conceito de serviços 

ecossistêmicos até os dias atuais. Pelo MEA (2005) SEs são considerados benefícios 

que as pessoas obtêm dos ecossistemas e que podem ser classificados em quatro 

categorias (provisão, regulação, cultural e suporte), onde a maior parte das funções 

ecossistêmicas estariam representadas pelas funções de suporte. Já na classificação 
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do TEEB (2010) os SEs são apresentados com enfoque em sua relevância para a 

economia global e o desenvolvimento das nações, podendo ser classificados em 

quatro categorias (provisão, regulação, cultural e hábitat), sendo a última categoria 

distinta da classificação do MEA (2005). Há também abordagens como a de cascata 

aplicada aos SEs como serviços intermediários, serviços finais e benefícios nos quais 

é possível identificar, por exemplo, na categoria 4 (funções dos ecossistemas) os 

serviços intermediários, que posteriormente fornece os serviços finais de provisão de 

água limpa e em seguida os benefícios de água para uso doméstico e para beber 

(FISCHER et al., 2009). 

Outras definições de SEs surgiram na literatura científica ao longo do tempo, 

como por exemplo, processos naturais que garantem a sobrevivência das espécies e 

são capazes de prover bens e serviços para satisfazer necessidades humanas e 

também como (DE GROOT et al., 2002). Algumas abordagens classificam SEs com 

uma visão antrópica dos SEs, no qual sua única utilidade seria a de fornecer e servir 

bem-estar à sociedade. Por exemplo, componentes da natureza diretamente 

aproveitados, consumidos ou usufruídos para o bem-estar do homem (BOYD; 

BANZHAF, 2007), recursos naturais que sustentam o bem-estar humano (COLLINS; 

LARRY; 2008) e processos ecológicos ou funções que afetam o bem-estar humano 

(FISHER; TURNER, 2008). 

Posteriormente, outras abordagens começaram a surgir com enfoque no 

entendimento dos SEs como contribuições na natureza para as sociedades, como 

contribuições dos ecossistemas naturais ou modificados capazes de afetar de forma 

direta e indireta o bem-estar da população, respectivamente (HAINES-YOUNG; 

POSTSHIN, 2012), serviços providos por ecossistemas e manejados ativamente 

(MURADIAN et al., 2010).  

Em 2012 houve o surgimento do IPBES com enfoque nas “contribuições da 

natureza para as pessoas (NCP) relacionada aos SEs” ao invés de “uma visão 

antropocêntrica da utilidade desses serviços para o desenvolvimento das sociedades 

em uma visão utilitarista” (DÍAZ et al., 2015a; DÍAZ et al., 2015b; IPBES, 2012). Por 

um período de tempo alguns conceitos para SEs e contribuições da natureza para as 

pessoas foram discutidos na literatura por esses dois grupos, resultando em maiores 

publicações e esclarecimentos sobre o tema (SCHROTER et al., 2014; COSTANZA 

et al., 2017; DE GROOT; BRAAT, COSTANZA, 2017; KENTER, 2018; DE GROOT et 

al., 2018).  
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Mais recentemente, Kadykalo et al. (2019) destacaram a existência de uma 

figura mista com seis principais pontos da NCP não divergindo das pesquisas já 

existentes sobre SEs, como cultura, ciências sociais e humanidades, conhecimento 

local e indígena, contribuições negativas da natureza, perspectiva generalista, 

valoração e valores não-instrumentais, enquanto cinco novidades do NCP 

diferenciavam-se dos conceitos anteriores de SEs, como as diferentes visões de 

mundo, perspectivas de contextos específicos, valores relacionais, categorias e 

grupos de relatórios difusos e fluídos, linguagem e contexto inclusivo. 

Já o conceito de serviços ambientais embora seja muitas vezes confundido com 

o conceito de serviços ecossistêmicos em atividades práticas, tem entendimento 

distindo na área científica. No caso do PSA, os primeiros projetos foram nos Estados 

Unidos (Catskill em Nova York) e na Costa Rica (FONAFIFO) que teve seu surgimento 

em 1996 (WUNDER, 2015; CHOMITZ et al., 1999). O PSA tem sido utilizado na 

literatura internacional para informar o valor social dos serviços ecossistêmicos 

amplamente debatido nos últimos tempos (GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 2010; 

PAGIOLA et al., 2013). 

 

c) Onde se encaixa o manejo florestal atualmente? 

O atual conceito de manejo florestal é muito restrito, e pode ser entendido pela 

possibilidade de administrar a floresta para fins de benefícios econômicos, sociais e 

ambientais, desde que seja respeitada a sustentação ecossistêmica e consideradas 

de forma isolada ou cumulativa, a utilização de recursos madeireiros e não-

madeireiros, sendo destacados outros bens e serviços de natureza florestal (BRASIL, 

2006). No entanto, o conceito de manejo florestal que incorpore a utilização de 

instrumentos econômicos e sua aplicação para propriedades rurais no Brasil ainda 

não obteve destaque significante em pesquisas da área de recursos florestais e 

manejo florestal no país. 

Ao longo dos últimos 50 anos, o manejo de florestas nativas tem sido realizado 

por meio do manejo florestal sustentável (MFS), exploração de impacto reduzido (EIR) 

e exploração madeireira de rendimento sustentável (EMRS) sendo utilizada cada 

técnica anteriormente mencionada em função das expectativas da sociedade, da 

utilização de técnicas aprimoradas de operação e planejamento visando redução de 

danos da exploração na floresta e, equivalência das taxas de colheita com o potencial 

de recuperação do estoque madeireiro através da resiliência natural das florestas 



24 
 

(BENSUNSAN; AMSTRONG, 2008; DE FREITAS; PINARD, 2008; WADSWORTH; 

ZWEEDE, 2006; DE AVILA, 2017). 

 

d) Situação desejada 

Uma situação desejável de manejo florestal seria a incorporação do pagamento 

por resultados de conservação florestal e dos benefícios ambientais provenientes pela 

conservação de áreas florestais. O estado do Acre vem realizando estes pagamentos 

através das práticas de redução da degradação por desmatamento e degradação 

florestal (REDD+) e pagamento por serviços ambientais (PSA), com projetos 

inovadores no território nacional para áreas de extrativismo.  

Além de pensar sobre a possibilidade de obtenção de recursos por meio do 

PSA é relevante considerar também a possibilidade de implementação futura do 

pagamento por serviços ecossistêmicos (PSE). Em detalhes, o PSA seria a 

remuneração monetária ou não-monetária pela alteração positiva nos serviços 

ambientais causados pela ação humana, enquanto o PSE o agente econômico 

detentor da propriedade onde o SE é fornecido e este seria também remunerado de 

forma monetária ou não-monetária pela própria provisão do serviço ecossistêmico em 

si. Como por exemplo, o manejo florestal poderia ser recompensado por meio do PSE 

quando ocorresse aumento na provisão de determinado SE, como a polinização 

natural de castanhas e outros produtos florestais comercializados por meio do manejo 

florestal, de onde as abelhas teriam sua população aumenta em função da 

conservação de áreas nativas. 

Cabe ressaltar, no entanto, que na atualidade a quantificação e contabilização 

de SEs providos em determinados locais por agentes econômicos ainda está em 

desenvolvimento, como por exemplo o Sistema de Contas Econômicas Ambientais 

(SCEA) para a água apontado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

(GÓES; MENDONÇA, 2020). 

Nesta perspectiva, resta detalhar melhor serviços ecossistêmicos que podem 

ser incorporados para melhoria da definição da utilização de instrumentos 

econômicos, como o pagamento por serviços ecossistêmicos por resultados de sua 

conservação em função dos diferentes tipos de manejo, incluindo seu uso e 

exploração em propriedades rurais e florestas públicas a partir de suas concessões. 

Para isso utilizaram-se como exemplo outras possíveis situações similares de 

ocorrência dentro da área das florestas tropicais ao redor do mundo e a partir daí 
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foram elencadas as possibilidades de direcionamento das pesquisas para 

determinadas áreas específicas do conhecimento, como exemplo a área ambiental, 

econômica e social ao passo que também foram notados quais foram as principais 

métricas e países que relacionavam com as iniciativas. 

Além dos fatores ambientais associados aos serviços ecossistêmicos deve ser 

analisado também o contexto econômico dos demandantes destes serviços, para 

então concordar com a definição de PSA utilizada neste trabalho e que foi colocada 

por Wunder (2015). O autor considera PSA como transações voluntárias (i) entre 

usuários do serviço (ii) e provedores do serviço (iii) que são condicionais sobre regras 

acordadas para a gestão dos recursos naturais (iv) gerando offsets (v) (WUNDER, 

2015). Esta definição contraria as atividades que têm sido praticadas no país, 

sobretudo na Amazônia brasileira que tem realizado mais atividades com cunho de 

redução da pobreza e não pela valoração ambiental do serviço ecossistêmico ou 

ambiental em si. 

O Brasil como um país megadiverso e pioneiro em reconhecidas iniciativas e 

eventos globais no contexto ambiental tardou na adesão aos mecanismos de 

pagamento para a conservação florestal, como alternativas de enfrentamento ao 

desmatamento ilegal com utilização até mesmo de subsídios para redução da 

pobreza. O programa Bolsa Floresta visa atingir a conservação florestal através do 

pagamento de subsídios monetários a famílias na Amazônia (VIANA et al., 2005; 

VIANA et al., 2006; VIANA, 2008; VIANA et al., 2008; VIANA, 2010) e por esse motivo 

não é caracterizado como PSA.  

 

e) Múltiplas perspectivas 

É necessário pontuar que a abordagem do manejo florestal vem de diferentes 

perspectivas, sobretudo relacionadas aos gestores florestais, setores sociais em 

diversos países e definições para o conceito de perspectivas (GEORGE et al., 2022; 

MENTIS; MOONSAMMY, 2022; EDWARDS, 2022). Tendo por base o entendimento 

de “perspectiva” como o ponto de vista pelo qual determinado indivíduo ou grupo 

entende determinada ação ou prática, pode-se considerar a existência de múltiplas 

perspectivas no que se refere ao manejo de florestas nativas nos Trópicos.  

Como colocado por Camp (2013) as perspectivas têm características 

integradoras nas quais a forma representar, interpretar e explicar determinados 

conteúdos, não envolvem nenhum conhecimento específico e nem existência de 
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determinados sentimentos. Em especial serão abordadas nesta tese as perspectivas 

do setor científico e do setor legislativo em relação aos SAs, SEs e seus instrumentos 

de pagamento, objetivando práticas mais eficientes de manejo de florestas nativas 

tropicais. 

Nesse sentido, as análises sistemática e de Policy Mix para os conceitos 

envolvendo SAs, SEs e seus instrumentos de pagamento oferecem a possibilidade de 

analisar as perspectivas desses setores da sociedade sobre o entendimento e o 

comportamento/sentimento deles com relação ao setor florestal, em específico no que 

se refere ao manejo de florestas nativas tropicais e seus instrumentos econômicos. 

Além dos fatores de degradação ambiental e mudanças globais aliado a 

conservação dos ecossistemas florestais e sua utilização econômica, sobretudo em 

áreas agrícolas por meio do manejo de florestas nativas é importante que haja 

investigações científicas por meio de uma análise conceitual sobre os temas acima 

descritos. Evidenciando assim, a necessidade de utilização de instrumentos 

econômicos dentro do contexto do manejo florestal, devido, sobretudo, ao seu não 

pioneirismo em volume de exploração madeireira oriunda do manejo florestal como 

ocorre em estados da Amazônia legal, como por exemplo, o estado do Pará. 

 

1.2 Hipóteses 

Com base na problemática e justificativa exposta acima foram definidas as 

seguintes hipóteses deste trabalho: 

(i) Existência de mais diferenças que semelhanças entre o manejo florestal e o 

manejo de ecossistemas na Amazônia brasileira que tornam os serviços 

ecossistêmicos passíveis de incorporação na redefinição do manejo florestal 

em propriedades rurais e,  

(ii) Existência de mais lacunas do que potencialidades dentro da legislação 

relacionada ao manejo florestal na integração do PSA em atividades de manejo 

florestal na Amazônia brasileira. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a possibilidade de integração dos 

serviços ecossistêmicos ao pagamento por serviços ambientais em práticas de 

manejo florestal na Amazônia brasileira.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste trabalho: 

(I) Analisar as semelhanças e diferenças entre o manejo florestal e o manejo 

de ecossistemas na Amazônia brasileira a fim de definir os serviços ecossistêmicos 

passíveis de serem incorporados para a redefinição do manejo florestal em 

propriedades rurais e; 

(II) Verificar na legislação ambiental federal relacionada a manejo florestal quais 

são as lacunas e potencialidades de integração do PSA em atividades de manejo 

florestal na Amazônia brasileira. 

 

1.4 Estrutura da tese 

Esta tese está estruturada em três capítulos, sendo o capítulo 1 representado 

por esta introdução geral sobre a tese e os conceitos nela utilizados. O capítulo 2 

contém as perspectivas para a utilização de serviços ecossistêmicos na redefinição 

do manejo florestal no qual é realizada a análise sistemática entre manejo de florestas 

e ecossistemas com conceitos de destaque como serviços ecossistêmicos e 

pagamento por serviços ambientais ao longo da história para a área mundial das 

florestas tropicais.  

Por último, o capítulo 3 realiza uma análise sobre as lacunas e potencialidades 

dentro da legislação relacionada ao manejo florestal na integração do PSA em 

atividades de manejo florestal na Amazônia brasileira. E o capítulo 4 sumariza as 

considerações finais sobre os tópicos abordados nessa tese, com destaque para as 

hipóteses e os objetivos específicos ao longo do processo de desenvolvimento desse 

trabalho. 
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2. PERSPECTIVAS PARA A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS NA 

REDEFINIÇÃO DO MANEJO FLORESTAL: MANEJAR FLORESTAS OU 

ECOSSISTEMAS? 

Resumo 

Estudos envolvendo serviços ecossistêmicos e manejo de florestas tropicais têm aumentado 
nos últimos anos e são concentrados nas zonas tropicais. Este estudo teve por objetivo 
realizar uma avaliação sistemática na literatura sobre a utilização e enfoque dados aos 
serviços ecossistêmicos nas abordagens relacionadas ao manejo de florestas e 
ecossistemas. Nós utilizamos uma revisão sistemática de literatura para o período 1970 a 
2019. Nós encontramos que a maior parte de estudos compreendeu países como Brasil (n = 
5), Equador (n = 4) e Indonésia, México e Peru (n = 3). Em função da tendência de aumento 
ou diminuição o que foi encontrado foi uma ausência de tendências tanto de crescimento 
como diminuição no número de publicações evidenciado pela correlação de Kendall (p-value 
= 0.09541). Apesar do avanço notado nos últimos anos para o termo “serviços 
ecossistêmicos” o mesmo não pode ser claramente verificado por meio da nossa análise 
sistemática relacionada ao manejo de florestas e ecossistemas. A maioria dos estudos 
encontrados faz uma confusão sobre os conceitos SEs, funcionamento dos ecossistemas, 
SEs e funcionamento dos ecossistemas e também não classificam os conceitos utilizados em 
seus trabalhos. As classificações mais utilizadas foram a do MEA (2005) e TEEB (2010) para 
SEs assim como as categorias de provisão (PROV), regulação (REG) e cultural (CULT). A 
maior parte dos trabalhos encontrados é classificado na área fim de recursos florestais. As 
metodologias mais utilizadas nos estudos foram revisão de literatura, métodos quantitativos, 
aplicação de entrevistas (estruturadas e semi-estruturadas) e aplicação de geotecnologias 
destacando que métodos como o InVEST e ARIES não foram utilizados. As formas de manejo 
mais pesquisadas incluíram produtos florestais madeireiros (PFM) produtos florestais não-
madeireiros (PFNM) e utilização de SEs no manejo, seguido pela utilização dos instrumentos 
econômicos com destaque para REDD+ e PSA. Por fim destacamos nesse capítulo a 
presença de fatores como a relação entre SEs, manejo de florestas e instrumentos 
econômicos possível e em ocorrência sendo necessárias maiores pesquisas nesses dois 
últimos tópicos, sobretudo em políticas públicas relacionadas.  

 
Palavras-chave: 1. Manejo 2. Revisão Sistemática 3. Utilização Econômica 4. Serviços 
ecossistêmicos. 
 

Abstract 

Studies involving ecosystem services and management of tropical forests have increased in 
recent years and are concentrated in tropical zones. This study aimed to carry out a systematic 
review of the literature on the use and focus given to ecosystem services in approaches related 
to forest and ecosystem management. We used a systematic literature review for the period 
1970 to 2019. We found that most studies comprised countries such as Brazil (n = 5), Ecuador 
(n = 4) and Indonesia, Mexico and Peru (n = 3). As a function of the trend of increase or 
decrease, what was found was an absence of trends both in terms of growth and decrease in 
the number of publications evidenced by Kendall's correlation (p-value = 0.09541). Despite the 
progress noted in recent years for the term “ecosystem services”, the same cannot be clearly 
verified through our systematic analysis related to the management of forests and ecosystems. 
Most of the studies found confuse the concepts SEs, ecosystem functioning, SEs and 
ecosystem functioning and also do not classify the concepts used in their works. The most 
used classifications were the MEA (2005) and TEEB (2010) for SEs as well as the PROV, REG 
and CULT categories. Most of the works found were classified in the end of forest resources 
area. The methodologies most used in the studies were literature review, quantitative methods, 
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application of interviews (structured and semi-structured) and application of geotechnologies, 
highlighting those methods such as InVEST and ARIES were not used. The most researched 
forms of management included WFP, NWFP and use of SEs in management, followed by the 
use of economic instruments, with emphasis on REDD and PES. Finally, in this chapter, we 
highlight the presence of factors such as the relationship between SEs, forest management 
and positive and ongoing economic instruments, requiring further research on these last two 
topics, especially in related public policies. 
 
Key-words: 1. Management 2. Systematic Review 3. Economic utilization 4. Ecosystem 
Services. 

2.1 Introdução 

Serviços ecossistêmicos são os aspectos dos ecossistemas utilizados ativa ou 

passivamente que podem produzir bem-estar humano por meio das funções ou 

processos ecossistêmicos (FISHER; TURNER, MORLING, 2009). Já as funções 

ecossistêmicas são definidas como funcionamento e/ou interação das inter-relações 

existentes as variadas funções desempenhadas pelos processos ecossistêmicos, que 

são entendidos como estruturas naturais em ocorrência dentro dos ecossistemas, que 

quando atuam em conjunto por meio das inter-relações auxiliam o desempenho das 

funções ecossistêmicas (WESTMAN, 1977; EHRLICH; EHRLICH, 1981; DAILY, 

1997).  

Importante conhecer a diferenciação entre serviços ecossistêmicos do conceito 

de serviços ambientais. Os SAs tratam dos benefícios ambientais ocorridos por 

intervenções da sociedade sobre os ecossistemas, como atividades humanas que 

provêm serviços ecossistêmicos através da manutenção ou recuperação dos 

componentes dos ecossistemas (MURADIAN et al., 2010).  

Assim como o surgimento do conceito de serviços ecossistêmicos 

primeiramente na ecologia, houve também o surgimento do conceito de manejo de 

ecossistemas na área ecológica anteriormente ao desenvolvimento do conceito de 

manejo florestal dentro da área de ciências florestais.  

O conceito de ecossistema foi cunhado por Arthur George Tansley em 1930, 

como sendo a integração entre plantas e animais juntamente ao ambiente físico, 

constituindo assim o sistema ecológico ou ecossistema enquanto o conceito de 

manejo foi definido inicialmente por Spurr em 1969 como a manipulação do 

ecossistema pelo homem (VAN DYNE, 2012). Posteriormente a essa definição, o 

conceito de ecossistema tornou-se amplamente reconhecido pela definição de Odum 

(1988) como sendo qualquer unidade que abranja todos os organismos que interagem 

com o ambiente físico numa dada área. 
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Muitas vezes, o termo serviço ecossistêmico é entendido somente com a 

capacidade de provisão de bens e serviços para os seres humanos em uma visão 

utilitarista da natureza (DE GROOT; WILSON, BOUMANS, 2002; BOYD; BANZHAF 

2007). Houve desde o surgimento do termo serviços ecossistêmicos em 1974 por 

Holdren e Erlich uma evolução exponencial sobre o tema desde sua publicação inicial 

na área ecológica, contendo definições para o termo para as áreas econômica e 

interdisciplinar, inúmeras categorizações e subdivisões para serviços ecossistêmicos, 

criação de periódicos como a revista “Ecosystem Services” que reúne a maior parte 

de publicações científicas da área etc (COSTANZA et al., 1997; MEA, 2005; GÓMEZ-

BAGGETHUN et al., 2010, TEEB, 2010; IPBES, 2015; COSTANZA et al., 2017).  

No caso dos serviços ambientais, sua definição e entendimento na sociedade, 

com destaque para a área econômica ganhou destaque a partir da experiência de 

pagamento por serviços ambientais na Costa Rica em 1999 (CHOMITZ et al., 1999; 

PESCHE et al., 2013). No entanto, tanto dificuldades da mensuração física e biológica 

dos serviços ecossistêmicos e ambientais e a sua a diferenciação prática de conceitos 

ainda persiste na literatura, sobretudo referente ao SEs providos pelas florestas 

tropicais. 

Existem diferentes classificações e categorizações de serviços ecossistêmicos, 

como por exemplo, o Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) com as 

categorias de Provisão, Regulação, Cultural e Suporte, e o TEEB (2010) com as 

mesmas categorias, mas com classificações divergentes. O Intergovernmental Panel 

on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, 2012) que colocou os SEs como 

contribuições da natureza para as pessoas e a Commom International Classification 

on Ecosystem Services com a divisão em seção, divisão, grupo, classe e tipo de 

classe (CICES, 2021),  

Existem também diferenças entre manejar ecossistemas e manejar florestas, 

onde o manejo florestal é algo que ocorre num nível de escala menor, nos 

ecossistemas florestais. Algumas terminologias surgidas ao longo de sua definição 

podem ser destacadas: corte convencional ou raso (CR) sem planejamento para 

evitar danos e impactos negativos no meio ambiente, menos focado na regeneração 

florestal, objetiva oferta de madeira e seu respectivo lucro no curto-prazo sem 

significativo controle pelo governo; manejo madeireiro sustentável (MMS) como um 

sistema de manejo que objetiva a produção madeireira sustentável que possui um 

plano de gestão completamente implementado para madeira e focado na manutenção 
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dos estoques madeireiros de longo prazo; e manejo florestal sustentável (MFS) 

como um sistema de manejo florestal sustentável de vários produtos e serviços da 

floresta sendo muitas vezes também entendido como florestas de uso múltiplo e 

embora não sendo a melhor terminologia ideal junta a ideia provisão de multi-produtos 

e utilização de longo prazo de (PEARCE, PUTZ, VANCLAY, 2003). 

Destacando a exploração de impacto reduzido (EIR), como uma etapa prática 

para mitigação dos impactos da exploração madeireira e não endereçado a relacionar 

outras questões do MMS e MFS (PUTZ et al., 2008), onde somente a madeira é 

explorada de forma a se obter o máximo de volume madeireiro ao longo tempo (NASI, 

GUENÉU, 2007), podendo ser definida como colheita madeireira intensivamente 

planejada e cuidadosamente controlada, conduzida por trabalhadores treinados de 

forma a minimizar os impactos deletérios do manejo (PUTZ et al., 2008) ou qualquer 

sistema de boa prática de manejo quando comparado ao corte convencional 

(PEARCE, PUTZ, VANCLAY, 2003). A conceituação de EIR foi definida por meio de 

guias gerais na década de 1980 e meados de 1990 (DEPARTAMENTO DE 

FLORESTAS DE QUEENSLAND, 1988; DYKSTRA; HEINRICH; 1996) e mais 

recentemente nos anos 2000 especificamente desenvolvido para áreas tropicais 

específicas, como Brasil, Malásia, Centro e Oeste da África, Ásia e Pacífico 

(SABOGAL et al., 2000; DEPARTAMENTO FLORESTAL PENINSULAR DA 

MALÁSIA, 2003; FAO, 2004; FAO, 1999). 

Enquanto o manejo florestal de uso múltiplo inserido no contexto de manejo 

florestal sustentável é o aproveitamento dos produtos florestais madeireiros e não-

madeireiros, incluindo, inclusive os serviços ambientais providos na unidade de 

manejo ou paisagem florestal (GARCÍA-FERNÁNDEZ, 2008). Alguns exemplos 

desses produtos incluem a madeira, óleo de copaíba e externalidades, como 

sequestro de carbono e conservação da biodiversidade, por exemplo (LANDEL-

MILLS; PORRAS, 2002; GARCÍA-FERNÁNDEZ, 2008). 

O manejo de ecossistemas possui diversas formas de exploração dos recursos 

naturais dentro dos mais variados ecossistemas e acontecem, por exemplo, em 

atividades como manejo de caça, pesca, turismo entre outros bens e serviços providos 

pelos ecossistemas (NUNES, et al., 2019).  

Há a necessidade de pesquisa sobre manejo florestal e manejo de 

ecossistemas, assim como, a incorporação do conceito de serviços ecossistêmicos 

ao longo do tempo para compreender melhor os processos biológicos providos pelas 
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funções ecossistêmicas, as potencialidades e dificuldade de exploração e 

quantificação desses serviços nas florestas tropicais e a relação entre o manejo e a 

provisão desses serviços nos ecossistemas florestais. Um exemplo de como o PSA 

se aplica ao manejo de florestas nativas tropicais seria o pagamento adicional via 

consumidor final de madeira, óleos e/ou outros produtos florestais não-madeireiros de 

forma similar ao PSA hídrico voltado ao fornecimento de água e energia como 

exemplo ao pesquisado na Costa Rica (BLACKMAN; WOODWARD, 2010). 

Como colocado por Camp (2013) a perspectiva pode ser entendida por seu jeito 

intuitivo de reconhecer membros de determinados grupos, é integradora e representa 

uma forma de interpretação ou explicação de determinado conteúdo, sem envolver 

nenhum conteúdo específico capaz de motivar determinados sentimentos em relação 

ao assunto.  Em especial serão abordadas neste capítulo as perspectivas do setor 

científico para os conceitos de SAs, SEs e seus instrumentos de pagamento em 

relação ao manejo de florestas ou ecossistemas. 

A importância dessa pesquisa sugere a compreensão da evolução geográfica 

e histórico-temporal do conceito de serviços ecossistêmicos no manejo, as diferentes 

classificações utilizadas para serviços ecossistêmicos no manejo de florestas e o 

panorama geral da situação presente e estimativa de cenário futuro. Também é 

relevante o destaque de quais vem sendo os instrumentos econômicos relacionados 

ao manejo florestal e aos serviços ecossistêmicos utilizados nessas pesquisas para 

que possa ser acompanhada se a área de recursos florestais ou ecologia vem 

influenciando mais essas pesquisas. 

Este estudo apresenta (i) uma revisão sistemática de como os estudos 

relacionam serviços ecossistêmicos e manejo florestal nos trópicos, partindo da 

diferenciação entre o manejo florestal e o manejo de ecossistemas. Nós destacamos 

(ii) a potencialidade de incorporação do conceito de serviços ecossistêmicos dentro 

do conceito de manejo florestal e, (iii) também apresentamos a oportunidade para a 

incorporação do conceito de serviços ecossistêmicos dentro do manejo florestal 

analisando os instrumentos econômicos adotados por estes estudos.   

2.2 Material e Métodos 

A revisão sistemática seguiu as normativas indicadas pela plataforma PRISMA, 

com recomendações e procedimentos para revisão sistemática e meta-análise a fim 

de garantir a replicação do estudo e prevenir estudos de baixa qualidade (PAGE et al. 

2020). 
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Foi realizado levantamento bibliográfico de artigos científicos relativos aos 

temas descritos acima. Sendo utilizadas as seguintes combinações de palavras-chave 

nas buscas: “manejo de ecossistemas” e “ecosystem management”; “manejo florestal, 

manejo de recursos florestais” e “forest management, forestry resources 

management”; “serviços ecossistêmicos + manejo” e “ecosystem services + 

management”; “serviços ecossistêmicos + manejo de recursos naturais” e “ecosystem 

services + natural resources management”; “serviços ecossistêmicos + manejo de 

ecossistemas” e “ecosystem services + ecosystem management”; “serviços 

ecossistêmicos + manejo florestal” e “ecosystem services + forest management”. Além 

de “utilização dos serviços ecossistêmicos para manejar florestas e ecossistemas” e 

“using ecosystem services for managing forests and ecosystems”. 

Este levantamento bibliográfico ocoreu em bases de dados como a Web of 

Science e o Scopus, por meio da seleção dos artigos com base em seu abstract, 

compreendendo o período total de 1970 a 2019, abrangendo o momento do 

surgimento dos conceitos de manejo florestal voltado a florestas nativas no Brasil e 

serviços ecossistêmicos.  

 

2.2.1 Critérios de elegibilidade 

Para os critérios de elegibilidade foram observados os seguintes itens: (i) 

exclusão de artigos referentes à restauração florestal; (ii) exclusão de artigos fora da 

abrangência territorial de florestas tropicais; (iii) exclusão de artigos que não 

utilizassem diretamente o termo “serviços ecossistêmicos no título, abstract e 

palavras-chave; e (iv) inclusão de estudos empíricos, dados observacionais de campo, 

revisões, meta-análises e perspectivas que abordaram diretamente “serviços 

ecossistêmicos” e “manejo florestal.” 

 

 

 

2.2.2 Seleção dos estudos 

Depois da exclusão dos artigos duplicados, dois revisores independentes 

selecionaram as publicações baseadas nos conteúdos do título e abstract, de acordo 

com os critérios de elegibilidade. Quando ambos os revisores selecionassem um 

artigo como “eliminado” este artigo era removido da revisão sistemática. No entanto, 

se somente um revisor escolhesse o artigo como “eliminado”, um terceiro revisor era 
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consultado. Dessa forma, depois dessa etapa todos os artigos filtrados foram lidos 

completamente a fim de se encontrar qual critério de elegibilidade foi atendido 

conforme tabela 1.  

 

Tabela 1 - Estratégia de busca para redefinição do conceito de manejo florestal a partir do 
conceito de serviços ecossistêmicos aplicado a manejo de ecossistemas 

Descritores 

Relacionados a manejo florestal 
“manejo de ecossistemas” e “ecosystem 
management”; 
manejo florestal, manejo de recursos florestais” e 
“forest management, forestry resources 
management”; 

Exclusão de artigos referentes à restauração 

Relacionados a florestas tropicais 
Exclusão manual (sem adição de descritores) de 
artigos fora da área de florestas tropicais 

Relacionados a serviços ecossistêmicos 
“serviços ecossistêmicos + manejo” e “ecosystem 
services + management”; 
“serviços ecossistêmicos + manejo de recursos 
naturais” e “ecosystem services + natural 
resources management”; 
 

Exclusão de artigos que não utilizem diretamente 
o termo “serviços ecossistêmicos” no título, 
abstract e palavras-chave 

Relacionados a erviços ecossistêmicos e 
manejo de ecossistemas/florestas 
“serviços ecossistêmicos + manejo de 
ecossistemas” e “ecosystem services + 
ecosystem management”; “serviços 
ecossistêmicos + manejo florestal” e “ecosystem 
services + forest management” 
“utilização dos serviços ecossistêmicos para 
manejar florestas e ecossistemas” e “using 
ecosystem services for managing forests and 
ecosystems”. 

Incluídos os estudos empíricos, dados 
observacionais de campo, revisões, meta-
análises e perspectivas que abordaram 
diretamente “serviços ecossistêmicos” e “manejo 
florestal” 

Fonte: feito pela autora 

 

2.2.3 Descrição dos estudos 

Foram utilizadas as plataformas Web of Science e Scopus para obtenção do 

número anual de publicações e países com participação nessas publicações. Os 

dados foram extraídos de uma planilha e checados com os países. Posteriomente, foi 

realizada a importação de dados no programa QGIS 3.4.11 (QGIS Development 

Team, 2019) onde foram classificados segundo a localização de unidade da 

amostragem para cada publicação no estado ou província, e adicionalmente inseridos 

em um mapa global de regiões com altas densidades de amostragem. Posteriormente, 

foi utilizado o Diagrama de Sankey (http://sankey-diagram-

generator.acquireprocure.com/).  

http://sankey-diagram-generator.acquireprocure.com/
http://sankey-diagram-generator.acquireprocure.com/
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2.2.4 Processo de coleta de dados 

O processo de coleta de informações das publicações deu-se baseado nos 

seguintes itens: (i) título do artigo, (ii) autores do artigo, (iii) ano de publicação, (iv) 

país de publicação do primeiro autor, (v) periódico de publicação, (vi) país de estudo, 

(vii) ecossistema estudado, (viii) classificação adotada de serviços ecossistêmicos, 

(ix) categoria de serviços ecossistêmicos estudados, (x) serviço ecossistêmico 

estudado. E para casos em que ocorreu aplicação de entrevistas como método da 

pesquisa houve o destaque para (xi) pesquisa individual e (xii) pesquisa em grupo. 

Ademais foi descrito (xiii) o público-alvo da pesquisa, (xiv) método principal da 

pesquisa, (xv) se a pesquisa possuía mais resultados qualitativos ou quantitativos, 

(xvi) área fim de conhecimento prevalecente na pesquisa, (xvii) descrição do tipo de 

manejo adotado pelo autor em sua pesquisa e (xviii) instrumento econômico, caso 

descrito no estudo, conforme mostra a tabela 2 abaixo. 
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Tabela 2 - Itens utilizados como base no processo de coleta de informações para redefinição 
do conceito de manejo florestal a partir do conceito de serviços ecossistêmicos 
aplicado a manejo de ecossistemas 

Categorização 
dos dados 

Nome do item Descrição 

Dados básicos  

Título Título do artigo 

Autor Autor do estudo 

Ano Ano de publicação 

País de publicação  
(1° autor) 

País de publicação 

Journal Nome da Revista 

País de estudo País estudado 

Dados sobre 
SE 

Ecossistema 
estudado 

Rural (RUR), Floresta intacta (FLOINT), Savana (SAV), 
Plantations (PLAN), Watershed (WAT), Peatland (PEAT),  
Pastagem (PAST) 

Classificação 
adotada de SE 

MEA, TEEB, IPBES, CICES, NA (não se aplica), 
Ecosystem Service Coding Protocol (CP), Nature 
Contributions to Society antes do IPBES (NCS), ND (não 
declarou) 

Categoria do SE 
estudado 

Provisão (PROV), Regulação (REG), Cultural (CULT) ou 
Suporte (SUP), ND (não declara),  
Human Well-Being (HWB), Social Well-being (SWB), 
Personal Well-being (PWB) 

Serviços estudados Serviço(s) ou grupo de serviço(s) estudado(s) 

Dados 
referentes a 
Manejo  

Indivíduo ou grupo 
Se as entrevistas foram individuais (IND) ou em grupo 
(GR) 

Público alvo Pop. indígenas, propr. rurais, população local 

Método principal Tipo de entrevista aplicada (ou outro método) 

Dados qualitativos 
ou quantitativos 

Se os dados analisados foram qualitativos (QUALI), 
quantitativos (QUANT) ou QUALI/QUANTI 

Area fim 
prevalecente de 
conhecimento da 
pesquisa 

Ecologia (ECO), Recursos Florestais (RF) 

Descrição do tipo 
de manejo utilizado 
na pesquisa 

Descrição do tipo de manejo utilizado na pesquisa 

Instrumento 
econômico descrito 
no estudo 

Descrição do tipo de instrumento econômico descrito pelo 
autor na pesquisa 

Fonte: feito pela autora 

 

2.3 Resultados 

Esta pesquisa encontrou um total de 191 publicações nas bases de dados, 

sendo 121 na Web of Science e 70 no Scopus, respectivamente. Após remoção das 

duplicatas e seleção das publicações seguindo os critérios de seleção foram 

encontrados 49 artigos remanescentes para análises. Após a conferência dos 

mesmos houve a checagem das coordenadas de amostragem de cada um dos artigos 
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e os que não estivessem localizados entre as coordenadas 23.26 N e 23.26 S foram 

excluídos. Integraram este estudo 47 artigos, conforme mostra a figura 1 abaixo. 

 

 

Figura 1 - Diagrama de fluxo do processo de seleção das publicações que foram incluídas na revisão 
sistemática 

 

2.4 Discussão 

2.4.1 Evolução histórico-temporal das publicações 

O processo histórico do surgimento do conceito de serviços ecossistêmicos e 

sua atual utilização data de mais de 20 anos e o crescimento do número de 

publicações com a categorização, mapeamento e monitoramento de serviços 

ecossistêmicos nas últimas décadas tem sido evidente (ERLICH; ERLICH, 1981; 

COSTANZA et al., 2017). Nos dias atuais sua inserção para além do campo de estudo 

da ecologia tem sido crescente, em especial em revisões sistemáticas para áreas de 

conhecimento, serviços e suas aplicações a outras áreas como ciências do solo 

sensoriamento remoto entre outros (RODRIGUES et al., 2021; KOSANIC; PETZOLD, 

2020; PERIVOTCHIKOVA et al., 2019; BARBOSA et al., 2015). 

No entanto, apesar de apresentar tendências gerais de crescimento, o tema 

“serviços ecossistêmicos” quando inserido em subáreas como “recursos florestais” 

não apresenta tendência de crescimento e nem de decrescimento, como mostrado na 

figura 2.2. 
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Figura 2 - Número de publicações e proporção de crescimento dos estudos encontrados em função do 
número total de publicações científicas por ano para o período de 2005 a 2020 

 

A figura 2 descreve o número de publicações científicas encontradas para o 

conjunto de palavras-chave buscado, enfatizando a proporção de crescimento do 

tópico em função do total de publicações científicas. Os maiores valores encontrados 

foram para os anos de 2019 (n = 10) e 2017 (n = 6), enquanto os menores valores 

foram encontrados para os anos de 2005 e 2009 (n = 1). 

Embora houvesse correlação positiva de Kendall’s, no entanto, a proporção de 

crescimento do tópico em função do número total de estudos científicos para o período 

não apresentou tendências nem de crescimento e nem de descrescimento. Quando 

se utilizou a correlação de Kendall’s para as variáveis de ano o valor de z foi de 2,5831 

e p foi 0.009792, ao passo que, ao se avaliar a proporção por anos o valor encontrado 

de z foi de 1,6675 e p foi de 0.09541, conforme destacado abaixo: 
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Tabela 3 - Valores de correlação de Kendall para os anos e proporção de estudos realizados 
KENDALL’S RANK CORRELATION TAU DATA: ANOS$YEAR AND ANOS$RECS 

Z= 2.5831 p-value= 0.009792 

Alternative hyphotesis: tree tau is not equal to 0 

Sample estimates: tau 0.5012804 

KENDALL’S RANK CORRELATION TAU DATA: ANO$YEAR AND ANOS$PROPORTION 

Z=1.6675 p-value= 0.09541 

Alternative hyphotesis: tree tau is not equal to 0 

Sample estimates: tau 0.30196261 

Fonte: feito pela autora 

 

O estudo de revisão sistemtática voltado para serviços ecossistêmicos e ciência 

do solo encontrou tendências de inconsistência em muitas definições envolvendo o 

conceito sobre SEs (RODRIGUES et al., 2021). Nesse sentido, ao considerar neste 

estudo a aplicabilidade para florestas tropicais, esta revisão sistemática também 

encontrou tendências de inconsistência na definição do conceito de serviços 

ecossistêmicos envolvendo suas propriedades, seus processos e suas funções.  

Neste caso, a utilização desses conceitos de SEs e suas definições a eles 

relacionadas não tiveram destaque no texto dos estudos encontrados para as áreas 

de manejo de florestas e ecossistemas. Adicionalmente, raras vezes foram 

explicitadas suas classificações adotadas ao longo do seu processo de 

desenvolvimento histórico. Como explicado por Kosanic e Petzold (2020) isso pode 

tentar ser explicado pela abordagem genérica muitas vezes identificada em estudos 

sobre SEs nas áreas de ciências ambientais. 

Como exemplos podem ser destacadas as variações na utilização das 

classificações de SEs amplamente discutidas sobre as diferentes categorias de SEs. 

Entender essas diferenciações nas classificações adotadas ao longo do tempo auxilia 

na compreensão da relação de SEs, adição ou remoção de suas categorias e sua 

relação com as funções, SEs e sociedade. 

O Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2003; 2005), primeira classificação 

de SEs adotada, foi evidenciado na maioria das classificações, como por Shah e 

Cummings (2018), Alamgir et al. (2016), Hu et al. (2008), Witt (2019), Delgado-Aguilar 

et al. (2019), Dave et al. (2017), Delgado-Aguilar et al. (2017), Dawson e Martin (2015), 

Kalaba et al. (2013), Schaafsma et al. (2012), Vilanova et al. (2010), Hermansen 

(2010) e Koellner et al. (2008). Enquanto o The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity (TEEB, 2010) que realizou a retirada da categoria de SEs de suporte foi 
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evidenciado pelos estudos de Foo e Hashim (2014), Lhoest et al. (2019). E 

adicionalmente, os estudos de Van Beukering (2010) e Mutoko et al. (2015) abarcaram 

as duas definições. 

Definições como as utilizadas pelo Intergovernmental Panel on Biodiversity and 

Ecosystem Services (IPBES, 2012) e a Common International Classification on 

Ecosystem Services (CICES, 2015) não foram encontradas ou citadas pelos estudos 

contemplados neste trabalho mostrando a superficialidade das classificações 

adotadas nas publicações encontradas. Informações referentes ao n° de publicações 

por período do quinquênio, n° de estudos por área de concentração (ECO ou RF), n° 

de estudos por área de conhecimento (Social, Ambiental ou Econômica) e estudos 

com diferentes classificações de SEs podem ser encontrados na figura 3, abaixo. 

 

 

Figura 3 - Informações contendo (A) n° de publicações por período do quinquênio; (B) n° de estudos 
por área de concentração (ECO ou RF); (C) n° de estudos por área de conhecimento (Social, 
Ambiental ou Econômica); e (D) estudos com diferentes classificações de SEs 

 

Quando dividido em períodos de três quinquênios (2005 a 2009; 2010 a 2015 

e 2016 a 2020) orientados por período de surgimento de muitos conceitos distintos 

em diferentes períodos de tempo sobre SEs a exemplo do MEA em 2005, TEEB em 

2010 e IPBES em 2012, os resultados se observam de formas distintas com relação 
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a distribuição de estudos por área de concentração (ecologia ou recursos florestais), 

área de conhecimento tratada nas publicações (economia, meio ambiente e ciências 

sociais), bem como conceito utilizado no texto da publicação para abordar serviços 

ecossistêmicos (figura 3). 

Ao realizar a revisão sistemática aplicada a funcionalidade e serviços 

ecossistêmicos, Perevochtchikova et al. (2019) evidenciou que os estudos 

encontrados foram predominantemente multidisciplinares. Embora tivesse o tema 

mais geral de pesquisa também foi apresentada similaridade quanto a encontrar 

estudos mais voltados a área ambiental (n = 25), quando comparado às áreas de 

ciências sociais (6) e economia (16), por exemplo.  

Embora as palavras-chave utilizadas nesta busca fossem diretamente ligadas 

as áreas de recursos florestais e ecologia, a maior parte dos artigos encontrados 

compreendia a multidisciplinariedade relacionada a essas duas áreas do 

conhecimento. Dessa forma, é uma explicação para o fato de que haja a existência 

de poucas definições mais específicas a respeito dos conceitos e classificações 

utilizadas para SEs e seus conceitos relacionados, bem como as suas classificações 

utilizadas. No entanto, não é possível afirmar que estudos do principal periódico do 

tópico – “Ecosystem Services” – agregaram em seus estudos classificações claras, 

objetivas e diretas de seus conceitos diretos e relacionados a SEs e suas 

classificações aqui adotadas. 

 

2.4.2 Distribuição geográfica, por área fim, classe de publicações e sua 

relação com os estudos encontrados 

Ao considerar o número total de publicações encontradas para os trópicos (n = 

47) e a aplicação do conceito de SE para florestas, os países que mais concentraram 

número de publicações foram Brasil (n = 5), Equador (n = 4), Indonésia, México e Peru 

(n = 3) em contraposição aos países que menos número de publicações tiveram 

Austrália, Bolívia, Camarões, China, Guiana, Madagascar, Malásia, Venezuela e 

Zâmbia (n = 2 cada) e Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Etiópia, Gabão, Guiana 

Francesa, Nigéria, Quênia, República Centro Africana, República Democrática do 

Congo, República do Congo, Ruanda, Suriname, Tailândia e Tanzânia (n = 1 cada). 

Os temas mais abordados foram “manejo florestal de uso múltiplo”, “valor sociocultural 

da extração de carne silvestre”, “sistemas socio-ecológicos e manejo florestal 

sustentável”, “pagamento por serviços ambientais”, “valores econômicos de produtos 
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florestais madeireiros e não-madeireiros” etc, respectivamente (GARCÍA-

FERNANDEZ et al., 2008; NUNES et al., 2019; FAGGIN et al, 2017; ETCHART et al, 

2020; DELGADO-AGUILAR, et al., 2019).  

Os continentes com maior número de estudos encontrados foram América (n = 

16) e África (n = 11), ressaltando-se que para a contabilização por localização mais 

de um país foi considerado por publicação, quando era este o caso. Os elevados 

números de estudos encontrados para América e África se devem ao avanço de 

pesquisas envolvendo recursos florestais e SEs e, difusão de projetos e eventos 

regionais sobre SEs nesses locais.  

No que se refere à amostragem, uma realidade diferente pode ser observada. 

Países como Tailândia (n = 8), Brasil, Peru e Nigéria (n = 6 cada), e Camarões, 

Equador, Malásia e Zâmbia (n = 4 cada) concentraram o maior número de 

amostragens, abordando temas como quantificação da cobertura florestal e 

mapeamento de carbono (PUNGKUL et al., 2014). Em concordância com estudo 

pesquisando sobre solos e SEs nos trópicos, o Brasil também foi o país com maior 

número de registros para a região (RODRIGUES, et al. 2021). Países com menor 

número de amostragens são Austrália, Bolívia, China, Guiana, Madagascar, 

Venezuela, Colômbia, Indonésia, Estados Unidos, Etiópia, México (n = 1 cada), e 

Gabão, Guiana Francesa, Quênia, República Centro Africana, República Democrática 

do Congo, República do Congo e Ruanda (n = 2 cada) e Suriname e Tanzânia (n = 3 

cada). E os temas abordados nesses estudos foram relacionados a “valores de 

subsistência”, “percepções dos moradores locais sobre o fornecimento dos SEs”, 

“contribuição e provisão dos SEs para o bem-estar humano” (SHAH; CUMMINGS, 

2018; DAWSON; MARTIN, 2015; KALABA et al., 2013). 

Adicionalmente tem-se conforme a figura 4 que considerar áreas de estudo não 

especificadas por latitude e longitude da área amostral (n = 10). Ao analisar a 

amostragem e localização das parcelas amostrais em cada continente observa-se 

grande presença na Amazônia sulamericana, nas florestas tropicais da África Central 

e do Sudeste Asiático podendo ser explicadas pela evolução dos estudos envolvendo 

o manejo dessas florestas especificamente, no que se refere ao conteúdo histórico do 

manejo de recursos florestais nessas regiões juntamente aos seus processos de 

rápida degradação (NASI; GUENEU, 2007). 

Nota-se para fatores-chave dos ecossistemas que os maiores números de 

estudos de SE ocorreram na Ásia e África (n = 3 cada) seguido pela Oceania (n = 1 
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cada), e continente não identificado nos estudos (n = 2 cada). Ao considerar SE e 

funcionamento dos ecossistemas América (n = 3), África e continente não identificado 

(n = 2 cada) e Oceania (n = 1). No entanto, no que se refere somente a funcionamento 

dos ecossistemas há mudança nas tendências anteriormente apresentadas para essa 

categoria de análise, por exemplo, América (n = 6), Ásia (n = 4), África e continente 

não identificado (n = 1 cada) apresentaram as proporções para esta classe, enquanto 

estudos sem classificação de acordo com os fatores-chave dos ecossistemas 

compreenderam a América (n = 7), África (n = 5), continente não identificado (n = 4) e 

Ásia (n = 1). De forma geral, a maior parte dos estudos não classifica os SEs 40% (n 

= 17) ou confunde o conceito de SEs com funcionamento dos ecossistemas 30% (n = 

12), fato constrastante neste tipo de estudo, pois resultados diferentes foram 

encontrados por Rodrigues et al. (2021) em sua análise de SEs para solos, 

apresentando para 17% para SEs e 12% sem classificação. 

Com relação as áreas fins, houve maior representatividade de forma geral por 

parte da área de recursos florestais. No continente africano (n = 11) houve a totalidade 

de estudos classificados como da área de recursos florestais, enquanto na América e 

no continente não identificado (n = 10 e n = 8, respectivamente) classificou-se como 

da área de recursos florestais e por fim, dentro de cada um dos continentes Ásia e 

Oceania a classificação se deu de forma paritária entre as áreas de recursos florestais 

e ecologia (n = 4 e n = 1), respectivamente para cada continente de acordo com a 

figura 4 abaixo. Esta representatividade pode ter sido encontrada em função do 

histórico das áreas e seu desenvolvimento florestal no processo de desenvolvimento 

desses continentes, sem retirar a importância da história ecológica que também em 

paralelo se desenvolveu, no entanto, não possuindo o total destaque.  
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Figura 4 - Mapa de distribuição de estudos e número de amostragens por país 

Fonte: feito pela autora 
 

A maior parte dos ecossistemas estudados compreendeu em sua maioria áreas 

florestais, degradadas e não degradadas, com grande enfoque para a extração 

madeireira e não-madeireira além de outros usos do solo e práticas de manejo. As 

classificações de serviços ecossistêmicos abordadas nos estudos encontrados foram 

relativas ao MEA (MEA, 2005) seguindo pelo relatório TEEB (TEEB, 2010). Sendo as 

categorias de provisão (PROV), regulação (REG) e cultural (CULT) mais estudadas 

para os SEs descritos, apresentando diferenças quando comparados a revisão 

sistemática de SEs culturais cuja categoria mais pesquisada foi a cultural enquanto a 

revisão sistemática de SEs para ciências do solo mostrou que as categorias mais 

pesquisadas foram provisão e regulação, especificamente (RODRIGUES et al, 2021; 

KOSANIC; PETZOLD, 2020). 
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2.4.3 Diferentes métodos para avaliação, monitoramento e quantificação 

de SEs 

Com relação aos diferentes métodos utilizados para avaliação, monitoramento 

e quantificação de SEs não foi encontrada utilização de softwares mundialmente 

conhecidos para avaliação, monitoramento e quantificação de SEs como o Integrated 

Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST) desenvolvido pela Stanford 

University e Artificial Inteligence for Environment and Sustainability (ARIES) (VILLA et 

al., 2014) desenvolvido pelo Basque Center for Climate Change (BC3), por exemplo. 

Observou-se assim como nos estudos de Rodrigues et al. (2021) e Perivotchikova et 

al. (2019) que a maioria das publicações encontradas por esses estudos também não 

utilizavam os métodos tradicionalmente mais utilizados para avaliação, 

monitoramento e quantificação de SEs nas mais diversas áreas de conhecimento. 

Esse fato revela algumas possibilidades para esta discussão, sendo (i) os mais 

tradicionais softwares para avaliação, monitoramento e quantificação de SEs não 

estão sendo tão difundidos quanto o tema de SEs e/ou (ii) as publicações abordam 

SEs de forma tão geral e incoerente que não utilizam os conceitos, categorias e 

métodos aplicados a eles para seu adequado tratamento, (iii) processo de custos para 

difusão dos softwares e, (iv) dificuldade no estabelecimento de parcerias com os 

centros detentores de conhecimentos aplicados sobre os softwares. Ambas opções 

apresentam prejuízos para a área científica e de políticas públicas. 

Os métodos mais empregados foram a aplicação de entrevistas estruturadas e 

semi-estruturadas (n = 21), seguidas por revisões de literatura (n = 14), análises 

estatísticas (n = 11), métodos relacionados geoprocessamento (n = 9) e em menor 

quantidade métodos relacionados à análise econômica (método custo de viagem, 

análise do custo-benefício e aplicação do método de propensity score matching, 

análise de mercado (n = 1, cada). Em comparação a pesquisas similares outros 

métodos utilizados foram a modelagem, visita(s) de campo e análises em laboratório 

(RODRIGUES et al., 2021). 

Os dados em sua maioria foram quantitativos e os métodos utilizados 

principalmente foram métodos envolvendo geotecnologias, métodos estatísticos e 

econométricos seguidos por revisões de literatura e estimativas de campo para dados 

biofísicos. Como tendência apresentada, observou-se que a área de maior 

conhecimento abordada nos resultados dessa revisão sistemática foi a área 
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ambiental, com foco na interdisciplinaridade concordando com outras pesquisas da 

área (PERIVOTCHIKOVA et al., 2019). 

 

 

Figura 5 - Nuvem de palavras referentes aos métodos utilizados para avaliação, monitoramento e 
quantificação de SEs nas publicações encontradas 

Fonte: feito pela autora 

 
A maioria dos estudos utilizou pesquisas com mapeamento individual ou em 

grupo, ao passo que o público alvo de grande parte das publicações se concentrou 

em comunidades rurais. Essas informações coincidem com o estudo de Kosanic e 

Petzold (2020) e com a utilização dos mapeamentos em grupo, sobretudo locais e de 

populações rurais como sendo as abordagens mais utilizadas para mapeamento de 

SEs culturais. No entanto, o mesmo não é evidenciado por Rodrigues et al. (2021) 

onde a pesquisa envolvendo ciências do solo aborda a utilização de métodos diretos 

não-antropocêntricos. 

 

2.4.4 Passado, presente e futuro  

Considerando 100% dos artigos dessa revisão sistemática (n = 47) 

aproximadamente 70% foram classificados na área de recursos florestais (n = 34) 

enquanto que 30% foram classificados na área de ecologia (n = 13). Isso evidencia a 

forte ligação dos dados analisados com o manejo de florestas em contraposição ao 

manejo de ecossistemas, considerando floresta como uma unidade do 

macroecossistema capaz de se modificar ao longo do tempo devido aos fatores 
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bióticos e abióticos em consonância com o conceito de ecossistema desenvolvido por 

Odum (1988). 

Partindo da diferenciação entre os estudos que se referiam a área fim de 

recursos florestais e os estudos da área de ecologia é possível notar seus reflexos 

nos instrumentos de política ambiental e posteriormente alinhá-los às práticas de 

manejo realizadas nos estudos analisados por esta revisão sistemática. A área de 

recursos florestais possui direta relação com a área de economia florestal, e 

possivelmente devido a isso possuiu fluxo abundante para os instrumentos de 

mercado e nenhum instrumento mencionado, ao passo que a área de ecologia se 

relacionou com outros instrumentos de política ambiental, como acordos voluntários e 

nenhum instrumento.  

Ressalta-se também o fato de ambas áreas estarem em sua maioria 

relacionadas aos instrumentos de mercado, componentes das políticas ambientais 

que têm sido mais amplamente pesquisados. Diante dos instrumentos de mercado 

nota-se que o fluxo direciona em sua maioria para três práticas de manejo, o manejo 

de produtos madeireiros, manejo de produtos não-madeireiros e a abordagem dos 

SEs como forma de manejo conforme mostra a figura 6. 
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Figura 6 - Principais tendências encontradas na revisão sistemática entre as áreas de conhecimento, 
os instrumentos de política ambiental e as práticas de manejo adotadas nas publicações 
encontradas 

Fonte: feito pela autora 
 

Alguns conceitos ligados a manejo estavam relacionados a características 

sociais e ambientais do meio local no qual a área estava inserida, como por exemplo, 

ao lidar com produtos florestais madeireiros e não-madeireiros. Adicionalmente foram 

encontradas pesquisas relacionando manejo de biodiversidade (por meio da caça), 

manejo de serviços ecossistêmicos (sobretudo por meio dos recursos hídricos e 

carbono) relacionados com a biodiversidade. SEs de PROV, REG e CULT podem ser 

facilmente incorporados nessas três formas de manejo e tem direta utilização 

antrópica, fato este que pode ter direcionado o entendimento dos SEs como os 

serviços que a natureza presta e as pessoas obtêm dos ecossistemas.  

 

2.5 Conclusão 

Este trabalho apresentou uma revisão sistemática das publicações científicas 

para as florestas tropicais utilizando as normativas da plataforma PRISMA. Como 

observado, não há tendência de crescimento ou redução nas publicações envolvendo 

SEs e florestas tropicais. 
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Foram encontradas 47 publicações nas quais pode-se verificar que muito tem 

sido pesquisado sobre SEs, sem, no entanto, considerar claramente seus conceitos, 

categorias, marcos conceitos e métodos diretamente relacionados. Isso prejudica 

cientificamente e politicamente construir o conhecimento e incorporá-lo de forma 

prática no contexto da utilização dos conceitos de SEs dentro das práticas de manejo. 

Os métodos em sua maioria consideravam análises estatísticas, modelagens em 

geoprocessamento e em menor quantidade, análises econômicas.  

A maior parte dos estudos dessa revisão sistemática estava diretamente 

relacionado a área de recursos florestais, instrumentos de mercado e adotava como 

práticas de manejo, o manejo madeireiro, não-madeireiro e a incorporação de SEs. 

Também verificou-se que o Brasil é o país com maior número de publicações 

relacionadas a SEs e manejo nas florestas tropicais. 

Maiores pesquisas são indicadas para verificar a inserção de SEs e a utilização 

do InVEST e ARIES no manejo florestal em um contexto mundial, contemplando em 

especial as florestas nos trópicos. Por fim, todo este processo torna-se necessário na 

incorporação do conceito de SEs como prática de manejo e sua posterior utilização 

em políticas públicas relacionadas. 

A evolução geográfica e histórico-temporal do conceito de SEs no manejo 

importância dessa pesquisa sugere participação expressiva na América Latina, África 

e Ásia, merendo destaque o Brasil como um dos países que mais contém estudos 

nessa temática. Os maiores valores encontrados foram para os anos de 2019 (n = 10) 

e 2017 (n = 6), enquanto os menores valores foram encontrados para os anos de 2005 

e 2009 (n = 1). Embora houvesse correlação positiva de Kendall’s, no entanto, a 

proporção de crescimento do tópico em função do número total de estudos científicos 

para o período não apresentou tendências nem de crescimento e nem de 

descrescimento. 

 As categorias de provisão (PROV), regulação (REG) e cultural (CULT) foram 

as mais estudadas para os SEs descritos. O Pagamento por serviços ambientais e o 

REDD+ têm sido os instrumentos mais utilizados nos estudos encontrados, mostrando 

tendências futuras de aumento do número de estudos para os próximos anos 

envolvendo o manejo de florestas e o manejo de ecossistemas. 
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3. INSTRUMENTOS ECONÔMICOS E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS 

TROPICAIS: O PSA É O MELHOR INSTRUMENTO ECONÔMICO? 

 

Resumo 

Externalidades por definição são ações involuntárias de um agente que alteram os níveis de 
bem-estar ou a função de produção de outro agente e não geram compensações, nem pagas 
e nem recebidas resultando nas falhas de mercado. Suas soluções ocorrem por meio da 
utilização dos instrumentos de comando e controle por meio da legislação, ou pelo uso de 
instrumentos de mercado como taxas, subsídios ou licenças negociáveis. Na problemática 
ambiental, o impacto das externalidades como o desmatamento, nos SEs, reflete na perda de 
biodiversidade e no sequestro de carbono. Desde que o termo “serviços ecossistêmicos” foi 
apresentado nos últimos anos poucos estudos objetivaram pesquisar sobre os mecanismos 
de pagamento providos para as florestas tropicais no âmbito do PSA. Este estudo apresenta 
um resumo das políticas públicas para florestas nativas brasileiras no Brasil e suas legislações 
e instrumentos econômicos relacionados. Iniciou-se com a análise da clareza dos conceitos e 
objetivos descritos nessas políticas públicas e seus resultados apresentaram que os conceitos 
de SAs, SEs foram ausentes na maioria das políticas públicas analisadas e quando estiveram 
presentes, necessitavam de maior clareza em sua utilização. Houve presença de outros 
instrumentos econômicos além do PSA, PSE e nas políticas públicas florestais brasileiras, 
com destaque para a presença de títulos, subsídios, compensação e seguros aplicados ao 
manejo florestal das categorias incitativa seguido pela categoria coercitiva. Por fim deve ser 
destacado que houve alta demanda e baixa oferta para instrumentos de política ambiental de 
REDD+, títulos verdes, concessão florestal e incentivo à pesquisa que poderiam 
complementar o instrumento econômico de PSA com relação ao manejo florestal. 
 
Palavras-chave:  1. Amazônia legal 2. Instrumentos Econômicos 3. Policy Mix 4. Legislação 
florestal 

 
Abstract 

Externalities by definition are involuntary actions of an agent that alter the welfare levels or the 
production function of another agent and do not generate compensation, neither paid nor 
received, resulting in market failures. Their solutions occur through the use of command and 
control instruments through legislation, or through the use of market instruments such as taxes, 
subsidies, or tradable permits. In environmental issues, the impact of externalities such as 
deforestation on ESs reflects in the loss of biodiversity and carbon sequestration. Since the 
term "ecosystem services" was introduced in recent years few studies have aimed to research 
payment mechanisms provided for tropical forests under PES. This study presents an overview 
of public policies for native forests in Brazil and their related legislation and economic 
instruments. It started with an analysis of the clarity of the concepts and objectives described 
in these public policies and its results showed that the concepts of environmental services, 
ESs were absent in most of the public policies analyzed and when they were present, they 
needed more clarity in their use. There was the presence of other economic instruments 
besides payment for environmental services, payment for ecosystem services and in the 
Brazilian forest public policies, with highlight to the presence of titles, subsidies, compensation 
and insurance applied to the forest management of the incitative categories followed by the 
coercive category. Finally, it should be noted that there was high demand and low supply for 
the environmental policy instruments of REDD+, green bonds, forest concessions, and 
incentives for research that could complement the economic instrument of payment for 
environmental services with respect to forest management. 
 
Key-words: 1. Legal Amazon 2. Economic Instruments 3. Policy Mix 4. Environmental 
Legislation 
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3.1 Introdução 

Serviços Ecossistêmicos (SEs) vêm sendo objeto de integração no manejo de 

florestas recentemente (AZNÁR-SÁNCHEZ et al., 2018). No entanto, a relação 

existente entre manejo de florestas e serviços ecossistêmicos ultimamente tem tido 

enfoque nas melhores práticas de manejo para a conservação e provisão destes 

serviços, sua análise envolvendo políticas públicas ambientais e suas implicações 

econômicas, incluindo a geração de emprego e renda (SHEPPARD et al., 2020; 

BASKENT et al., 2020; RIBEIRO et al., 2020). 

Embora avançada a exploração das florestas brasileiras, pouco tem sido feito 

na perspectiva da sustentabilidade prática do manejo e a mensuração de impactos de 

seus produtos e serviços associados à sua exploração (SIST et al., 2021). O que tem 

sido feito é uma grande confusão a nível mundial entre serviços ecossistêmicos e PSA 

ao longo da história, em princípio pelas necessidades de atenção para a degradação 

da natureza e financiamento para a conservação (PERSCHE et al., 2013). 

No que se refere às formas de manejo, o manejo florestal de uso múltiplo é a 

prática de manejo que mais tem sido relacionada a provisão de bens e serviços 

ecossistêmicos. Seja pela possibilidade de provisão de múltiplos SEs na mesma área 

integrando várias categorias de SEs ou pela possibilidade de manejar a paisagem 

florestal ou a unidade florestal ao mesmo tempo, essa prática de manejo tem obtido 

destaque ao longo dos anos na literatura da área (BASKENT et al., 2020; GARCÍA-

FERNANDÉZ et al., 2008; SABOGAL et al., 2013). 

Sobre a provisão de serviços ecossistêmicos no âmbito do manejo de florestas 

nativas tropicais é preciso considerar as duas principais formas atuais que vêm sendo 

discutidas sobre conservação: a estratégia land sharing e a estratégia land sparing. A 

estratégia de land sparing coloca parte da propriedade reservada para conservação, 

enquanto o restante da propriedade é usada intensivamente para produzir 

commodities agrícolas; já na estratégia de land sharing, ocorre que menor quantidade 

da propriedade é reservada especificamente para conservação, mas adicionalmente 

técnicas de produção menos intensivas são usadas para manter a biodiversidade em 

toda a terra agrícola (GREEN et al. 2005; LAW; WILSON, 2015; GRASS et al., 2019). 

Ambas estratégias podem ocorrer relacionadas ao manejo florestal no âmbito 

da provisão de serviços ecossistêmicos. Especialmente para a região Amazônica 
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onde é possível conciliar a extração madeireira com a provisão de outros SEs ainda é 

o maior desafio para gestores florestais e tomadores de decisão (PIPONIOT et al., 

2019). 

Ao se considerar o manejo de florestas nativas tropicais podendo ocorrer em 

unidades de conservação de uso sustentável (reservas extrativistas, reservas de 

desenvolvimento sustentável, florestas nacionais, áreas de proteção ambiental, área 

de relevante interesse ecológico, reserva de fauna), propriedades rurais privadas e 

áreas públicas destinadas às atividades de concessão florestal deve-se considerar os 

conceitos de land sharing e land sparing. A estratégia de land sharing incorpora 

práticas de uso múltiplo do ecossistema florestal e no caso da estratégia de land 

sparing nem sempre a conservação da biodiversidade na separação dessas áreas é 

positiva entre conservação da biodiversidade e SEs em áreas agrícolas 

(MACFAYDEN et al., 2012; SIDEMO-HOLM et al., 2021).  

A certificação e monitoramento via Forest Stewardship Council (FSC) tem 

recentemente incorporado a certificação e monitoramento de SEs como relevante 

para atestar a conservação ambiental destes serviços em atividades de manejo 

florestal, projetos de PSA, REDD+ e NBS (JAUNG et al., 2016; PALUS et al., 2021; 

BOMFIM et al., 2022). No entanto, embora a certificação do manejo sustentável de 

esquemas internacionais de carbono e outros SEs seja relevante para atestar ao 

mercado consumidor direto e indireto a sustentabilidade e conservação destes 

serviços na atividade de manejo, este setor ainda necessita de metodologias mais 

detalhadas para sua quantificação.   

Dessa forma, após o surgimento do conceito de manejo de ecossistemas na 

literatura científica, há na legislação o surgimento de indícios do que viria a ser o 

manejo florestal contido na legislação agrícola do Brasil, após o primeiro Código 

Florestal de 1934. Já no Código Florestal de 1965, este mais minucioso que o Código 

Florestal de 1934, constava a necessidade de planos de manejo para explorar 

florestas nativas do Nordeste, Norte e Centro-Oeste como tentativa de utilização 

econômica das florestas (BACHA, 2004). No entanto, somente em 1989 através da 

Ordem de Serviço 001/1989 é que foi exigido o Plano de Manejo pela legislação. 

Na existência de externalidades, ocorrência de bens públicos, recursos de 

propriedade comum e/ou os direitos de propriedade são mal definidos, os mercados 

não são competitivos, há assimetria de informação e existência de não-convexidade 

fazem com que ocorra a não há alocação perfeita dos recursos nos mercados – custo 
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marginal social é diferente do benefício marginal social (CMgS ≠ BMgS), gerando as 

falhas de mercado (PYNDICK, et al. 2009, MANKIW, 2005; VARIAN, 2006). Com 

ênfase nas externalidades, uma das formas de falhas de mercado citadas 

anteriormente, e conceituadas por serem ações involuntárias de um agente que 

alteram os níveis de bem-estar ou a função de produção de outro agente e não gera 

compensações nem pagas e nem recebidas, resultam em não ter seus valores 

internalizados, nem nos custos nem nos benefícios.  

Externalidades ambientais positivas e negativas podem ser exemplificadas por 

exemplo, como aumento da quantidade de oferta de polinização motivada pela soltura 

de polinizadores por iniciativas empresariais gerando aumento na oferta de alimentos, 

perda de diversidade genética causada pelo desmatamento de áreas privadas por 

grileiros, contaminação de cursos d´água por rejeitos de mineração, entre outros. A 

principal externalidade gerada pelo aumento da urbanização, produção agrícola e 

pecuária é o desmatamento (ADIKUSUMO et al, 2017). 

Soluções para as falhas de mercado podem ocorrer através dos instrumentos 

de comando e controle através da legislação, ou pelo uso de instrumentos de mercado 

como taxas, subsídios ou direitos negociáveis. No entanto, as regulações pela 

legislação apresentam limitações para serem colocadas em prática, como por 

exemplo, motivação intrínseca, falta de inovação, externalidades com ausência de 

preço, etc. 

Van Braam e Bemelmans-Videc (1988) apud Bemelmans-Videc et al. (1998) 

definem instrumentos de política pública como um conjunto de técnicas pelas quais 

autoridades governamentais manejam seu poder sobre o comportamento da 

sociedade tentando aumentar suporte e efeitos de mudanças sociais por meio das 

políticas públicas. São exemplos de instrumentos de políticas públicas as regulações 

representadas pela capacidade do governo de ordenar e fazer cumprir determinadas 

medidas por meio de regras (“coercitivos”); os instrumentos de política econômica que 

utilizam recursos materiais para atingir objetivos não-obrigatórios (“incitativos”); e os 

instrumentos de informação conhecidos pela capacidade de prevenir comportamentos 

danosos e incentivar boas práticas por meio da persuação, informação 

(“persuasivos”).  

Situações com intervenção do governo no mercado são comuns para 

solucionar falhas de mercado, embora, especificamente o uso das políticas de 

comando e controle, como a de reserva legal, não têm sido eficazes e a exploração 
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de recursos florestais no Brasil tem seguido a trajetória de desenvolvimento do país 

que privilegia o desenvolvimento agrícola (BACHA, 2004; BACHA, 2005).  

Existência de compensação econômica aos agentes econômicos provedores 

das externalidades positivas geradas pelas florestas é uma política pública buscada 

atualmente. Nesse sentido é importante considerar sua dimensão legal, econômica e 

ambiental no âmbito dos serviços ecossistêmicos – também conhecidos na legislação 

brasileira como serviços florestais – providos pela floresta amazônica em sua porção 

brasileira (BRASIL, 2006).  

Este estudo apresenta a análise na legislação ambiental federal relacionada a 

manejo florestal e quais são as lacunas e potencialidades de integração do PSA em 

atividades de manejo florestal na Amazônia brasileira. O foco específico é sobre os 

instrumentos econômicos e nós iniciamos (i) analisando o PSA e sua comparação 

com o instrumento de Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação 

Florestal (REDD+) nas atividades de manejo florestal; posteriormente (ii) analisamos 

as possibilidades de compensação econômica pelas externalidades positivas e por 

fim (iii) indicamos quais as lacunas e oportunidades da legislação com relação ao PSA 

em atividades de manejo florestal na Amazônia brasileira por meio da utilização do 

conceito de serviços ecossistêmicos.  

Nós destacamos (i) a potencialidade de utilização do instrumento econômico 

de PSA em atividades de manejo florestal e apresentamos (ii) a possibilidade de 

utilização desse instrumento para a conservação dos serviços ecossistêmicos em 

atividades de manejo florestal na Amazônia brasileira. Este capítulo realiza um resumo 

das políticas públicas para florestas nativas brasileiras no Brasil e suas legislações 

relacionadas, partindo da análise da clareza dos conceitos utilizados nessas políticas. 

É realizada a avaliação do conceito de SAs, SEs, PSAs, PSEs, REDD+ e outros 

conceitos e instrumentos utilizados nessas políticas públicas e apresentamos os 

resultados e discussão com foco sobre o conceito de serviços ecossistêmicos e sua 

descrição nas políticas públicas florestais brasileiras. Também é realizada uma 

análise de policy mix destacando as sinergias e trade-offs envolvidos entre os 

instrumentos econômicos pesquisados e as legislações florestais com foco na 

experiência de gestão florestal brasileira. 

 

3.2 Material e Métodos 
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Os conceitos de SEs vêm sendo investigado nas políticas públicas em nível 

nacional e internacional de forma ampla recentemente com destaque para os países 

tropiciais e suas florestas (ESPADA; SOBRINHO, 2019; AHAMMAD et al., 2020; 

BLATTERT et al., 2022). Essas investigações têm ocorrido por meio da utilização de 

metodologias envolvendo multi stakeholders, avaliação de eficácia, eficiência e 

efetividade dessas políticas por meio do policy mix, policy integration, policy 

coherence e multilevel policy. 

Esses estudos também têm avançado sobre temas como SAs, PSA e demais 

instrumentos econômicos relacionados. Isso tem ocorrido na tentativa de oferecer não 

somente punições (“coercitivo”), mas também incentivos (“incitativo”) e informação 

(“persuasivo”) para que a atividade de conservação efetiva desses recursos ocorra. O 

avanço da utilização desses conceitos em políticas públicas pode apresentar sinergias 

e trade-offs para sua implementação com impactos na efetividade, eficácia e eficiência 

ao atingir os objetivos da política. 

Algumas políticas públicas tendem a apresentar algumas falhas que podem 

levar a sua ineficácia ou ineficiência, como por exemplo, a falta de clareza conceitual 

necessária para a eficiente implementação da política, objetivos ineficientes entre 

outros aspectos. Juntamente a fatores como trade-offs entre objetivos de política ou 

conflito entre objetivos de outras políticas setoriais ou intersetoriais podem causar 

falhas em seu adequado funcionamento. 

A seleção desta metodologia utilizou a estratégia utilizada por Ahmmad et al. 

(2021) e os estágios descritos por Bouwma et al. (2018). Primeiramente nós 

selecionamos as principais políticas públicas e instrumentos legais por meio de uma 

busca nos websites do governo brasileiro, Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) brasileiros com destaque 

para o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) no qual resultaram 17 políticas públicas 

brasileiras com relação com os temas de SAs, SEs, PSAs, PSEs, REDD e REDD+ e 

seus instrumentos relacionados, conforme descrito no item 3.2.1. Posteriormente 

foram revisados em mais detalhes a fim de verificar a clareza conceitual o escopo da 

legislação e política públicas com relação aos conceitos de SAs, SEs, PSAs, PSEs, 

REDD+ e seus instrumentos econômicos conforme descrito no item 3.2.2. Por fim, 

realizou-se uma análise de policy mix entre todas as políticas públicas encontradas. 

3.2.1 Política e legislação federal brasileira relacionadas ao manejo de florestas  
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A legislação ambiental aplicada ao manejo de florestas nativas no Brasil tem 

apresentado muitas punições e poucos incentivos para a conservação dos recursos 

naturais desde o início de sua história. Originada a partir de leis agrícolas brasileiras 

como o Código Florestal de 1934, posteriormente mudado para o Código Florestal de 

1965. Posteriormente foi incorporada na Era Vargas no cenário nacional até a criação 

da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) em 1981 e mais recentemente em 

2012 com a atualização do Novo Código Florestal (BRASIL, 2012).  

A legislação referente a manejo de florestas no Brasil se refere ao Decreto 

1.282/1994, ao estabelecimento de 30 anos para novos ciclos de corte em regulaões 

iniciais pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), instruções normativas n° 4, 5 e 12/2006 contendo instruções sobre o Plano 

de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e a Resolução n° 406 do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (CONAMA) contendo as normas de escrita, apresentação, 

monitoramento e avaliação do PMFS e o Plano Operativo Anual (POA) para o período 

de exploração (VIDAL et al., 2021). 

Considerando o histórico de implementação da legislação florestal no Brasil 

bem como as iniciativas legais a ela relacionadas, sobretudo com relação as 

atividades de agricultura e manejo florestal é preciso destacar que as florestas nativas 

têm grande potencial para prover PFM, PFNM e bem-estar contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social brasileiro. Um exemplo da importância 

econômica dessas florestas para o Brasil é a evolução da participação do setor 

florestal em diversas atividades econômicas como a produção de sementes nativas 

para comercialização, entrada no mercado de carbono por meio de atividades como 

comércio de créditos de carbono, comércio ou arrendamento de áreas para 

compensação de reserva legal, fornecimento de produtos utilizados para a 

bioeconomia, formação bruta de capital para uso intergeracional entre outros 

benefícios.  
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Tabela 4 - Lista de políticas públicas analisadas 
CLASSIFICAÇÃO DOCUMENTO DESCRIÇÃO ANO  SETOR REFERÊNCIA 

DECRETO-LEI Decreto-Lei Garantia de Preços Mínimos da Agricultura 79/1966 1966 AGRICULTURA 
BRASIL 
(1966) 

POLÍTICA Política Nacional de Meio Ambiente 6.938/1981 1981 MEIO AMBIENTE 
BRASIL 
(1981) 

POLÍTICA Política Agrícola 8.171/1991 1991 AGRICULTURA 
BRASIL 
(1991) 

LEI Lei de Subvenção Econômica de Crédito Rural 8.427/1992 1992 AGRICULTURA 
BRASIL 
(1992) 

LEI Lei da Cédula de Produto Rural 8.929/1994 1994 AGRICULTURA 
BRASIL 
(1994) 

POLÍTICA Política Nacional de Recursos hídricos 9.433/1997 1997 MEIO AMBIENTE 
BRASIL 
(1997) 

LEI Sistema Nacional de Unidades de Conservação 9.985/2000 2000 MEIO AMBIENTE 
BRASIL 
(2000) 

LEI Lei de Gestão de Florestas Públicas 11.284/2006 2006 MEIO AMBIENTE 
BRASIL 
(2006) 

LEI Código Florestal 12.651/2012 2012 MEIO AMBIENTE 
BRASIL 
(2012a) 

LEI Lei da Proteção da Vegetação Nativa 12.727/2012 2012 MEIO AMBIENTE 
BRASIL 
(2012b) 

LEI Lei da Biodiversidade 13.123/2015 2015 MEIO AMBIENTE 
BRASIL 
(2015) 

LEI 

Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de 
Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação 
Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, 
Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de 
Carbono Florestal - REDD+ 

10.144/2019 2019 MEIO AMBIENTE 
BRASIL 
(2019a) 

PORTARIA 
INTERMINISTERIAL 

MAPA 

Portaria Interministerial Garantia de Preços Mínimos da 
Sociobiodiversidade 

02/2019 2019 AGRICULTURA 
BRASIL 
(2019b) 

PORTARIA 
INTERMINISTERIAL 

MAPA 
Programa Bioeconomia Brasil - Sociobidiversidade 121/2019 2019 AGRICULTURA 

BRASIL 
(2019c) 
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CLASSIFICAÇÃO DOCUMENTO DESCRIÇÃO ANO  SETOR REFERÊNCIA 

PORTARIA 

Regimento Interno da Comissão Nacional para Redução das 
Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do 
Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos 
Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas 
e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - REDD+ 

544/2020 2020 MEIO AMBIENTE 
BRASIL 
(2020) 

POLÍTICA Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 14.119/2021 2021 
MEIO AMBIENTE 
E AGRICULTURA 

BRASIL 
(2021a) 

LEI 
Lei da Cédula de Produto Rural, relacionada às atividades de 
conservação e recuperação de florestas nativas e de seus 
biomas 

10.828/2021 2021 AGRICULTURA 
BRASIL 
(2021b) 

Fonte: feito pela autora. 
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3.2.2 Clareza conceitual  

Clareza conceitual em políticas públicas auxiliam no alcance de seus objetivos. 

Para isso foram verificados se os conceitos de SAs, SEs, PSA, PSE, REDD ou REDD+ 

nas políticas públicas relacionadas considerando sua ausência ou presença, conforme 

grau de clareza e presença e relação com determinada coloração indicativa, como 

mostra a tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5 - Descrição dos pesos e critérios para as políticas públicas florestais e avaliação de 
suas sinergias e trade-offs 

ITEM DESCRIÇÃO COR 

SAs conceito 

Ausente Vermelho escuro 

Conceito claro Verde escuro 

Conceito confuso Vermelho claro 

SEs conceito 

Ausente Vermelho escuro 

Conceito claro Verde escuro 

Conceito confuso Vermelho claro 

Outros conceitos que não SAs e SEs  
Ausente Vermelho escuro 

Presente Descrever 

Instrumento econômico - PSA 

Ausente Vermelho escuro 

Conceito claro Verde escuro 

Conceito confuso Vermelho claro 

Instrumento econômico - PSE 

Ausente Vermelho escuro- 

Conceito claro Verde escuro 

Conceito confuso Vermelho claro 

Instrumento econômico – REDD/REDD+ 

Ausente Vermelho escuro 

Conceito claro Verde escuro 

Conceito confuso Vermelho claro 

Outros instrumentos econômicos 
Ausente Vermelho escuro 

Presente Verde escuro  

Ligação com manejo de florestas? 
Ausente Vermelho escuro 

Presente Verde escuro  

                 Fonte: feito pela autora 

 

3.2.3 Abordagem analítica do Policy Mix 

Avaliações de políticas públicas podem ser focadas no produto e são 

conhecidas por avaliação de impacto enquanto avaliações de políticas públicas 

focadas no processo, são conhecidas por avaliação de processo, sendo ambas 

medidas por processos de avaliação de eficiência e efetividade (BEMELMANS-VIDEC 

et al., 1998). 
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O Policy Mix é um método de análise de políticas públicas surgido na década 

de 1960 e atualmente muito utilizado para a análise econômica dos objetivos de 

políticas públicas florestais. Com surgimento conceitual na área econômica na década 

de 1960 entre políticas fiscais e monetárias, na atualidade, realiza análise das 

interações entre instrumentos de políticas públicas focado na utilização mais eficiente 

dos instrumentos de políticas públicas (FLANAGAN et al., 2011; BAHN et al., 2015). 

O método do Policy Mix é focado específicamente nos objetivos da política pública, 

diferentemente de outros métodos de análise que focam na análise da política em 

geral e suas interações com outras políticas públicas.  

Considerando eficaz toda a política capaz de atingir os objetivos de política 

devido ao uso de determinados instrumentos de política avaliação dos instrumentos 

considerando efeitos positivos e negativos. E eficiente a política que é capaz de 

melhor relacionar os recursos utilizados aos resultados políticos alcançados 

(avaliação considera problemas de implementação como por exemplo, por meio do 

processo administrativo). No policy mix é possível compreender como as políticas 

podem se tornar mais efetivas com relação aos seus resultados, sobre a perspectiva 

da eficiência. 

Dada a importância das iniciativas de manejo de florestas nativas acima 

relacionadas e sua relação com os instrumentos econômicos optou-se pela utilização 

do método do Policy Mix para realização da análise por inicialmente focar nos 

instrumentos colocados pelas políticas ambientais e florestais relacionadas ao 

manejo. E nos instrumentos econômicos de PSA e REDD+, caso esses fossem os 

instrumentos econômicos mais eficientes descritos e/ou potencialmente utilizados 

para o manejo de florestas nativas tropicais.  

Dessa forma, ao focar especificamente nos objetivos das políticas públicas e 

sua relação com os instrumentos econômicos optou-se pela utilização do Policy Mix e 

não outro método de análise de políticas públicas como por exemplo, o Policy 

Integration, Policy Coherence, Multilevel Policy, Cross-sectoral Policy.  

Pesquisar sobre o papel dos instrumentos econômicos por meio de policy mix 

necessita considerar uma abordagem multi-escala, devendo ser adaptativa a cada 

caso e envolvendo ferramentas empíricas adaptativas que promovam o equilíbrio 

entre especificidade, generalização e transferibilidade para cada caso abordado 

(BARTON, 2009). O policy mix das políticas de conservação interelaciona as áreas de 

meio ambiente, agricultura, economia e outras áreas das políticas públicas sem perder 
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a especificidade de cada área. Também garante a transferibilidade dos instrumentos 

entre as várias políticas públicas abordadas, já que em muitas políticas, planos e 

programas mais de uma estratégia ou instrumento econômico é utilizado (BROOKS 

et al., 2006). 

A abordagem do policy mix tem sido utilizado utilizada em inúmeras pesquisas 

para políticas públicas nas áreas de energia, transporte, cidades, clima e serviços 

ecossistêmicos (BARTON, et al., 2017). Onde muitos dos instrumentos se 

concentraram não nas estratégias ou políticas em si no geral, mas nas premissas 

especificamente aos níveis de conservação, com detalhe para os sub-objetivos de 

sucesso ou fracasso (BARTON, 2009). 

A necessidade de definição com relação aos instrumentos econômicos voltados 

ao nível da propriedade agrícola ou povoamento florestal é evidenciada por sua 

implementação em níveis menores de escala, ou seja, em pequenas escalas 

espaciais, com a necessidade de dados de alta resolução e alta precisão garantindo 

robustez e transparência ao direcionamento espacial, monitoramento e avaliação 

(BARTON, 2009). Por sua vez, analisar os instrumentos econômicos ao nível de 

manejo florestal em propriedades particulares auxilia para o desempenho efetivo das 

políticas públicas e para a conservação desses recursos ao longo da cadeia de 

custódia. 

 

3.3 Resultados 

Esta pesquisa encontrou por meio dos conceitos e políticas públicas estudadas 

uma variedade de conceitos relacionados à temática de serviços (ambientais, 

ecossistêmicos e florestais), suas funções e recursos e o manejo florestal, como 

mostra a figura 7 abaixo. 
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Figura 7 - Conceituação dos termos SE, SAs e outros conceitos 

Fonte: feito pela autora 

 

A figura 7 evidencia as conceituações usadas nas políticas públicas. Os 

conceitos de SAs, SEs, SFs formam os grande blocos, com destaque para os SAs 

que aparecem mais comumente nas legislações, seguido pelos conceitos de SEs e 

SFs. Ademais também são informadas outros conceitos que poderiam atuar como 

subcategorias dentro da grande cateogoria “serviços”, como recursos ambientais, 

recursos genéticos e recursos naturais. 

Produtos agropecuários e produtos extrativos também aparecem nos textos 

das políticas, fazendo referencia a utilização antrópica dos bens e serviços fornecidos 

pela natureza. Não há destaque no mesmo nível dos outros conceitos mencionados 

anteriormente, para funções ambientais, ecológicas e sociais.  

No que se refere à utilização dos instrumentos de política ambiental nas 

políticas públicas houve destaque para os instrumentos econômicos (títulos, 

subsídios, compensação e seguros = 11) e de comando e controle (concessões, 

multas, taxas = 4), como mostra a figura 8 abaixo para as políticas públicas 

analisadas. 
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Figura 8 - Instrumentos econômicos presentes em outras políticas públicas 

Fonte: feito pela autora 

 

Os instrumentos econômicos mais mencionados são o PSA, seguido pelos 

subsídios, as compensações (ambientais e de RL) bem como créditos e seguros. 

Concessões, multas e taxas aparecem em menor ocorrência juntamente a quase 

inexistente aparição do conceito de PSE. Ao longo dos últimos anos têm aumentado 

o destaque das CPRs (rural e criação da CPR Verde). 

Em relação aos instrumentos de política ambiental especificamente 

mencionados nas políticas públicas de âmbito do manejo de florestas, houve destaque 

para os instrumentos econômicos (títulos, subsídios, compensação e seguros = 12) e 

de comando e controle (multas, taxas = 2), como mostra a figura 3.3 abaixo. 
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Figura 9 - Instrumentos econômicos presentes somente no âmbito do manejo florestal 

Fonte: feito pela autora 

 

De acordo com a figura 9 acima, é possível verificar a existência de 

instrumentos econômicos como títulos, subsídios, compensação e seguros aplicados 

ao manejo florestal. No entanto, em comparação com a figura 3.2 há a ausência do 

seguro ambiental. Multas e taxas aparecem em menor destaque quando comparadas 

aos outros instrumentos. 

No que se refere especificamente à clareza na utilização dos conceitos e 

aplicação dos instrumentos de política ambiental em cada política pública analisada, 

o quadro 1, abaixo, resume a atual situação nas políticas públicas relacionadas ao 

manejo de florestas, SAs, SEs, PSAs, PSEs e outros instrumentos econômicos. 
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Quadro 1 – Gradiente de concentração para utilização dos conceitos e aplicação de 
instrumentos econômicos em cada política pública analisada  

 

Fonte: feito pela autora 

 

O quadro acima apresenta que a maior parte dos conceitos referentes a SAs, 

SEs, PSAs, PSE, REDD e REDD+ são ausentes nas políticas públicas analisadas. No 

entanto, especificamente nas leis que tratam do SNUC e de gestão de florestas 

públicas, os conceitos aparecem, mas de forma confusa. Esse fato impossibilita a 

adequada aplicação da lei e gera confusão entre os stakeholders envolvidos desde a 

escrita da lei até a sua execução resultando em sua ineficiência. Ao longo de toda a 

legislação pesquisada foram encontrados também outros conceitos, como recursos e 

citados outros instrumentos além de REDD+ e PSA, como por exemplo créditos, 

subsídios, compensações, multas, seguros e concessões público-privadas. 

 

3.4 Discussão 

A análise científica de instrumentos de política não é nova e seu nicho tem 

obtido crescimento, entretanto, as tendências têm se concentrado sobre somente um 

aspecto ao longo do tempo (STERN; CORIÁ, 2012). Na prática, a governança 

ambiental é implementada por meio de uma ampla variedade de modelos e 

instrumentos, e mais vezes do que esperado, a gestão dos recursos naturais depende 
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de uma combinação de instrumentos de comando e controle governamental, 

instrumentos de mercado e arranjos institucionais baseados em comunidades 

(MURADIAN; RIVAL, 2013). 

Para políticas públicas nas áreas de ecossistemas e biodiversidade, o policy 

mix compreende uma combinação de instrumentos de política evoluídos a fim de 

influenciar a quantidade e qualidade da conservação da biodiversidade e provisão de 

serviços ecossistêmicos em diferentes setores (RING; SCHROTER-SCHLAACK, 

2011). Diversos modelos conceituais avaliaram o sucesso e fracasso do manejo de 

florestas, sobretudo as florestas comunitárias, em relação à políticas públicas 

(PADGEE et al., 2006). 

Mercados e políticas são envolvidos em estruturas de direitos de propriedade, 

relações sociais e estruturas culturais. Instituições, fluxo de informações e destaques 

culturais também figuram uma regra crítica em condicionar caminhos para que eles 

operem (MURADIAN; RIVAL, 2013). Também são responsáveis por determinar a 

alocação de custos e entre os diferentes grupos sociais e em determinados setores. 

No entanto essas combinações nem sempre têm sido positivas, o que pode 

ocasionar um cenário de policy mix alguns trade-offs entre políticas e dentro de uma 

única política, além de reduzir a eficiência da política pública em si. Para o caso do 

manejo florestal envolvendo SAs, SEs entre outros instrumentos econômicos como 

PSAs, PSE e REDD+ as sinergias e trade-offs são descritos a seguir. 

 

3.4.1 Sinergias 

Os SEs contribuíram com mudanças fundamentais na abordagem da 

conservação ambiental, sobretudo em relação aos instrumentos econômicos e 

financeiros para conservação da biodiversidade (OECD, 2020). Por exemplo essas 

mudanças ocorreram nas (a) organizações financeiras e a governança delas em 

várias escalas (também como facilitadores de novos arranjos institucionais ou como 

forças negativas); (b) o estado como o lugar central de regulação e execução em 

múltiplos níveis; (c) o jogo entre governança, escalas e instituições; e (d) novos 

instrumentos de mercado para gerir a provisão de SEs (MURADIAN; RIVAL, 2013). 

A lei 11.284/2006 que dispõe sobre o manejo florestal (BRASIL, 2006) e a lei 

14.119/2021 que dispõe sobre a PNPSA (BRASIL, 2021) mencionam os conceitos de 

serviços florestais e SAs, no entanto sem caracterizar e conceituar os serviços 

florestais como integrantes do manejo, respectivamente. Para o caso do PSA, há 
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diferenciação entre SEs e SAs diferentemente da Lei n° 12.651/2012 que dispõe sobre 

o Novo Código Florestal (BRASIL, 2012a).  

Considerando conjuntamente os conceitos de SAs, SEs e serviços florestais e 

sua comparação em relação ao surgimento do conceito de manejo florestal, pode-se 

destacar que o conceito de manejo florestal é o mais antigo (PUKALLA, 2016).  Dessa 

forma, há a possibilidade de melhor integração dos conceitos de SA, SE e serviços 

florestais ao manejo e suas práticas para a legislação brasileira. 

A conceituação adequada ao entendimento ecológico e econômico do manejo 

de florestas deveria promover a utilização dos conceitos das funções ecossistêmicas 

como base para provisão dos SEs bem como a sua distinção dos SA providos por 

meio da ação humana. Também deveria estar destacada a possibilidade de utilização 

de variados instrumentos econômicos para a conservação desses serviços, inclusive 

em áreas públicas e privadas. 

A governança ambiental é implementada, na prática, por meio de vários 

modelos e instrumentos no qual a gestão dos recursos naturais é dependente de uma 

combinação das ferramentas de mercado, comando e controle e arranjos 

institucionais (MURADIAN; RIVAL, 2013). Sendo o estudo empírico do funcionamento 

dos “mercados” para bens, recursos e serviços é a melhor forma de realmente 

entender sua efetividade na entrega da proteção ambiental e distribuição equitativa 

de recursos entre diversos atores sociais em níveis locais e globais (MURADIAN; 

RIVAL, 2013). 

Os atores sociais atentos a maximizar os benefícios derivados dos bens e 

serviços ecossistêmicos adotam contratos sociais sobre possibilidades de produção, 

nas quais são impostas ou autoimpostas por outros. Estudos de avaliação de casos e 

síntese de estudos anteriores focam em instrumentos de política sozinhos e sugerem 

que além do instrumento de escolha, a efetividade das políticas de conservação varia 

substancialmente pelo contexto de intervenção, design e estilo de implementação 

(BORNER et al., 2016). 

Especificamente para o manejo florestal é observado em todas as políticas 

públicas analisadas referente a este tema, que os conceitos mais aplicados são os 

conceitos de PSA e serviços florestais. Em relação aos instrumentos discutidos há 

predominância do PSA e REDD+ em relação aos demais instrumentos para o manejo 

florestal. O REDD+ mais citado que o primeiro. No entanto, há também outros 

instrumentos que igualmente se desenvolveram ao longo dos anos e podem ter sua 
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utilização no manejo de florestas, como por exemplo, as cotas de reserva ambiental, 

os subsídios e os títulos verdes como a CPR Verde, entre outros (YOUNG; CASTRO., 

2021). 

Instrumentos persuasivos tem maior ocorrência do que instrumentos 

econômicos dentro da cadeia de custódia florestal. Historicamente, o Código Florestal 

e outras políticas públicas ambientais têm mais caráter punitivo do que incentivador a 

mudanças de comportamento de condutas consideradas inadequadas ou lesivas a 

conservação florestal (AZEVEDO et al., 2017). 
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Tabela 6 - Etapas do manejo florestal contendo a retirada da vegetação nativa até o consumidor final e os instrumentos econômicos presente 
e/ou ausentes 

TIPO 

ETAPAS: RETIRADA PFM E PFNM NATIVO ATÉ O CONSUMIDOR FINAL 

INVENTÁRIO FLORESTAL 
EXTRAÇÃO PFM E 

PFNM 
CERTIFICAÇÃO 

E RASTREIO 
PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO CONSUMO 

Mapeamento e elaboração 
de rotas e estradas de corte 

Extração 
madeireira e não-

madeireira e 
estocagem no 

pátio 

Certificação 
Desdobro ou 

venda em 
tora 

Transporte 
até o atacado 

Varejo 
Certificação do 

Rastreio 

Compra pelo 
consumidor 

final 

REDD+ x - x - - - - - 

PSA x - x - - - - - 

PSE x - x - - - - - 

Subsídios - x - x x - - x 

CPR - - x - - - - - 

Títulos - - x - - - - - 

CRA - - - - - - - - 

Compensação 
de RL 

x - - - - - - - 

Compensação 
Ambiental 

x x x - - - - x 

Taxas x x - x x x x x 

Multas - x - x x x x - 

Crédito Rural - x x x x x - - 

Seguro Rural - x x x x x x - 

Seguro 
Ambiental 

x - - - - - - - 

Concessão x x x x x - x x 

Comando e 
Controle 

x x - x x x x x 

Incentivo à 
Pesquisa 

x x x x x x x x 

Fonte: feito pela autora
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No que se refere à presença e aos conceitos de instrumentos econômicos nas 

políticas públicas analisadas, pouca clareza foi percebida na utilização dos conceitos 

de REDD+ e PSA. Não houve utilização do conceito de PSE em nenhuma política 

pública analisada, possivelmente devido a quantidade de dados insuficiente para sua 

implementação e o seu surgimento mais recente nas últimas décadas.  

Quando comparados, os instrumentos econômicos de PSE e de REDD+ nota-

se que embora o conceito de SEs tenha surgido ainda na década de 1980 

anteriormente ao surgimento do conceito de REDD+ na década de 1990, este último 

tem obtido mais atenção por parte dos legisladores e demais stakeholders envolvidos 

na governança ambiental. Isso ocorre sobretudo em função de ações antrópicas como 

as mudanças no clima e direcionamento das políticas para a redução de emissões e 

enfoque no carbono a partir de iniciativas de sustentabilidade, social e governança 

(ESG). 

No caso de instrumentos específicos como o seguro florestal, o risco de 

incêndios florestais e pragas nos plantios é menor que o valor do risco acidental. Já 

para casos de instrumentos como o seguro ambiental, adquiridos em situações como 

casos de crimes ambientais como Mariana e Brumadinho ocorre o contrário, o valor 

de acionar o seguro ambiental é menor que o valor do dano ambiental causado pelo 

motivo de contratação do seguro.  

No entanto, para o manejo florestal o instrumento mais adequado na situação 

descrita acima seria o seguro florestal em diferentes pontos da cadeia de custódia. 

Por exemplo, ocorre a necessidade do seguro florestal, pois há o risco de pragas e 

incêndios nos plantios para restauração e manejo com espécies nativas e também até 

o ponto de extração de PFNM e PFM com risco de incêndios florestais. 

No Manual de Crédito Rural (MCR) é permitido sua utilização para fomento de 

plantios florestais utilizando a silvicultura de espécies nativas. E a utilização de 

recursos financeiros oriundos do crédito rural de programas como o Programa 

Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) e o PRONAF florestal atualmente são 

ofertados nas modalidades custeio e investimento referentes a sistemas 

agroflorestais, exploração extrativa sustentável, plano de manejo florestal, e 

implantação, recomposição e manutenção de APPs e RLs (BANCO DO BRASIL, 

2022). 

Para o setor empresarial e outras instituições como fundações, órgãos públicos, 

associações e cooperativas o BNDES oferece crédito para financiamentos em três 
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programas com limite mínimo de 3 milhões e máximo de 20 milhões de reais, a 

depender do programa. Os programas são: (i) Programa Fundo Clima (para projetos 

de manejo florestal sustentável e plantios florestais com espécies nativas, produção e 

beneficiamento de produtos florestais com origem sustentável e seu desenvolvimento 

tecnológico), (ii) Programa Finem – Recuperação e Conservação de 

Ecossistemas e Biodiversidade (projetos de investimento em conservação e 

recuperação de ecossistemas ou áreas degradadas, manejo sustentável de florestas 

etc) e, (iii) Programa Finem – Agropecuária (investimentos de exploração ordenada 

dos recursos naturais vegetais e animais em ambiente natural e protegido) (BNDES, 

2022). 

Subsídios e incentivos à compensação ambiental, embora não sejam 

claramente direcionados ao manejo florestal na legislação pesquisada, podem ter sua 

utilização em projetos de regularização ambiental (PRA) e recuperação de áreas 

degradadas (RAD). Pode haver subsídios para compra de equipamentos como 

cercas, arames utilizados em ações para a conservação ambiental em propriedades 

rurais como forma de PSA com manejo de espécies madeireiras e para licenciamento 

ambiental de empreendimentos a compensação ambiental pode ocorrer com doações 

de terras às UCs, contribuindo para a exploração de PFM e PFNM nessas áreas, 

respectivamente (BRASIL, 2000; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2021). 

Para títulos verdes, a exemplo a Cédula de Produto Rural Verde (CPR Verde) 

há possibilidade de utilização para atividades de manejo florestal, com sua atuação 

em partes específicas ou ao longo de toda a cadeia de custódia. Como exemplo, há o 

recebimento de CPR Verde em áreas de excedente de vegetação em propriedades 

rurais privadas no qual o produtor rural poderia submeter projetos de créditos de 

carbono à(s) agências verificadoras, sendo custeado por pessoas físicas, jurídicas ou 

um mix de pessoas físicas e jurídicas nas modalidades física e financeira. Este 

exemplo é adaptado ao que ocorre com a CPR normal, vendida e lastreada na Bolsa 

de Mercados e Futuros (BM&F – B3) (BM&F, 2022). 

Ajustes comerciais de nível nacional e internacional incentivaram condutas 

ambientais para melhoria da qualidade ambiental, em especial na temática de 

biodiversidade e florestas ao longo do tempo. Em nível internacional o incentivo à 

mudança de comportamento tem surgido com boicotes à compra de produtos 

originados em áreas de desmatamento, por exemplo. 
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Tabela 7 - Etapas do manejo florestal contendo o plantio da vegetação nativa até o consumidor final e os instrumentos econômicos 

presente e/ou ausentes 

TIPO 

ETAPAS: PLANTIO DA VEGETAÇÃO NATIVA ATÉ O CONSUMIDOR FINAL 
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REDD+ - - x - - x - x - - - - x 

PSA x x x x x x - x - - - - x 

PSE x x x x x x - x - - - - x 

Subsídios x x x x x - x - - - x - - 

CPR - - - - - - - x - - x - x 

Títulos - - - - - - - x - - x - x 

CRA - - - - - - - - - - x - x 

Compensação De Rl x - - - x x - - - - x - x 

Compensação Ambiental x x x - x x x x - - - - - 

Taxas - - x x x x x - x x x x x 

Multas - - - x x - x - x x x x x 

Crédito Rural - x x x x - x x - - x - - 

Seguro Rural - - x - - - x x - - - x - 

Seguro Ambiental - - - - - x - - - - - - - 

Concessão x x - - - x x x x x - x x 

Comando e Controle x - - x - x x - x x x x x 
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TIPO 

ETAPAS: PLANTIO DA VEGETAÇÃO NATIVA ATÉ O CONSUMIDOR FINAL 
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Incentivo à Pesquisa x x - x x x x x x x x x x 

 
Fonte: feito pela autora
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As diferentes fases do manejo podem requerer a utilização de mais de um 

instrumento ao longo da cadeia de custódia. Inclusive pode haver diferenças de 

instrumentos utilizados quando há a presença ou ausência de plantio na cadeia de 

custódia. No entanto, assim como destacado anteriormente, não há distinção entre o 

PSA e o PSE como instrumentos no manejo florestal, considerando ambos cenários, 

ausência e presença de plantio na cadeia de custódia. No entanto, a utilização prática 

ligada a esses instrumentos faz referência ao PSA, sem destacar ao menos quais 

serão os territórios e atividades dentro da cadeia de custódia aptos a receber por esse 

pagamento. 

 

3.4.2 Tradeoffs 

Desde os anos de 1990 começaram a surgir acordos sobre a utilização 

comercial envolvendo a conservação da natureza. Contratos entre grupos locais em 

países em desenvolvimento com empresas farmacêuticas e/ou desenvolvedoras de 

sementes patenteadas para comércio, a utilização de dois instrumentos de política 

orientados ao mercado: os acordos negociados entre beneficiários a jusante e os 

fornecedores a montante para o caso da provisão de água em bacias hidrográficas e 

os mercados de certificação para produtos amigos da biodiversidade (MURADIAN; 

RIVAL, 2013).  

A demanda, oferta e nível de atividade dos instrumentos econômicos nas 

políticas públicas pesquisadas podem ser encontradas na tabela 8, abaixo. Essas 

informações destacam qual(is) têm sido(s) o(s) instrumentos econômicos mais 

demandados, ofertados e seus respectivos níveis de atividade. 
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Tabela 8 - Quadro com a demanda, oferta e nível de atividade dos instrumentos econômicos 
nas leis analisadas 

INSTRUMENTO CATEGORIA 
DEMANDA DO 
INSTRUMENTO 

OFERTA DO 
INSTRUMENTO 

NÍVEL DA ATIVIDADE DO 
INSTRUMENTO 

REDD+ Incitativo Alta Baixa Internacional 

PSA Incitativo Alta Alta Nacional 

PSE Incitativo Baixa Baixa Inexistente 

Subsídios Incitativo Alta Alta Nacional 

CPR Incitativo Alta Alta Nacional 

Títulos Incitativo Alta Baixa Nacional 

CRA Incitativo Baixa Baixa Nacional 

Compensação de RL Coercitivo Alta Alta Nacional 

Compensação Ambiental Coercitivo Alta Alta Nacional 

Taxas Coercitivo Baixa Alta Nacional 

Multas Coercitivo Baixa Alta Nacional 

Crédito Rural Incitativo Alta Alta Nacional 

Seguro Rural Incitativo Alta Alta Nacional 

Seguro Ambiental Incitativo Baixa Baixa Nacional/Internacional 

Concessão Persuasivo Alta Baixa Nacional 

Comando e Controle Coercitivo Baixa Alta Nacional 

Incentivo à Pesquisa Incitativo Alta Baixa Nacional/Internacional 

Fonte: feito pela autora 

 

Com relação a demanda, oferta e nível de atividade nas políticas públicas 

analisadas é possível notar que a maior parte dos instrumentos faz parte das 

categorias incitativas (11), persuasivas (1) e coercitivas (5). Também deve ser 

destacado que houve alta demanda e baixa oferta para instrumentos de política 

ambiental como REDD+, títulos verdes, concessão florestal e incentivo à pesquisa. 

Com relação ao nível de atividade do instrumento a maioria dos instrumentos 

(14) foi classificado de abrangência nacional, para os níveis nacional/internacional (2) 

enquanto o nível internacional (1) e inexistente (1) representaram a minoria na 

categoria, respectivamente. Esse fato ocorre devido a existência de pressões 

internacional por meio de acordos internacional e restrições de compra do mercado 

internacional aos produtos brasileiros, sobretudo commodities que afetam o Brasil no 

sentido de fazer com que o governo brasileiro tenha atitudes mais positivas com 

relação a conservação ambiental. 

No entanto, na lei de Manejo Florestal (BRASIL, 2006) não há diferenciação 

entre função e serviços ecossistêmicos e essa ausência de diferenciação faz com que 

haja impactos sobre a sua aplicabilidade e consequente efetividade na execução 

desta política pública. Para o manejo florestal nota-se a ocorrência de mais sinergias 
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que tradeoffs, justificando-se pelo fato de que o manejo florestal consegue agregar 

facilmente demais instrumentos presentes em outras políticas, como por exemplo, o 

seguro florestal, a CPR Verde, a CPR, a CRA, o PSA e o REDD+. 

Além do instrumento do subsídio contido na PGPMBIO que dialoga diretamente 

com produtos oriundos do manejo de florestas ainda existe o fato de que não há no 

Brasil, ainda definido e completamente regulamentadas políticas públicas sobre 

bioeconomia. Nesse sentido, pode ser que haja sobreposições de instrumentos entre 

a PGPMBIO, as políticas futuras de Bioeconomia, a Política Nacional de 

Biodiversidade, a CONAREDD+ e a PNPSA, no que se refere, sobretudo, ao 

funcionamento similar de seus instrumentos gerando uma gama de políticas públicas 

que poderiam ser sumarizadas numa política única e universal. 

Outro fator a ser considerado é a necessidade de medição e monitoramento 

dos projetos em execução no âmbito das políticas públicas acima mencionadas. Não 

sendo o PSA o único instrumento capaz de traduzir economicamente a significância 

do manejo de florestas é preciso que haja diversas metodologias para adicionar aos 

instrumentos descritos maior confiabilidade e efetividade em sua execução.  

No contexto do desenvolvimento econômico, De Janvry e Sadulet (2015) ao 

consideram algumas lições apresendidas nos mais de sessenta anos da economia do 

desenvolvimento. Os autores destacam que alguns fatores ainda podem ser melhor 

entendidos, como por exemplo, o objetivo normativo das políticas, suas prioridades, 

estratégias e descobrimentos para o desenvolvimento, o rigor extendido nas 

causalidades entre instrumentos e resultados para políticas, bem como as regras e 

capacidades do estado. 

As oportunidades envolvendo SAs e SEs no manejo florestal, além do PSA 

englobam outros instrumentos já descritos. No entanto, caso haja má aplicação do 

instrumento de política ambiental deve-se considerar a possibilidade de esvaziamento 

da norma jurídica, por exemplo ao se considerar o recebimento por ativos ambientais 

providos por áreas onde já há a obrigação legal de sua preservação, como no caso 

das APPs e RLs (PACKER, 2015). 

Considerando os instrumentos econômicos capazes de serem utilizados no 

manejo florestal ao longo da cadeia de custódia é preciso considerar também o setor 

empresarial envolvido nessas iniciativas para além do que vem acontecendo 

atualmente. O setor empresarial, por meio das finanças sustentáveis ou títulos verdes 

poderiam ser incentivados a manter e/ou aumentar seus investimentos no setor 
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florestal, seja por meio das consultorias para a quantificação e geração de projetos de 

REDD+, PSA e projetos de PSE no manejo, seja pela incorporação e dinamização de 

sua participação em maior quantidade em projetos de concessão. Neste último caso, 

os preços não deveriam ser estipulados pelo governo, como acontece na realidade 

brasileira, e sim pela intersecção entre a curva de oferta e demanda, gerando o preço 

de equilíbrio.  

Enquanto algumas iniciativas têm fomentado a utilização de instrumentos 

econômicos ao longo dos anos, como a utilização das CRA e sua aplicação por meio 

dos estados brasileiros houveram impeditivos a sua ampla utilização, como por 

exemplo, a exigência de equivalência ecológica, termo ainda em amplo debate e com 

restrições de utilização e lacunas de conhecimento. No entanto, devido a essas 

restrições o mercado de CRA com relação às transações não tem se desenvolvido. 

Deve-se considerar também as limitações do processo de condução e 

aprovação das políticas públicas dentro do Congresso Nacional brasileiro e seus 

reflexos sobre a incongruência nas políticas públicas encontradas. Nesse sentido, 

destacam-se as inconsistências nas definições dos conceitos utilizados e suas 

características e descrição técnica. 

Existem também limitações do sistema acadêmico, político e executivo 

brasileiro no que se refere a sua capacidade de diálogo e implementação prática 

conjunta dos procedimentos e técnicas. Essas limitações também colaboram para a 

inefetividade das políticas públicas de meio ambiente no Brasil. 

 

3.5 Conclusão 

Este trabalho apresentou uma análise conceitual e de Policy Mix baseada nas 

políticas públicas brasileiras e suas legislações relacionadas, partindo da análise 

conceitual de SAs, SEs, PSAs, PSEs, REDD bem nos objetivos e instrumentos 

econômicos utilizados nessas políticas públicas. Como destacado, os conceitos de 

SAs, SEs foram ausentes na maioria das políticas públicas analisadas.  

Foram apresentados os outros conceitos relacionados à temática e com foco 

sobre o conceito de SEs e sua descrição nas políticas públicas florestais brasileiras. 

Houve destaque para os conceitos de “SEs florestais” encontrados na Lei da Gestão 

de Florestas Públicas (BRASIL, 2006), de SEs e SAs presentes no Novo Código 

Florestal (BRASIL, 2012) e na Lei da PNPSA (BRASIL, 2021) que contempla o 

conceito de SAs. 
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A maior parte dos instrumentos citados nas políticas públicas é incitativa 

seguido pela categoria coercitiva, porém na realidade não é essa a situação. Também 

deve ser destacado que houve alta demanda e baixa oferta para instrumentos de 

política ambiental de REDD+, títulos verdes, concessão florestal e incentivo à 

pesquisa que poderiam complementar o instrumento econômico de PSA com relação 

ao manejo florestal. 

A maioria das políticas se refere aos instrumentos de mercado, com destaque 

para o PSA ao invés do REDD ou REDD+, embora haja políticas públicas específicas 

para ambos os instrumentos. Destaca-se maior relação com os conceitos de SEs e 

SAs as políticas públicas de REDD+ para florestas nativas tropicais, a depender no 

caso do bioma de sua implementação. Podem ser destacadas, políticas de PSA para 

casos em que a demanda esteja localizada próxima às áreas de oferta desses 

serviços bem como locais onde haja maior grau de urbanização como no Cerrado e 

Mata Atlância, por exemplo, ao contrário da Amazônia que poderia ser utilizada para 

projetos de REDD e REDD+ no mercado global de comércio de emissões, por 

exemplo. 

Com relação ao nível de atividade do instrumento a maioria dos instrumentos 

foi classificado de abrangência nacional devido a existência de pressões internacional 

por meio de acordos internacional e restrições de compra do mercado internacional 

aos produtos brasileiros, sobretudo commodities que afetam o Brasil no sentido de 

fazer com que o governo brasileiro tenha atitudes mais positivas com relação a 

conservação ambiental. 

Pesquisas mais direcionadas ao funcionamento e busca por exemplificações 

práticas desses instrumentos de econômicos para aplicação prática em casos do 

manejo de florestas nativas em áreas tropicais são necessários. De forma que em 

políticas públicas direta ou indiretamente relacionadas possa haver maior grau de 

sinergias e menor existência de trade-offs contribuindo para que os governos possam 

diminuir a ocorrência de suas falhas e melhorando a eficácia dessas políticas públicas, 

sobretudo com relação ao manejo de florestas nativas e a sua economia de escala. 
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4. SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A estruturação desta tese se deu em três capítulos, sendo o capítulo 1 

responsável por conter a introdução geral sobre a tese e os conceitos nela utilizados.  

No capítulo 2 foram abordadas as perspectivas para a utilização de serviços 

ecossistêmicos na redefinição do manejo florestal, no qual foi realizada a análise 

sistemática com os temas de manejo florestas, manejo de ecossistemas e serviços 

ecossistêmicos ao longo da história para a área mundial das florestas tropicais.  

No capítulo 3 foi realizada a análise sobre as lacunas e potencialidades dentro 

da legislação florestal, ambiental e agrícola na integração do PSA em atividades de 

manejo florestal na Amazônia brasileira. Por fim, as considerações finais são 

contemplam os tópicos pesquisados em contraposição às hipóteses e os objetivos 

específicos ao longo do processo de desenvolvimento desse trabalho científico. 

Serviram como hipóteses dessa tese de doutorado: 

(i) Existência de mais diferenças que semelhanças entre o manejo florestal e o 

manejo de ecossistemas na Amazônia brasileira que tornam os serviços 

ecossistêmicos passíveis de incorporação na redefinição do manejo florestal em 

propriedades rurais. Hipótese aceita e esclarecida no capítulo 2. 

(ii) Existência de mais lacunas do que potencialidades dentro da legislação 

relacionada ao manejo florestal na integração do PSA em atividades de manejo 

florestal na Amazônia brasileira. Hipótese aceita e esclarecida no capítulo 3. 

No qual o objetivo geral dessa tese foi analisar a possibilidade de integração 

dos serviços ecossistêmicos ao pagamento por serviços ambientais em práticas de 

manejo florestal na Amazônia brasileira. Foram colocados como objetivos específicos: 

(I) Analisar as semelhanças e diferenças entre o manejo florestal e o manejo 

de ecossistemas na Amazônia brasileira a fim de definir os serviços ecossistêmicos 

passíveis de serem incorporados para a redefinição do manejo florestal em 

propriedades rurais; (pesquisado no Capítulo 2). 

(II) Verificar na legislação ambiental federal relacionada a manejo florestal quais 

são as lacunas e potencialidades de integração do PSA em atividades de manejo 

florestal na Amazônia brasileira. (pesquisado no Capítulo 3). 

No capítulo 2 foi evidenciado ao longo da literatura pesquisada e análise, as 

semelhanças e diferenças entre o manejo florestal e o manejo de ecossistemas na 

Amazônia brasileira a fim de definir os serviços ecossistêmicos passíveis de serem 

incorporados para a redefinição do manejo florestal em propriedades rurais foram 
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pesquisadas. Partiu-se do princípio hipotético que haveria a existência de mais 

diferenças que semelhanças entre o manejo florestal e o manejo de ecossistemas na 

Amazônia brasileira que tornam os SEs passíveis de incorporação na redefinição do 

manejo florestal em propriedades rurais. 

Não houve tendência de crescimento ou redução nas publicações envolvendo 

SEs e florestas tropicais, foram encontradas 47 publicações nas quais pode-se 

verificar que muito tem sido falado sobre SEs, sem, no entanto, considerar claramente 

seus conceitos, categorias, marcos conceitos e métodos diretamente relacionados. 

Os métodos em sua maioria consideravam análises estatísticas, modelagens em 

geoprocessamento e em menor quantidade, análises econômicas.  

A maior parte dos estudos dessa revisão sistemática estava diretamente 

relacionado a área de recursos florestais, instrumentos de mercado e adotava como 

práticas de manejo, o manejo madeireiro, não-madeireiro e a incorporação de SEs. 

Também se verificou que o Brasil é o país com maior número de publicações 

relacionadas a SEs e manejo nas florestas tropicais. 

Maiores pesquisas são indicadas para verificar a inserção de SEs e a utilização 

do InVEST e ARIES no manejo florestal em um contexto mundial, além de contemplar 

somente as florestas nos trópicos. Por fim, todo este processo torna-se necessário na 

incorporação do conceito de SEs como prática de manejo e sua posterior utilização 

em políticas públicas relacionadas. 

Enquanto no capítulo 3, a hipótese foi de existência de mais lacunas do que 

potencialidades dentro da legislação relacionada ao manejo florestal na integração do 

PSA em atividades de manejo florestal na Amazônia brasileira. Para isso foi verificado 

na legislação ambiental federal relacionada a manejo florestal quais são as lacunas e 

potencialidades de integração do PSA em atividades de manejo florestal na Amazônia 

brasileira por meio de análises conceituais e o policy mix. 

Foi realizada a análise conceitual de SAs, SEs, PSAs, PSEs, REDD e dos 

objetivos e instrumentos econômicos utilizados nessas políticas públicas. Como 

destacado, os conceitos de SAs, SEs foram ausentes na maioria das políticas públicas 

analisadas.  

A maior parte dos instrumentos citados nas políticas públicas é incitativa 

seguido pela categoria coercitiva, porém na realidade não é essa a situação. A maioria 

das políticas se refere aos instrumentos de mercado, com destaque para o PSA ao 
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invés do REDD ou REDD+, embora haja políticas públicas específicas para ambos os 

instrumentos.  

Destaca-se maior relação com os conceitos de SEs e SAs as políticas públicas 

de REDD+ para florestas nativas tropicais, a depender no caso do bioma de sua 

implementação. Com relação ao nível de atividade do instrumento a maioria dos 

instrumentos foi classificado de abrangência nacional devido a existência de pressões 

internacional por meio de acordos internacional e restrições de compra do mercado 

internacional aos produtos brasileiros, sobretudo commodities que afetam o Brasil no 

sentido de fazer com que o governo brasileiro tenha atitudes mais positivas com 

relação a conservação do meio ambiente. 

No entanto, na lei de Manejo Florestal não há diferenciação entre função e SEs 

e essa ausência de diferenciação faz com que haja impactos sobre a sua 

aplicabilidade e consequente efetividade na execução desta política pública. Para o 

manejo florestal nota-se a ocorrência de mais sinergias que tradeoffs, justificando-se 

pelo fato de que o manejo florestal consegue agregar facilmente demais instrumentos 

presentes em outras políticas, como por exemplo, o seguro florestal, a CPR Verde, a 

CPR, a CRA, o PSA e o REDD+. 

Esta tese procurou identificar a possibilidade de inserção do conceito de SE 

dentro do manejo de florestas nativas tropicais partindo de sua revisão sistemática até 

a análise do policy mix do pagamento por seus resultados em legislações brasileiras 

relacionadas. 

Pesquisas mais direcionadas ao funcionamento e busca por exemplificações 

práticas desses instrumentos econômicos para aplicação prática em atividades de 

manejo de florestas nativas em áreas tropicais são necessários. De forma, que em 

políticas públicas direta ou indiretamente relacionadas possa haver maior grau de 

sinergias e menor existência de trade-offs contribuindo para que os governos possam 

diminuir a ocorrência de suas falhas e melhorando a eficácia dessas políticas públicas, 

sobretudo com relação ao manejo de florestas nativas e a sua economia de escala. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Distribuição por ano da quantidade de publicações encontradas 

nesse estudo 
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Apêndice B – Publicações e sua relação com a área fim 

 
Descrição da forma de manejo adotado pelo autor e sua relação com a área fim de 
ecologia e recursos florestais 

TÍTULO AUTORES ÁREA FIM 

What happens when the money 
runs out? Forest outcomes and 

equity concerns following 
Ecuador's suspension of 
conservation payments 

Etchart et al. (2020) Recursos Florestais 

Pay, talk or ‘whip’ to conserve 
forests: Framed field 

experiments in Zâmbia 
Ngoma et al. (2020) Recursos Florestais 

Protecting environmental and 
socio-economic values of 
selectively logged tropical 

forests in the Anthropocene 

Bousfield et al. (2020) Recursos Florestais 

Contributions of native forest 
protection to local water supplies 

in East Maui 
Bremer et al. (2019) Ecologia 

Conservation of Tropical Forests 
in the Anthropocene 

Edwards et al. (2019) Ecologia 

Balancing carbon dioxide: a case 
study of forest preservation, out-

migration, and afforestation in 
the Pueblos Mancomunados of 

Oaxaca, Mexico 

Jurjonas; Seekamp (2019) Ecologia 

Re-imagining forestry and wood 
business: Pathways to rural 

development, poverty alleviation 
and climate change mitigation in 

the tropics 

Nambiar (2019) Recursos Florestais 

Irreplaceable socioeconomic 
value of wild meat extraction to 

local food security in rural 
Amazonia 

Nunes et al. (2019) Ecologia 

Comparing logging and 
subsistence values of plants 

across an Indigenous peoples’ 
influenced landscape 

Shah; Cummings (2018) Recursos Florestais 

Biodiversity observation for land 
and ecosystem health (BOLEH): 
A robust method to evaluate the 

management impacts on the 
bundle of carbon and 

biodiversity ecosystem services 
in tropical production forests 

Kitayama et al. (2018) Recursos Florestais 

Sustainable Forest Management 
and social-ecological systems: 

An institutional analysis of 
Caatinga, Brazil 

Faggin et al. (2017) Recursos Florestais 

A look at Intact Forest 
Landscapes (IFLs) and their 
relevance in Central Áfrican 

forest policy 

Haurez et al. (2017) Recursos Florestais 

Global benefits and local costs - 
The dilemma of tropical forest 

Neudert et al. (2017) Recursos Florestais 
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TÍTULO AUTORES ÁREA FIM 

conservation: A review of the 
situation in Madagascar 

Mixed policies give more options 
in multifunctional tropical forest 

landscapes 
Law et al. (2017) Recursos Florestais 

Assessing the economic impact 
of climate change on forest 
resource use in Nigeria: A 

Ricardian approach 

Onyekuru; Marchant (2016) Recursos Florestais 

Ecosystem services capacity 
across heterogeneous forest 

types: understanding the 
interactions and suggesting 

pathways for sustaining multiple 
ecosystem services 

Alamgir et al. (2016) Recursos Florestais 

Implementation of forest cover 
and carbon mapping in the 

Greater Mekong subregion and 
Malaysia project-A case study of 

Thailand 

Pungkul et al. (2014) Ecologia 

Indonesia's Contested Domains. 
Deforestation, Rehabilitation and 
Conservation-with-Development 
in Central Kalimantan's Tropical 

Peatlands 

Jewitt et al. (2014) Recursos Florestais 

Assessing the impact of 
landscape development on 

ecosystem services value in 
tropical watershed 

Foo; Hashim (2014) Ecologia 

The economic value of 
sustainable seed and timber 

harvests of multi-use species: An 
example using Carapa 

guianensis 

Klimas et al. (2012) Recursos Florestais 

Consequences of actor level 
livelihood heterogeneity for 

additionality in a tropical forest 
payment for environmental 

services programme with an 
undifferentiated reward structure 

Newton et al. (2012) Recursos Florestais 

Forest-related ecosystem 
services 

van Beukering (2010) Recursos Florestais 

Valuation of tropical forest 
services and mechanisms to 

finance their conservation and 
sustainable use: A case study of 
Tapantí National Park, Costa Rica 

Bernard et al. (2009) Recursos Florestais 

Is multiple-use forest 
management widely 

implementable in the tropics? 
García-Fernández et al. (2008) Recursos Florestais 

Impact of land use and land 
cover changes on ecosystem 

services in Menglun, 
Xishuangbanna, Southwest 

China 

Hu et al. (2008) Ecologia 

Evolving perspectives of the 
'difficult economics' of SFM and 

conservation 
Richards (2007) Recursos Florestais 
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TÍTULO AUTORES ÁREA FIM 

Changes in tropical forests - 
Moving towards new forms of 
governance [Les changements 

en forêt tropicale: Vers de 
novvelles formes de 

govvernance 

Nasi; Guéneau (2007) Recursos Florestais 

Quantification of the impact of 
land-use changes on ecosystem 

services: A case study in 
Pingbian County, China 

Li et al. (2007) Ecologia 

Forest finance, development 
cooperation and future options 

Khare et al. (2005) Recursos Florestais 

Optimal strategies for ecosystem 
services provision in Amazonian 

production forests 
Piponiot et al. (2019) Recursos Florestais 

Logging damage and injured tree 
mortality in tropical forest 

management 
van der Werf et al. (2019) 

Recursos Florestais 

Perceptions of ecosystem 
services provided by tropical 
forests to local populations in 

Cameroon 

Lhoest et al. (2019) Recursos Florestais 

Evaluating the Effects of a 
Minimalist Deliberative 

Framework on the Willingness to 
Participate in a Payment for 

Ecosystem Services Program 

Witt (2019) Recursos Florestais 

Combining remote sensing 
techniques and participatory 
mapping to understand the 

relations between forest 
degradation and ecosystems 

services in a tropical rainforest 

Delgado-Aguilar et al. (2019) Ecologia 

Spatial congruence and 
divergence between ecosystem 
services and biodiversity in a 
tropical forested landscape 

Alamgir et al. (2018) Ecologia 

Forest cover loss and recovery in 
an East Áfrican remnant forest 
area: Understanding its context 
and drivers for conservation and 
sustainable ecosystem service 

provision 

Tekalign et al. (2018) Recursos Florestais 

Forest ecosystem services 
derived by smallholder farmers in 
northwestern Madagascar: Storm 

hazard mitigation and 
participation in forest 

management 

Dave et al. (2017) Recursos Florestais 

Community mapping of 
ecosystem services in tropical 

rainforest of Ecuador 
Delgado-Aguilar et al. (2017) Ecologia 

Trade-offs between ecosystem 
services and alternative 

pathways toward sustainability in 
a tropical dry forest region 

Mora et al. (2016) Recursos Florestais 

Assessing the contribution of 
ecosystem services to human 

Dawson; Martin (2015) Recursos Florestais 
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TÍTULO AUTORES ÁREA FIM 

wellbeing: A disaggregated study 
in western Rwanda 

Tropical forest conservation 
versus conversion trade-offs: 

Insights from analysis of 
ecosystem services provided by 
Kakamega rainforest in Kenya 

Mutoko et al. (2015) Recursos Florestais 

The role of forest provisioning 
ecosystem services in coping 
with household stresses and 

shocks in Miombo woodlands, 
Zâmbia 

Kalaba et al. (2013) Recursos Florestais 

The socio-cultural importance of 
Mauritia flexuosa palm swamps 
(aguajales) and implications for 
multi-use management in two 
Maijuna communities of the 

Peruvian Amazon 

Gilmore et al. (2013) Ecologia 

Towards transferable functions 
for extraction of Non-timber 

Forest Products: A case study on 
charcoal production in Tanzania 

Schaafsma et al. (2012) Recursos Florestais 

Compliance with sustainable 
forest management guidelines in 
three timber concessions in the 
Venezuelan Guayana: Analysis 

and implications 

Vilanova et al. (2010) Recursos Florestais 

Mediation of Tropical Forest 
Interests Through Empowerment 
to Locals by Means of Ecological 

Indicators 

Hermansen (2008) Ecologia 

Assessment of the management 
of organizations supplying 

ecosystem services from tropical 
forests 

Koellner et al. (2008) Recursos Florestais 
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Apêndice C – Relação entre área fim, SEs, categoria dos SEs e classificação de 

SEs nos estudos 

 

Descrição da área fim de ecologia e recursos florestais e serviços ecossistêmicos, 
categoria dos serviços ecossistêmicos e classificação de serviços ecossistêmicos 
adotada pelos autores 

N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
CATEGORIA DE 
SE ADOTADA 

CLASSIFICAÇÃO 
DE SE 

ADOTADA 

1 

What happens 
when the 

money runs 
out? Forest 

outcomes and 
equity concerns 

following 
Ecuador's 

suspension of 
conservation 

payments 

Etchart et 
al. (2020) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum nenhum 

2 

Pay, talk or 
‘whip’ to 
conserve 

forests: Framed 
field 

experiments in 
Zâmbia 

Ngoma et 
al. (2020) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum nenhum 

3 

Protecting 
environmental 

and socio-
economic 
values of 

selectively 
logged tropical 
forests in the 
Anthropocene 

Bousfield 
et al. 

(2020) 

Recursos 
Florestais 

estocagem de 
carbono, 
regulação 

térmica, serviços 
hídricos, 

conservação do 
solo 

não descrito não descrito 

4 

Contributions of 
native forest 
protection to 
local water 

supplies in East 
Maui 

Bremer et 
al. (2019) 

Ecologia 
recarga hídrica, 
utilidade hídrica 

não descrito não descrito 

5 

Conservation of 
Tropical Forests 

in the 
Anthropocene 

Edwards et 
al. (2019) 

Ecologia 
proteção hídrica, 

turismo 
não descrito não descrito 

6 

Balancing 
carbon dioxide: 
a case study of 

forest 
preservation, 
out-migration, 

and 
afforestation in 

the Pueblos 
Mancomunados 

of Oaxaca, 
Mexico 

Jurjonas; 
Seekamp 

(2019) 
Ecologia carbono não descrito não descrito 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
CATEGORIA DE 
SE ADOTADA 

CLASSIFICAÇÃO 
DE SE 

ADOTADA 

7 

Re-imagining 
forestry and 

wood business: 
Pathways to 

rural 
development, 

poverty 
alleviation and 
climate change 
mitigation in the 

tropics 

Nambiar 
(2019) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum nenhum 

8 

Irreplaceable 
socioeconomic 
value of wild 

meat extraction 
to local food 

security in rural 
Amazonia 

Nunes et 
al. (2019) 

Ecologia carne silvestre não descrito não descrito 

9 

Comparing 
logging and 
subsistence 

values of plants 
across an 
Indigenous 

peoples’ 
influenced 
landscape 

Shah; 
Cummings 

(2018) 

Recursos 
Florestais 

madeira 
comercial, 

construção local, 
alimentos, 

combustíveis, 
itens 

domésticos, 
ornamentos, 

matéria-prima, 
caça 

não descrito MEA, 2005 

10 

Biodiversity 
observation for 

land and 
ecosystem 

health 
(BOLEH): A 

robust method 
to evaluate the 
management 

impacts on the 
bundle of 

carbon and 
biodiversity 
ecosystem 
services in 

tropical 
production 

forests 

Kitayama 
et al. 

(2018) 

Recursos 
Florestais 

estoque de 
carbono, 

biodiversidade 
não descrito não descrito 

11 

Sustainable 
Forest 

Management 
and social-
ecological 

systems: An 
institutional 
analysis of 

Caatinga, Brazil 

Faggin et 
al. (2017) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum nenhum 

12 
A look at Intact 

Forest 
Haurez et 
al. (2017) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum nenhum 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
CATEGORIA DE 
SE ADOTADA 

CLASSIFICAÇÃO 
DE SE 

ADOTADA 

Landscapes 
(IFLs) and their 

relevance in 
Central Áfrican 

forest policy 

13 

Global benefits 
and local costs - 
The dilemma of 
tropical forest 

conservation: A 
review of the 
situation in 

Madagascar 

Neudert et 
al. (2017) 

Recursos 
Florestais 

carvão, seda, 
plantas 

medicinais 
não descrito 

MEA, 2003; 
TEEB, 2010 

14 

Mixed policies 
give more 
options in 

multifunctional 
tropical forest 
landscapes 

Law et al. 
(2017) 

Recursos 
Florestais 

produção 
agrícola 

pequena, óleo 
de palma, 
produção 

madeireira, 
mitigação de 
emissão de 

carbono, nível 
de 

biodiversidade 
do ecossistema, 
biodiversidade 
de espécies 

PROD, REG, 
NÍVEL DE 

BIODIVERSIDADE 
nenhum 

15 

Assessing the 
economic 
impact of 

climate change 
on forest 

resource use in 
Nigeria: A 
Ricardian 
approach 

Onyekuru; 
Marchant 

(2016) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum nenhum 

16 

Ecosystem 
services 

capacity across 
heterogeneous 

forest types: 
understanding 
the interactions 
and suggesting 
pathways for 

sustaining 
multiple 

ecosystem 
services 

Alamgir et 
al. (2016) 

Recursos 
Florestais 

regulação 
climática global, 

regulação da 
qualidade do ar, 

regulação da 
erosão, 

regulação de 
nutrientes, 

proteção de 
ciclones, 

provisão de 
habitat, provisão 

de energia, 
provisão de 

madeira 

PROV, REG MEA, 2005 

17 

Implementation 
of forest cover 

and carbon 
mapping in the 

Greater Mekong 
subregion and 

Pungkul et 
al. (2014) 

Ecologia 
sequestro de 

carbono 
não descrito não descrito 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
CATEGORIA DE 
SE ADOTADA 

CLASSIFICAÇÃO 
DE SE 

ADOTADA 

Malaysia 
project-A case 

study of 
Thailand 

18 

Indonesia's 
Contested 
Domains. 

Deforestation, 
Rehabilitation 

and 
Conservation-

with-
Development in 

Central 
Kalimantan's 

Tropical 
Peatlands 

Jewitt et al. 
(2014) 

Recursos 
Florestais 

provisão de 
madeira 

não descrito não descrito 

19 

Assessing the 
impact of 
landscape 

development on 
ecosystem 

services value 
in tropical 
watershed 

Foo; 
Hashim 
(2014) 

Ecologia 

oferta hídrica, 
controle de 

erosão, 
tratamento de 

resíduos, 
estoque de 
carbono, 

sequestro de 
carbono, 

recreação, 
informações 
artísticas e 
culturais, 

produção de 
alimentos, 

matéria prima, 
recursos 

medicinais, 
recursos 

ornamentais 

não descrito TEEB, 2010 

20 

The economic 
value of 

sustainable 
seed and timber 

harvests of 
multi-use 

species: An 
example using 

Carapa 
guianensis 

Klimas et 
al. (2012) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum nenhum 

21 

Consequences 
of actor level 

livelihood 
heterogeneity 

for additionality 
in a tropical 

forest payment 
for 

environmental 
services 

Newton et 
al. (2012) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum nenhum 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
CATEGORIA DE 
SE ADOTADA 

CLASSIFICAÇÃO 
DE SE 

ADOTADA 

programme with 
an 

undifferentiated 
reward structure 

22 
Forest-related 

ecosystem 
services 

van 
Beukering 

(2010) 

Recursos 
Florestais 

ecoturismo, 
oferta hídrica, 
sequestro de 

carbono 

não descrito 
MEA, 2005; 
TEEB, 2010 

23 

Valuation of 
tropical forest 
services and 

mechanisms to 
finance their 
conservation 

and sustainable 
use: A case 

study of Tapantí 
National Park, 

Costa Rica 

Bernard et 
al. (2009) 

Recursos 
Florestais 

oferta hídrica, 
manutenção da 
biodiversidade, 

recreação e 
turismo 

não descrito não descrito 

24 

Is multiple-use 
forest 

management 
widely 

implementable 
in the tropics? 

García-
Fernández 

et al. 
(2008) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum nenhum 

25 

Impact of land 
use and land 

cover changes 
on ecosystem 

services in 
Menglun, 

Xishuangbanna, 
Southwest 

China 

Hu et al. 
(2008) 

Ecologia 

regulação de 
gases, 

regulação 
climática global, 

regulação de 
distúrbios, 
regulação 

hídrica, oferta 
hídrica, controle 

de erosão, 
formação de 

solo, ciclagem 
de nutrientes, 
tratamento de 

água, 
polinização, 

controle 
biológico, 
habitat, 

produção de 
alimentos, 

matéria prima, 
recursos 

genéticos, 
recreação, 

cultural 

não descrito MEA, 2005 

26 

Evolving 
perspectives of 

the 'difficult 
economics' of 

SFM and 
conservation 

Richards 
(2007) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum nenhum 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
CATEGORIA DE 
SE ADOTADA 

CLASSIFICAÇÃO 
DE SE 

ADOTADA 

27 

Changes in 
tropical forests - 
Moving towards 

new forms of 
governance 

[Les 
changements 

en forêt 
tropicale: Vers 
de novvelles 
formes de 

govvernance 

Nasi; 
Guéneau 

(2007) 

Recursos 
Florestais 

sequestro de 
carbono, 

regulação de 
água, recursos 

genéticos 

não descrito não descrito 

28 

Quantification of 
the impact of 

land-use 
changes on 
ecosystem 
services: A 

case study in 
Pingbian 

County, China 

Li et al. 
(2007) 

Ecologia 

floresta mista, 
arbustos, 

pastagem, terra 
cultivada 

não descrito não descrito 

29 

Forest finance, 
development 

cooperation and 
future options 

Khare et al. 
(2005) 

Recursos 
Florestais 

proteção hídrica, 
proteção da 

biodiversidade, 
sequestro de 

carbono, 
conservação de 

espécies e 
habitats 

não descrito não descrito 

30 

Optimal 
strategies for 
ecosystem 
services 

provision in 
Amazonian 
production 

forests 

Piponiot et 
al. (2019) 

Recursos 
Florestais 

madeira, 
carbono, 

biodiversidade 
não descrito não descrito 

31 

Logging 
damage and 
injured tree 
mortality in 

tropical forest 
management 

van der 
Werf et al. 

(2019 

Recursos 
Florestais 

estoque de 
carbono 

não descrito não descrito 

32 

Perceptions of 
ecosystem 
services 

provided by 
tropical forests 

to local 
populations in 

Cameroon 

Lhoest et 
al. (2019) 

Recursos 
Florestais 

produto florestal 
não madeireiro 
vegetal, caça, 
pesca, lenha, 

madeira, 
medicina 

tradicional, 
identidade e 
patrimonio 

cultural, turismo, 
inspiração para 
cultura, turismo, 
inspiração para 

cultura, 

REG, PROV, 
CULT 

TEEB, 2010 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
CATEGORIA DE 
SE ADOTADA 

CLASSIFICAÇÃO 
DE SE 

ADOTADA 

experiência 
espiritual, 
recreação, 

regulação da 
qualidade 
hídrica, 

regulação 
climática, 

regulação da 
qualidade do ar, 

mitigação de 
perigos naturais, 

formação e 
regeneração de 

solo 

33 

Evaluating the 
Effects of a 
Minimalist 

Deliberative 
Framework on 
the Willingness 
to Participate in 
a Payment for 

Ecosystem 
Services 
Program 

Witt (2019) 
Recursos 
Florestais 

serviços 
hídricos, 
carbono, 

biodiversidade 

não descrito MEA, 2005 

34 

Combining 
remote sensing 
techniques and 

participatory 
mapping to 

understand the 
relations 

between forest 
degradation and 

ecosystems 
services in a 

tropical 
rainforest 

Delgado-
Aguilar et 
al. (2019) 

Ecologia 
caça, turismo, 
água, madeira 

PROV MEA, 2005 

36 

Spatial 
congruence and 

divergence 
between 

ecosystem 
services and 

biodiversity in a 
tropical forested 

landscape 

Alamgir et 
al. (2018) 

Ecologia 

heteregeneidade 
abiótica, 

biodiversidade, 
fluxos de água 

bióticos, 
eficiência 

metabólica, 
captura de 

energia 
(radiação), 
redução de 
nutrientes, 

capacidade de 
estoque, 
regulação 

climática local, 
regulação 

climática global, 

PROV, REG, SUP, 
nível de 

biodiversidade do 
ecossistema 

MEA, 2005 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
CATEGORIA DE 
SE ADOTADA 

CLASSIFICAÇÃO 
DE SE 

ADOTADA 

proteção de 
enchentes, 

recarga hídrica, 
regulação da 

qualidade do ar, 
regulação da 

erosão, 
regulação de 

nutrientes, 
purificação da 

água, 
polinização, 

proteção contra 
ciclones, 
pecuária, 

forragem, pesca, 
alimentos 
selvagens, 

madeira, lenha, 
energia, 

bioquímicos e 
medicamentos, 

água fresca,  
habitat, valores 

aestéticos, 
valores 

recreacionais, 
valor intrínseco 

da 
biodiversidade 

37 

Forest cover 
loss and 

recovery in an 
East Áfrican 

remnant forest 
area: 

Understanding 
its context and 

drivers for 
conservation 

and sustainable 
ecosystem 

service 
provision 

Tekalign et 
al. (2018) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum nenhum 

38 

Forest 
ecosystem 

services derived 
by smallholder 

farmers in 
northwestern 
Madagascar: 
Storm hazard 
mitigation and 
participation in 

forest 
management 

Dave et al. 
(2017) 

Recursos 
Florestais 

mel, 
vegetais/frutas 

silvestres, 
peixes, ouriço, 

lenha, 
polewood, 

madeira para 
carvão, fibra de 

ráfia, plantas 
medicinais, 

lugares 
sagrados, 
espaços 

CULT, alimentos, 
materiais rígidos, 
redução de riscos 

MEA, 2005 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
CATEGORIA DE 
SE ADOTADA 

CLASSIFICAÇÃO 
DE SE 

ADOTADA 

religiosos, 
benefícios 
turísticos, 

redução de 
enchentes, 
redução de 
sedimentos 

40 

Community 
mapping of 
ecosystem 
services in 

tropical 
rainforest of 

Ecuador 

Delgado-
Aguilar et 
al. (2017) 

Ecologia 

qualidade do ar, 
sementes, 

biodiversidade, 
educação 
ambiental, 

medicina, fibras, 
solo, 

espiritualidade e 
religiosidade, 
beleza cênica, 
água fresca, 

turismo, 
madeira, 

alimentos, 
borracha 

não descrito MEA, 2005 

41 

Trade-offs 
between 

ecosystem 
services and 
alternative 
pathways 

toward 
sustainability in 
a tropical dry 
forest region 

Mora et al. 
(2016) 

Recursos 
Florestais 

estoque de 
carbono, riqueza 

de 
biodiversidade 

não descrito não descrito 

42 

Assessing the 
contribution of 

ecosystem 
services to 

human 
wellbeing: A 

disaggregated 
study in western 

Rwanda 

Dawson; 
Martin 
(2015) 

Recursos 
Florestais 

regulação 
climática, 

escassez de 
alimentos, 

saúde, turismo 

não descrito MEA, 2005 

43 

Tropical forest 
conservation 

versus 
conversion 
trade-offs: 

Insights from 
analysis of 
ecosystem 
services 

provided by 
Kakamega 
rainforest in 

Kenya 

Mutoko et 
al. (2015) 

Recursos 
Florestais 

lenha, produção 
de carvão, 
provisão de 
pastagem 

natural, oferta 
de materiais 

para construção, 
provisão de 
alimentos 
selvagens, 
medicinas 

étnicas, herança 
cultural, 

recreação, 
conservação da 

natureza 

PROV, CULT 
MEA, 2003; 
TEEB, 2010 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
CATEGORIA DE 
SE ADOTADA 

CLASSIFICAÇÃO 
DE SE 

ADOTADA 

44 

The role of 
forest 

provisioning 
ecosystem 
services in 
coping with 
household 

stresses and 
shocks in 
Miombo 

woodlands, 
Zâmbia 

Kalaba et 
al. (2013) 

Recursos 
Florestais 

cogumelos, 
insetos, frutas, 

sementes, 
vegetais/frutas 
silvestres, mel, 
óleos, medicina 

tradicional, 
matéria-prima, 

lenha 

não descrito MEA, 2005 

45 

The socio-
cultural 

importance of 
Mauritia 

flexuosa palm 
swamps 

(aguajales) and 
implications for 

multi-use 
management in 

two Maijuna 
communities of 

the Peruvian 
Amazon 

Gilmore et 
al. (2013) 

Ecologia nenhum nenhum nenhum 

46 

Towards 
transferable 
functions for 
extraction of 
Non-timber 

Forest 
Products: A 

case study on 
charcoal 

production in 
Tanzania 

Schaafsma 
et al. 

(2012) 

Recursos 
Florestais 

não descrito não descrito MEA, 2005 

47 

Compliance 
with sustainable 

forest 
management 
guidelines in 
three timber 

concessions in 
the Venezuelan 

Guayana: 
Analysis and 
implications 

Vilanova et 
al. (2010) 

Recursos 
Florestais 

regulação 
climática, 
regulação 

hídrica, uso 
histórico e 
tradicional, 
valores de 
herança, 

madeira, fibras, 
água potável, 

alimento 

REG, CULT, 
PROV 

MEA, 2005 

48 

Mediation of 
Tropical Forest 

Interests 
Through 

Empowerment 
to Locals by 

Means of 
Ecological 
Indicators 

Hermansen 
(2008) 

Ecologia não descrito não descrito MEA, 2005 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
CATEGORIA DE 
SE ADOTADA 

CLASSIFICAÇÃO 
DE SE 

ADOTADA 

49 

Assessment of 
the 

management of 
organizations 

supplying 
ecosystem 

services from 
tropical forests 

Koellner et 
al. (2008) 

Recursos 
Florestais 

proteção hídrica, 
sequestro de 

carbono, beleza 
cênica, proteção 

da 
biodiversidade, 

proteção do solo 

não descrito MEA, 2005 

Nenhum: quando não há nenhum serviço ecossistêmico estudado. 
Não descrito: quando coloca serviço ecossistêmico, mas não descreve os outros dados relacionados 
ao item. 
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Apêndice D – Quantidade de publicações por prática de manejo descrita nos 

estudos 
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Apêndice E – Relação entre área fim, SEs, atividades de manejo e instrumentos 

econômicos descritos nos estudos 

 
Descrição da área fim estudada pelo autor e sua relação com os serviços 
ecossistêmicos, atividades de manejo executadas na área e principal instrumento 
econômico retratado 

N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

1 

What happens 
when the money 
runs out? Forest 
outcomes and 

equity concerns 
following 
Ecuador's 

suspension of 
conservation 

payments 

Etchart et 
al. (2020) 

Recursos 
Florestais 

nenhum 
preservação da 
biodiversidade 

PSA; REDD+ 

2 

Pay, talk or 
‘whip’ to 
conserve 

forests: Framed 
field experiments 

in Zâmbia 

Ngoma et 
al. (2020) 

Recursos 
Florestais 

nenhum 
instrumentos 

de política 
ambiental 

PSA, manejo 
florestal 

comunitário, 
comando e 

controle 

3 

Protecting 
environmental 

and socio-
economic values 

of selectively 
logged tropical 
forests in the 
Anthropocene 

Bousfield 
et al. 

(2020) 

Recursos 
Florestais 

estocagem de 
carbono, 
regulação 

térmica, serviços 
hídricos, 

conservação do 
solo 

exploração 
seletiva, 

exploração de 
impacto 

reduzido, 
recuperação 

natural e 
conduzida de 

florestas 
exploradas 

REDD+ 

4 

Contributions of 
native forest 
protection to 
local water 

supplies in East 
Maui 

Bremer et 
al. (2019) 

Ecologia 
recarga hídrica, 
utilidade hídrica 

preservação PSA 

5 

Conservation of 
Tropical Forests 

in the 
Anthropocene 

Edwards et 
al. (2019) 

Ecologia 
proteção hídrica, 

turismo 
preservação REDD+, PSA 

6 

Balancing 
carbon dioxide: 
a case study of 

forest 
preservation, 
out-migration, 

and afforestation 
in the Pueblos 

Mancomunados 

Jurjonas; 
Seekamp 

(2019) 
Ecologia carbono 

ocupação 
antrópica e 

conservação 

Indireto manejo 
e PSA 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

of Oaxaca, 
Mexico 

7 

Re-imagining 
forestry and 

wood business: 
Pathways to 

rural 
development, 

poverty 
alleviation and 
climate change 
mitigation in the 

tropics 

Nambiar 
(2019) 

Recursos 
Florestais 

nenhum 

exploração de 
produtos 

florestais não-
madeireiros 

PSA, REDD+ 
aliviar pobreza 

8 

Irreplaceable 
socioeconomic 

value of wild 
meat extraction 

to local food 
security in rural 

Amazonia 

Nunes et 
al. (2019) 

Ecologia carne silvestre 
caça, consumo 

de carne 
silvestre 

nenhum 

9 

Comparing 
logging and 
subsistence 

values of plants 
across an 
Indigenous 

peoples’ 
influenced 
landscape 

Shah; 
Cummings 

(2018) 

Recursos 
Florestais 

madeira 
comercial, 

construção local, 
alimentos, 

combustíveis, 
itens 

domésticos, 
ornamentos, 

matéria-prima, 
caça 

exploração de 
impacto 
reduzido 

REDD+ 

10 

Biodiversity 
observation for 

land and 
ecosystem 

health (BOLEH): 
A robust method 
to evaluate the 
management 

impacts on the 
bundle of carbon 
and biodiversity 

ecosystem 
services in 

tropical 
production 

forests 

Kitayama 
et al. 

(2018) 

Recursos 
Florestais 

estoque de 
carbono, 

biodiversidade 

manejo 
sustentável 

com exploração 
de impacto 
reduzido e 
exploração 

convencional 
de alto impacto 

certificação 
florestal, 
REDD+ 

11 

Sustainable 
Forest 

Management and 
social-ecological 

systems: An 
institutional 
analysis of 

Caatinga, Brazil 

Faggin et 
al. (2017) 

Recursos 
Florestais 

nenhum 

exploração de 
produtos 

florestais não-
madeireiros 

modelo de 
sistema 

econômico-
ecológico 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

12 

A look at Intact 
Forest 

Landscapes 
(IFLs) and their 

relevance in 
Central Áfrican 

forest policy 

Haurez et 
al. (2017) 

Recursos 
Florestais 

nenhum 

produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros 
incluindo (frutas 

e caça) 

certificação 
florestal 

13 

Global benefits 
and local costs - 
The dilemma of 
tropical forest 

conservation: A 
review of the 
situation in 

Madagascar 

Neudert et 
al. (2017) 

Recursos 
Florestais 

carvão, seda, 
plantas 

medicinais 

produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros 

PSA 

14 

Mixed policies 
give more 
options in 

multifunctional 
tropical forest 
landscapes 

Law et al. 
(2017) 

Recursos 
Florestais 

produção 
agrícola 

pequena, óleo 
de palma, 
produção 

madeireira, 
mitigação de 
emissão de 

carbono, nível 
de 

biodiversidade 
do ecossistema, 
biodiversidade 
de espécies 

Concessão de 
óleo de palma, 
exploração de 

produtos 
florestais 

madeireiros e 
produção 
agrícola 

land sharing, 
land sparing e 

REDD 

15 

Assessing the 
economic impact 

of climate 
change on forest 
resource use in 

Nigeria: A 
Ricardian 
approach 

Onyekuru; 
Marchant 

(2016) 

Recursos 
Florestais 

nenhum agrofloresta nenhum 

16 

Ecosystem 
services 

capacity across 
heterogeneous 

forest types: 
understanding 
the interactions 
and suggesting 
pathways for 

sustaining 
multiple 

ecosystem 
services 

Alamgir et 
al. (2016) 

Recursos 
Florestais 

regulação 
climática global, 

regulação da 
qualidade do ar, 

regulação da 
erosão, 

regulação de 
nutrientes, 

proteção de 
ciclones, 

provisão de 
habitat, provisão 

de energia, 
provisão de 

madeira 

exploração, 
plantio e 

restauração 
nenhum 

17 
Implementation 
of forest cover 

Pungkul et 
al. (2014) 

Ecologia 
sequestro de 

carbono 
nenhum nenhum 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

and carbon 
mapping in the 

Greater Mekong 
subregion and 

Malaysia project-
A case study of 

Thailand 

18 

Indonesia's 
Contested 
Domains. 

Deforestation, 
Rehabilitation 

and 
Conservation-

with-
Development in 

Central 
Kalimantan's 

Tropical 
Peatlands 

Jewitt et al. 
(2014) 

Recursos 
Florestais 

provisão de 
madeira 

produtos 
florestais não-
madeireiros 

REDD 

19 

Assessing the 
impact of 
landscape 

development on 
ecosystem 

services value in 
tropical 

watershed 

Foo; 
Hashim 
(2014) 

Ecologia 

oferta hídrica, 
controle de 

erosão, 
tratamento de 

resíduos, 
estoque de 
carbono, 

sequestro de 
carbono, 

recreação, 
informações 
artísticas e 
culturais, 

produção de 
alimentos, 

matéria prima, 
recursos 

medicinais, 
recursos 

ornamentais 

Floresta 
tropical 

primária, 
Floresta 
tropical 

secundária, 
óleo de palma, 
borracha, mix 

de cultivo 

nenhum 

20 

The economic 
value of 

sustainable seed 
and timber 
harvests of 
multi-use 

species: An 
example using 

Carapa 
guianensis 

Klimas et 
al. (2012) 

Recursos 
Florestais 

nenhum 

produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros 

nenhum 

21 

Consequences 
of actor level 

livelihood 
heterogeneity for 

Newton et 
al. (2012) 

Recursos 
Florestais 

nenhum 
agricultura de 

mandioca 
PSA 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

additionality in a 
tropical forest 
payment for 

environmental 
services 

programme with 
an 

undifferentiated 
reward structure 

22 

Forest-related 
ecosystem 
services 

van 
Beukering 

(2010) 

Recursos 
Florestais 

ecoturismo, 
oferta hídrica, 
sequestro de 

carbono 

serviços 
ecossistêmicos 

como 
atividades 

econômicas 
integrados a 
atividades de 

manejo florestal 

serviços 
ecossistêmicos 
relacionados a 

florestas e 
ligados a 

aliviação da 
pobreza 

23 

Valuation of 
tropical forest 
services and 

mechanisms to 
finance their 
conservation 

and sustainable 
use: A case 

study of Tapantí 
National Park, 

Costa Rica 

Bernard et 
al. (2009) 

Recursos 
Florestais 

oferta hídrica, 
manutenção da 
biodiversidade, 

recreação e 
turismo 

nenhum 

taxas, doações 
e contratos de 

pagamento 
voluntários 

24 

Is multiple-use 
forest 

management 
widely 

implementable in 
the tropics? 

García-
Fernández 

et al. 
(2008) 

Recursos 
Florestais 

nenhum 

florestas de uso 
múltiplo, 

exploração de 
impacto 

reduzido, PSA, 
extrativismo 

PSA. 
certificação, 

REDD+ 

25 

Impact of land 
use and land 

cover changes 
on ecosystem 

services in 
Menglun, 

Xishuangbanna, 
Southwest China 

Hu et al. 
(2008) 

Ecologia 

regulação de 
gases, 

regulação 
climática global, 

regulação de 
distúrbios, 
regulação 

hídrica, oferta 
hídrica, controle 

de erosão, 
formação de 

solo, ciclagem 
de nutrientes, 
tratamento de 

água, 
polinização, 

controle 
biológico, 
habitat, 

produção de 

diferentes usos 
do solo, área 

arbustiva, área 
de exploração 

madeireira, 
área florestal, 
plantação de 

borracha 

nenhum 
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ÁREA 
FIM 

SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

alimentos, 
matéria prima, 

recursos 
genéticos, 
recreação, 

cultural 

26 

Evolving 
perspectives of 

the 'difficult 
economics' of 

SFM and 
conservation 

Richards 
(2007) 

Recursos 
Florestais 

nenhum nenhum PSA, REDD 

27 

Changes in 
tropical forests - 
Moving towards 

new forms of 
governance [Les 
changements en 
forêt tropicale: 

Vers de 
novvelles formes 
de govvernance 

Nasi; 
Guéneau 

(2007) 

Recursos 
Florestais 

sequestro de 
carbono, 

regulação de 
água, recursos 

genéticos 

exploração de 
produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros, 
PSA 

PSA 

28 

Quantification of 
the impact of 

land-use 
changes on 
ecosystem 

services: A case 
study in 
Pingbian 

County, China 

Li et al. 
(2007) 

Ecologia 

floresta mista, 
arbustos, 

pastagem, terra 
cultivada 

mixed forest, 
shrubland, 
grassland, 
farmland 

nenhum 

29 

Forest finance, 
development 

cooperation and 
future options 

Khare et al. 
(2005) 

Recursos 
Florestais 

proteção hídrica, 
proteção da 

biodiversidade, 
sequestro de 

carbono, 
conservação de 

espécies e 
habitats 

esquemas de 
pagamento 

PSA como 
esquemas de 
pagamento 
público para 
proprietários 
privados de 

florestas para 
manter ou 

aumentar os 
serviços 

ecossistêmicos, 
negociação 
aberta sob 

um teto ou piso 
regulamentar; 

promoções 
auto-

organizadas 
privadas e 
rotulagem 

ecológica de 
produtos 

florestais ou 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

agrícolas, 
uma forma 
indireta de 

pagamento por 
serviços 

ecossistêmicos 

30 

Optimal 
strategies for 
ecosystem 
services 

provision in 
Amazonian 
production 

forests 

Piponiot et 
al. (2019) 

Recursos 
Florestais 

madeira, 
carbono, 

biodiversidade 

exploração de 
corte de baixa 

(10), média 
(20) e alta 

intensidade 
(30m3ha-1) e 
ciclo de curto 
pequeno (15), 

médio (30)  
(Medium) ou 

grande (65), ou 
sem 

exploração. 
Média 

intensidade de 
corte 

corresponde a 
média corrente 

de corte 
praticada na 
Amazônia. 

REDD+ 

31 

Logging damage 
and injured tree 

mortality in 
tropical forest 
management 

van der 
Werf et al. 

(2019 

Recursos 
Florestais 

estoque de 
carbono 

exploração de 
produtos 
florestais 

madeireiros 

REDD, PSA 

32 

Perceptions of 
ecosystem 
services 

provided by 
tropical forests 

to local 
populations in 

Cameroon 

Lhoest et 
al. (2019) 

Recursos 
Florestais 

produto florestal 
não madeireiro 
vegetal, caça, 
pesca, lenha, 

madeira, 
medicina 

tradicional, 
identidade e 
patrimonio 

cultural, turismo, 
inspiração para 
cultura, turismo, 
inspiração para 

cultura, 
experiência 
espiritual, 
recreação, 

regulação da 
qualidade 
hídrica, 

regulação 
climática, 

exploração de 
produtos 
florestais 

madeireiros 

nenhum 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

regulação da 
qualidade do ar, 

mitigação de 
perigos naturais, 

formação e 
regeneração de 

solo 

33 

Evaluating the 
Effects of a 
Minimalist 

Deliberative 
Framework on 
the Willingness 
to Participate in 
a Payment for 

Ecosystem 
Services 
Program 

Witt (2019) 
Recursos 
Florestais 

serviços 
hídricos, 
carbono, 

biodiversidade 

PSA 
PSA, recursos 

comuns 

34 

Combining 
remote sensing 
techniques and 

participatory 
mapping to 

understand the 
relations 

between forest 
degradation and 

ecosystems 
services in a 

tropical 
rainforest 

Delgado-
Aguilar et 
al. (2019) 

Ecologia 
caça, turismo, 
água, madeira 

ecoturismo, 
exploração de 

produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros, 
pesquisa, 

agrofloresta, 
pesca, caça, 

produção 
agrícola, 

exploração 
hidrelétrica 

REDD+ 

36 

Spatial 
congruence and 

divergence 
between 

ecosystem 
services and 

biodiversity in a 
tropical forested 

landscape 

Alamgir et 
al. (2018) 

Ecologia 

heteregeneidade 
abiótica, 

biodiversidade, 
fluxos de água 

bióticos, 
eficiência 

metabólica, 
captura de 

energia 
(radiação), 
redução de 
nutrientes, 

capacidade de 
estoque, 
regulação 

climática local, 
regulação 

climática global, 
proteção de 
enchentes, 

recarga hídrica, 
regulação da 

Plantio de 
espécies 
nativas, 
extração 
mineral 

nenhum 
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N° TÍTULO AUTORES 
ÁREA 
FIM 

SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

qualidade do ar, 
regulação da 

erosão, 
regulação de 

nutrientes, 
purificação da 

água, 
polinização, 

proteção contra 
ciclones, 
pecuária, 

forragem, pesca, 
alimentos 
selvagens, 

madeira, lenha, 
energia, 

bioquímicos e 
medicamentos, 

água fresca,  
habitat, valores 

aestéticos, 
valores 

recreacionais, 
valor intrínseco 

da 
biodiversidade 

37 

Forest cover 
loss and 

recovery in an 
East Áfrican 

remnant forest 
area: 

Understanding 
its context and 

drivers for 
conservation 

and sustainable 
ecosystem 

service provision 

Tekalign et 
al. (2018) 

Recursos 
Florestais 

nenhum 
cereal farmland 
and woodland 

nenhum 

38 

Forest 
ecosystem 

services derived 
by smallholder 

farmers in 
northwestern 
Madagascar: 
Storm hazard 
mitigation and 
participation in 

forest 
management 

Dave et al. 
(2017) 

Recursos 
Florestais 

mel, 
vegetais/frutas 

silvestres, 
peixes, ouriço, 

lenha, 
polewood, 

madeira para 
carvão, fibra de 

ráfia, plantas 
medicinais, 

lugares 
sagrados, 
espaços 

religiosos, 
benefícios 

agricultura nenhum 
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SE 
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DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
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RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

turísticos, 
redução de 
enchentes, 
redução de 
sedimentos 

40 

Community 
mapping of 
ecosystem 
services in 

tropical 
rainforest of 

Ecuador 

Delgado-
Aguilar et 
al. (2017) 

Ecologia 

qualidade do ar, 
sementes, 

biodiversidade, 
educação 
ambiental, 

medicina, fibras, 
solo, 

espiritualidade e 
religiosidade, 
beleza cênica, 
água fresca, 

turismo, 
madeira, 

alimentos, 
borracha 

conservação 
(biodiversidade, 

recursos 
genéticos, 
produção 
hídrica, 

paisagem) e 
ecoturismo 
controlado; 
exploração 

sustentável de 
produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros, 
agroflorestas, 
ecoturismo; 
produção 

agropecuária, 
ecoturismo e 
produção de 

energia e água 

REDD+ 

41 

Trade-offs 
between 

ecosystem 
services and 
alternative 

pathways toward 
sustainability in 
a tropical dry 
forest region 

Mora et al. 
(2016) 

Recursos 
Florestais 

estoque de 
carbono, riqueza 

de 
biodiversidade 

agricultura REDD+ 

42 

Assessing the 
contribution of 

ecosystem 
services to 

human 
wellbeing: A 

disaggregated 
study in western 

Rwanda 

Dawson; 
Martin 
(2015) 

Recursos 
Florestais 

regulação 
climática, 

escassez de 
alimentos, 

saúde, turismo 

agricultura 
policultural 

PSA, REDD+ 

43 

Tropical forest 
conservation 

versus 
conversion 
trade-offs: 

Insights from 
analysis of 
ecosystem 

Mutoko et 
al. (2015) 

Recursos 
Florestais 

lenha, produção 
de carvão, 
provisão de 
pastagem 

natural, oferta 
de materiais 

para construção, 
provisão de 

 PSA, REDD+ 
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RETRATADO 
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services 
provided by 
Kakamega 
rainforest in 

Kenya 

alimentos 
selvagens, 
medicinas 

étnicas, herança 
cultural, 

recreação, 
conservação da 

natureza 

44 

The role of forest 
provisioning 
ecosystem 
services in 
coping with 
household 

stresses and 
shocks in 
Miombo 

woodlands, 
Zâmbia 

Kalaba et 
al. (2013) 

Recursos 
Florestais 

cogumelos, 
insetos, frutas, 

sementes, 
vegetais/frutas 
silvestres, mel, 
óleos, medicina 

tradicional, 
matéria-prima, 

lenha 

agricultura, 
pecuária e 

produção de 
carvão 

REDD+ 

45 

The socio-
cultural 

importance of 
Mauritia flexuosa 

palm swamps 
(aguajales) and 
implications for 

multi-use 
management in 

two Maijuna 
communities of 
the Peruvian 

Amazon 

Gilmore et 
al. (2013) 

Ecologia nenhum 

exploração 
sustentável 

não-madeireira 
(fruta 

aguajales) 

nenhum 

46 

Towards 
transferable 
functions for 
extraction of 
Non-timber 

Forest Products: 
A case study on 

charcoal 
production in 

Tanzania 

Schaafsma 
et al. 

(2012) 

Recursos 
Florestais 

não descrito 
produção de 

carvão 
REDD+, PSA 

47 

Compliance with 
sustainable 

forest 
management 
guidelines in 
three timber 

concessions in 
the Venezuelan 

Guayana: 
Analysis and 
implications 

Vilanova et 
al. (2010) 

Recursos 
Florestais 

regulação 
climática, 
regulação 

hídrica, uso 
histórico e 
tradicional, 
valores de 
herança, 

madeira, fibras, 
água potável, 

alimento 

Agricultura, 
mineração de 
ouro, extração 
de produtos 

florestais 
madeireiros 

nenhum 
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SE 
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AO MANEJO 

48 

Mediation of 
Tropical Forest 

Interests 
Through 

Empowerment to 
Locals by Means 

of Ecological 
Indicators 

Hermansen 
(2008) 

Ecologia não descrito 
exploração 

florestal 
sustentável 

nenhum 

49 

Assessment of 
the management 
of organizations 

supplying 
ecosystem 

services from 
tropical forests 

Koellner et 
al. (2008) 

Recursos 
Florestais 

proteção hídrica, 
sequestro de 

carbono, beleza 
cênica, proteção 

da 
biodiversidade, 

proteção do solo 

oferta de 
serviços 

ecossistêmicos 
para empresas 

PSA 
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Apêndice F – Relação entre SEs, atividade de manejo e principal instrumento 

econômico retratado relacionado ao manejo 

 
Descrição dos estudos selecionados com base nas atividades de manejo de exploração de 
produtos florestais madeireiros e não-madeireiros e serviços ecossistêmicos, atividades de 
manejo executadas na área e principal instrumento econômico retratado 

N° TÍTULO AUTORES SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

1 

Pay, talk or 
‘whip’ to 

conserve forests: 
Framed field 

experiments in 
Zâmbia 

Ngoma et 
al. (2020) 

nenhum 
instrumentos de 

política 
ambiental 

PSA, manejo 
florestal 

comunitário, 
comando e 

controle 

2 

Protecting 
environmental 

and socio-
economic values 

of selectively 
logged tropical 
forests in the 
Anthropocene 

Bousfield 
et al. 

(2020) 

estocagem de 
carbono, 
regulação 

térmica, serviços 
hídricos, 

conservação do 
solo 

exploração 
seletiva, 

exploração de 
impacto 

reduzido, 
recuperação 

natural e 
conduzida de 

florestas 
exploradas 

REDD+ 

3 

Balancing 
carbon dioxide: a 

case study of 
forest 

preservation, 
out-migration, 

and afforestation 
in the Pueblos 

Mancomunados 
of Oaxaca, 

Mexico 

Jurjonas; 
Seekamp 

(2019) 
carbono 

ocupação 
antrópica e 

conservação 

Indireto manejo 
e PSA 

4 

Re-imagining 
forestry and 

wood business: 
Pathways to 

rural 
development, 

poverty 
alleviation and 
climate change 
mitigation in the 

tropics 

Nambiar 
(2019) 

nenhum 

exploração de 
produtos 

florestais não-
madeireiros 

PSA, REDD+ 
aliviar pobreza 

5 

Comparing 
logging and 
subsistence 

values of plants 
across an 
Indigenous 

peoples’ 

Shah; 
Cummings 

(2018) 

madeira 
comercial, 

construção local, 
alimentos, 

combustíveis, 
itens 

domésticos, 
ornamentos, 

exploração de 
impacto 
reduzido 

REDD+ 
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N° TÍTULO AUTORES SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

influenced 
landscape 

matéria-prima, 
caça 

6 

Biodiversity 
observation for 

land and 
ecosystem 

health (BOLEH): 
A robust method 
to evaluate the 
management 

impacts on the 
bundle of carbon 
and biodiversity 

ecosystem 
services in 

tropical 
production 

forests 

Kitayama 
et al. 

(2018) 

estoque de 
carbono, 

biodiversidade 

manejo 
sustentável 

com exploração 
de impacto 
reduzido e 
exploração 

convencional 
de alto impacto 

certificação 
florestal, 
REDD+ 

7 

Sustainable 
Forest 

Management 
and social-
ecological 

systems: An 
institutional 
analysis of 

Caatinga, Brazil 

Faggin et 
al. (2017) 

nenhum 

exploração de 
produtos 

florestais não-
madeireiros 

modelo de 
sistema 

econômico-
ecológico 

8 

A look at Intact 
Forest 

Landscapes 
(IFLs) and their 

relevance in 
Central Áfrican 

forest policy 

Haurez et 
al. (2017) 

nenhum 

produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros 
incluindo (frutas 

e caça) 

certificação 
florestal 

9 

Global benefits 
and local costs - 
The dilemma of 
tropical forest 

conservation: A 
review of the 
situation in 

Madagascar 

Neudert et 
al. (2017) 

carvão, seda, 
plantas 

medicinais 

produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros 

PSA 

10 

Mixed policies 
give more 
options in 

multifunctional 
tropical forest 
landscapes 

Law et al. 
(2017) 

produção 
agrícola 

pequena, óleo 
de palma, 
produção 

madeireira, 
mitigação de 
emissão de 

carbono, nível 
de 

biodiversidade 
do ecossistema, 

Concessão de 
óleo de palma, 
exploração de 

produtos 
florestais 

madeireiros e 
produção 
agrícola 

land sharing, 
land sparing e 

REDD 
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N° TÍTULO AUTORES SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

biodiversidade 
de espécies 

11 

Ecosystem 
services capacity 

across 
heterogeneous 

forest types: 
understanding 
the interactions 
and suggesting 
pathways for 

sustaining 
multiple 

ecosystem 
services 

Alamgir et 
al. (2016) 

regulação 
climática global, 

regulação da 
qualidade do ar, 

regulação da 
erosão, 

regulação de 
nutrientes, 

proteção de 
ciclones, 

provisão de 
habitat, provisão 

de energia, 
provisão de 

madeira 

exploração, 
plantio e 

restauração 
nenhum 

12 

Indonesia's 
Contested 
Domains. 

Deforestation, 
Rehabilitation 

and 
Conservation-

with-
Development in 

Central 
Kalimantan's 

Tropical 
Peatlands 

Jewitt et al. 
(2014) 

provisão de 
madeira 

produtos 
florestais não-
madeireiros 

REDD 

13 

Assessing the 
impact of 
landscape 

development on 
ecosystem 

services value in 
tropical 

watershed 

Foo; 
Hashim 
(2014) 

oferta hídrica, 
controle de 

erosão, 
tratamento de 

resíduos, 
estoque de 
carbono, 

sequestro de 
carbono, 

recreação, 
informações 
artísticas e 
culturais, 

produção de 
alimentos, 

matéria prima, 
recursos 

medicinais, 
recursos 

ornamentais 

Floresta tropical 
primária, 

Floresta tropical 
secundária, 

óleo de palma, 
borracha, mix 

de cultivo 

nenhum 

14 

The economic 
value of 

sustainable seed 
and timber 

Klimas et 
al. (2012) 

nenhum 
produtos 
florestais 

madeireiros e 
nenhum 
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N° TÍTULO AUTORES SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

harvests of multi-
use species: An 
example using 

Carapa 
guianensis 

não-
madeireiros 

15 
Forest-related 

ecosystem 
services 

van 
Beukering 

(2010) 

ecoturismo, 
oferta hídrica, 
sequestro de 

carbono 

serviços 
ecossistêmicos 

como 
atividades 

econômicas 
integrados a 
atividades de 

manejo florestal 

serviços 
ecossistêmicos 
relacionados a 

florestas e 
ligados a 

aliviação da 
pobreza 

16 

Is multiple-use 
forest 

management 
widely 

implementable in 
the tropics? 

García-
Fernández 

et al. 
(2008) 

nenhum 

florestas de uso 
múltiplo, 

exploração de 
impacto 

reduzido, PSA, 
extrativismo 

PSA. 
certificação, 

REDD+ 

17 

Impact of land 
use and land 

cover changes 
on ecosystem 

services in 
Menglun, 

Xishuangbanna, 
Southwest China 

Hu et al. 
(2008) 

regulação de 
gases, 

regulação 
climática global, 

regulação de 
distúrbios, 
regulação 

hídrica, oferta 
hídrica, controle 

de erosão, 
formação de 

solo, ciclagem 
de nutrientes, 
tratamento de 

água, 
polinização, 

controle 
biológico, 
habitat, 

produção de 
alimentos, 

matéria prima, 
recursos 

genéticos, 
recreação, 

cultural 

diferentes usos 
do solo, área 

arbustiva, área 
de exploração 

madeireira, 
área florestal, 
plantação de 

borracha 

nenhum 

18 

Changes in 
tropical forests - 
Moving towards 

new forms of 
governance [Les 
changements en 
forêt tropicale: 

Vers de 

Nasi; 
Guéneau 

(2007) 

sequestro de 
carbono, 

regulação de 
água, recursos 

genéticos 

exploração de 
produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros, 
PSA 

PSA 
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ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

novvelles formes 
de govvernance 

19 

Forest finance, 
development 

cooperation and 
future options 

Khare et al. 
(2005) 

proteção hídrica, 
proteção da 

biodiversidade, 
sequestro de 

carbono, 
conservação de 

espécies e 
habitats 

esquemas de 
pagamento 

PSA como 
esquemas de 
pagamento 
público para 
proprietários 
privados de 

florestas para 
manter ou 

aumentar os 
serviços 

ecossistêmicos, 
negociação 
aberta sob 

um teto ou piso 
regulamentar; 

promoções 
auto-

organizadas 
privadas e 
rotulagem 

ecológica de 
produtos 

florestais ou 
agrícolas, 
uma forma 
indireta de 

pagamento por 
serviços 

ecossistêmicos 

20 

Optimal 
strategies for 
ecosystem 
services 

provision in 
Amazonian 
production 

forests 

Piponiot et 
al. (2019) 

madeira, 
carbono, 

biodiversidade 

exploração de 
corte de baixa 

(10), média (20) 
e alta 

intensidade 
(30m3ha-1) e 
ciclo de curto 
pequeno (15), 

médio (30)  
(Medium) ou 

grande (65), ou 
sem 

exploração. 
Média 

intensidade de 
corte 

corresponde a 
média corrente 

de corte 
praticada na 
Amazônia. 

REDD+ 
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N° TÍTULO AUTORES SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

21 

Logging damage 
and injured tree 

mortality in 
tropical forest 
management 

van der 
Werf et al. 

(2019 

estoque de 
carbono 

exploração de 
produtos 
florestais 

madeireiros 

REDD, PSA 

22 

Perceptions of 
ecosystem 
services 

provided by 
tropical forests to 
local populations 

in Cameroon 

Lhoest et 
al. (2019) 

produto florestal 
não madeireiro 
vegetal, caça, 
pesca, lenha, 

madeira, 
medicina 

tradicional, 
identidade e 
patrimonio 

cultural, turismo, 
inspiração para 
cultura, turismo, 
inspiração para 

cultura, 
experiência 
espiritual, 
recreação, 

regulação da 
qualidade 
hídrica, 

regulação 
climática, 

regulação da 
qualidade do ar, 

mitigação de 
perigos naturais, 

formação e 
regeneração de 

solo 

exploração de 
produtos 
florestais 

madeireiros 

nenhum 

23 

Combining 
remote sensing 
techniques and 

participatory 
mapping to 

understand the 
relations 

between forest 
degradation and 

ecosystems 
services in a 

tropical rainforest 

Delgado-
Aguilar et 
al. (2019) 

caça, turismo, 
água, madeira 

ecoturismo, 
exploração de 

produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros, 
pesquisa, 

agrofloresta, 
pesca, caça, 

produção 
agrícola, 

exploração 
hidrelétrica 

REDD+ 

24 

Contribution of 
native forests to 
climate change 
mitigation - A 

common 
approach to 

Keith et al. 
(2019) 

estoque de 
carbono, 

sequestro de 
carbono, 

provisão de 
madeira 

exploração de 
produtos 
florestais 

madeiros e 
conservação 

PSA, REDD+ 
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N° TÍTULO AUTORES SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

carbon 
accounting that 
aligns results 

from 
environmental-

economic 
accounting with 

rules for 
emissions 
reduction 

25 

Spatial 
congruence and 

divergence 
between 

ecosystem 
services and 

biodiversity in a 
tropical forested 

landscape 

Alamgir et 
al. (2018) 

heteregeneidade 
abiótica, 

biodiversidade, 
fluxos de água 

bióticos, 
eficiência 

metabólica, 
captura de 

energia 
(radiação), 
redução de 
nutrientes, 

capacidade de 
estoque, 
regulação 

climática local, 
regulação 

climática global, 
proteção de 
enchentes, 

recarga hídrica, 
regulação da 

qualidade do ar, 
regulação da 

erosão, 
regulação de 

nutrientes, 
purificação da 

água, 
polinização, 

proteção contra 
ciclones, 
pecuária, 

forragem, pesca, 
alimentos 
selvagens, 

madeira, lenha, 
energia, 

bioquímicos e 
medicamentos, 

água fresca,  
habitat, valores 

aestéticos, 
valores 

Plantio de 
espécies 
nativas, 
extração 
mineral 

nenhum 
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ATIVIDADES 
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PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

recreacionais, 
valor intrínseco 

da 
biodiversidade 

26 

Forest cover loss 
and recovery in 
an East Áfrican 
remnant forest 

area: 
Understanding 
its context and 

drivers for 
conservation and 

sustainable 
ecosystem 

service provision 

Tekalign et 
al. (2018) 

nenhum 
cereal farmland 
and woodland 

nenhum 

27 

Trade-offs and 
synergies 

between carbon, 
forest diversity 

and forest 
products in 

Nepal 
Community 

forests 

Rana et al. 
(2017) 

produtos 
florestais 

área piloto de 
REDD+ 

geralmente 
semi-natural, 
atividades de 

manejo florestal 
incluem plantio 

de 
enriquecimento,  
corte seletivo, 

pastagem 
regulada e 
colheita de 
produtos 

florestais - 
maioria 

madeira, lenha 
e 

forragem/grama 

REDD+ 

28 

Community 
mapping of 
ecosystem 
services in 

tropical rainforest 
of Ecuador 

Delgado-
Aguilar et 
al. (2017) 

qualidade do ar, 
sementes, 

biodiversidade, 
educação 
ambiental, 

medicina, fibras, 
solo, 

espiritualidade e 
religiosidade, 
beleza cênica, 
água fresca, 

turismo, 
madeira, 

alimentos, 
borracha 

conservação 
(biodiversidade, 

recursos 
genéticos, 
produção 
hídrica, 

paisagem) e 
ecoturismo 
controlado; 
exploração 

sustentável de 
produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros, 
agroflorestas, 
ecoturismo; 
produção 

REDD+ 
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N° TÍTULO AUTORES SE 
ATIVIDADES 
DE MANEJO 

PRINCIPAL 
INSTRUMENTO 
ECONÔMICO 
RETRATADO 

RELACIONADO 
AO MANEJO 

agropecuária, 
ecoturismo e 
produção de 

energia e água 

29 

Tropical forest 
conservation 

versus 
conversion 
trade-offs: 

Insights from 
analysis of 
ecosystem 
services 

provided by 
Kakamega 
rainforest in 

Kenya 

Mutoko et 
al. (2015) 

lenha, produção 
de carvão, 
provisão de 
pastagem 

natural, oferta 
de materiais 

para construção, 
provisão de 
alimentos 
selvagens, 
medicinas 

étnicas, herança 
cultural, 

recreação, 
conservação da 

natureza 

exploração de 
produtos 
florestais 

madeireiros e 
não-

madeireiros, 
pastagem 

PSA, REDD+ 

30 

The socio-
cultural 

importance of 
Mauritia flexuosa 

palm swamps 
(aguajales) and 
implications for 

multi-use 
management in 

two Maijuna 
communities of 
the Peruvian 

Amazon 

Gilmore et 
al. (2013) 

nenhum 

exploração 
sustentável 

não-madeireira 
(fruta 

aguajales) 

nenhum 

31 

Towards 
transferable 
functions for 
extraction of 
Non-timber 

Forest Products: 
A case study on 

charcoal 
production in 

Tanzania 

Schaafsma 
et al. 

(2012) 
não descrito 

produção de 
carvão 

REDD+, PSA 

32 

Compliance with 
sustainable 

forest 
management 
guidelines in 
three timber 

concessions in 
the Venezuelan 

Guayana: 
Analysis and 
implications 

Vilanova et 
al. (2010) 

regulação 
climática, 
regulação 

hídrica, uso 
histórico e 
tradicional, 
valores de 
herança, 

madeira, fibras, 
água potável, 

alimento 

Agricultura, 
mineração de 
ouro, extração 
de produtos 

florestais 
madeireiros 

nenhum 
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33 

Mediation of 
Tropical Forest 

Interests 
Through 

Empowerment to 
Locals by Means 

of Ecological 
Indicators 

Hermansen 
(2008) 

não descrito 
exploração 

florestal 
sustentável 

nenhum 

 

 

 




