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"Estoques e fluxos de carbono na Amazonia como recursos naturais para

gera~ao

de servi~os ambientais"

Um dos serviyos ambientais importantes da floresta amazonica e o annazenamento de carbono, que evita o aumento das
concentrayt'les de gases de efeito estufa na atmosfera e o efeito estufa conseqilente. Porem, a maneira como se
contabiliza o carbono pode ter um efeito grande no valor atribuido a diferentes medidas de mitiga~iio, tais como a
cria~o de areas protegidas, operayt'les de comando-e-controle para inibir o desmatamento, e plantar arvores. Uma
dessas diferenyas e a contabilizayiio baseada em estoques versus fluxos de carbono, mudanyas nos fluxos sendo a base
do critfaio de "adicionalidade" atualmente usado pelo Protocolo de Kyoto. Outra decisiio fundamental e o valor
atribufdo ao tempo atraves de tais escolhas como o horizonte de tempo considerado e uma taxa de desconto sobre
emisst'les de carbono. Controversia adicional cerca a pergunta de quanta incerteza deveria ser pennitida nas estimativas
de beneflcios de carbono das diferentes opyt'les de mitigayiio, incluindo o desmatamento evitado (tambem chamado de
Emisst'les Reduzidas de Desmatamento e Degrada~o, ou "REDD"). Estimativas de estoques e fluxos de carbono na
Amazonia tern nfveis altos de incerteza, mas ha progresso contfnuo na reduyiio disto. Negociayt'les intemacionais se
passam por uma serie de decist'les crfticas sobre compromissos globais para reduzir as emisst'les de carbono, e o papel
futuro que este esforyo de mitigayiio tera em ajudar o Brasil a reduzir as suas emisst'les oriundas de desmatamento
amaz0nico. lnfelizmente, os esforyos dos diplomatas brasileiros tern sido no sentido de limitar o papel de mitigayiio de
desmatamento evitado e de adiar o maximo possfvel qualquer compromisso para reduzir as emisst'les e o desmatamento.
Este autor argumenta que, ao inves disso, os interesses do Brasil seriam melhor servidos assumindo compromissos
grandes e imediatos em ambas as areas. Caso contrario, o Brasil corre um risco serio de perder a floresta amazonica
para o desmatamento, incendios florestais e mudanya climatica, assim destruindo muitos dos serviyos ambientais das
florestas amazonica que silo vitais ao futuro do Pals.

