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1. Biocombustíveis e uso da terra no Brasil 

A agropecuária brasileira transformou-se profundamente nos últimos 35 anos. Os primórdios 
do desenvolvimento da agricultura moderna no Brasil foram impulsionados pela política de 
industrialização, especialmente a partir do final dos anos 1960 e início de 1970, que criaram, por 
meio da urbanização e do aumento na renda per capita, forte demanda para o setor agropecuário. 
O acelerado crescimento da população também foi muito importante.4 

Na década de 1970, os quatro grandes desafios apresentados ao setor agropecuário eram: 1) 
garantir o abastecimento de alimentos a preços razoáveis, em especial para as cidades, que 
experimentavam forte fluxo migratório da população rural; 2) ajudar no desenvolvimento do interior 
do país, gerando emprego, renda e bem-estar à população rural; 3) garantir a ocupação e 
preservar a base de recursos naturais do território brasileiro; e 4) criar excedentes para a 
exportação, gerando divisas para impulsionar outros setores da economia. 

Nesse contexto, a fronteira agrícola na época (“Cerrado”), tida como de baixo potencial de 
produção e capaz de acomodar apenas uma agricultura de subsistência, precisava ser 
transformada em uma região de produção agropecuária competitiva. Era necessário transformar 
uma agricultura tradicional em uma baseada em ciência. Três instrumentos de política foram 
cruciais: (i) crédito financeiro subsidiado para a compra de insumos modernos e financiamento de 
bens de capital; (ii) investimentos em ciência e tecnologia (Embrapa, Sistema de Pesquisa 
Agropecuária nos Estados, Universidades de Agrárias); e (iii) extensão rural (Contini & Martha, 
2010). 

A partir dos anos 90, e principalmente na ultima década, a expansão da agropecuária 
brasileira foi estimulada pela globalização e pela forte demanda dos mercados mundiais. Tais 
estímulos, em conjunto com a grande demanda do mercado doméstico, permitiram que o setor 

                                                        
1 A pesquisa que gerou esse artigo foi parcialmente financiada com recursos do projeto do Conselho Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq) 552835/2007-2. 
2 Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Embrapa Estudos e Capacitação. Bolsista 
CNPq. E-mail:  geraldo.martha@embrapa.br. 
3 Professor Titular, Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Ribeirão Preto 
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4 Com base em estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) observa-se que , em 1960, a 
população brasileira era de cerca de 70 milhões de pessoas, das quais 45% eram consideradas urbanas. Em 1980, a 
população já havia aumentado para 119 milhões e 68% era urbana. No período de 1960 a 1980, a taxa média de 
crescimento do PIB foi de expressivos 7,54%, o que aumentava, ainda mais, a demanda por alimentos, em especial para 
aqueles que respondiam favoravelmente à renda.  
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agropecuário rapidamente se modernizasse. O agronegócio brasileiro ganhou musculatura e 
adotou uma base sólida e competitiva de produção. 

Numa visão de futuro, há necessidade de se reforçar a incorporação de critérios de 
sustentabilidade ao sistema de produção. Com efeito, o conceito e importância de sistemas 
sustentáveis estão se tornando mais relevantes e, inevitavelmente, serão uma alta-prioridade para 
as próximas décadas. 

O termo “desenvolvimento sustentável enfatiza o “trade-off” que existe entre o bem-estar 
atual e a futura disponibilidade de recursos naturais (Mueller & Mueller, 2002). Entretanto, é 
importante notar que não existe uma definição concisa e universalmente aceita de agricultura 
sustentável. Em parte, isso acontece porque a sustentabilidade é vista mais frequentemente como 
uma filosofia de manejo do que um método de operação e, como tal, aceitar ou rejeitar qualquer 
definição está relacionado com os valores de cada um. 

Apesar disso, é bem aceito que as dimensões – técnica, econômica, social e ambiental – 
devem ser perseguidas (Cunha et al., 1994). Estas dimensões têm forte interdependência e 
deveriam, em uma situação ideal, ser contempladas simultaneamente. Associar a proposta de 
sustentabilidade a apenas uma dimensão, como a econômica ou a ambiental, é, portanto, critério 
insuficiente e equivocado, pois não reflete seu aspecto múltiplo. Desse modo, os modelos de 
produção agropecuários devem buscar estratégias “ganha-ganha”, isto é, ganhos simultâneos em 
todas as dimensões da sustentabilidade. Entretanto, quando esta condição não for possível, 
passam a ser desejáveis estratégias que resultem em “pequena perda-grande ganho”, na qual o 
favorecimento de uma dimensão da sustentabilidade, em detrimento de outra, variará conforme a 
situação (Martha, 2010). 

Nesse contexto, outras questões, crescerão rapidamente em importância na inserção do 
produto brasileiro no exterior. Citam-se como exemplos os modelos de produção adotados e seus 
impactos sobre o desenvolvimento regional (campo e agroindústria e serviços), a produção de 
alimentos vis-à-vis biocombustíveis e os impactos da cadeia produtiva sobre o meio ambiente. 

Os efeitos sobre o uso direto e indireto da terra ganham destaque. No que tange às 
pressões sobre o meio ambiente, em nível regional, a qualidade do solo e da água são obviamente 
importantes. Em âmbito internacional, no entanto, a preocupação é com as emissões de gases de 
feito estufa pelo agronegócio. Nos modelos de produção, o foco é nas “boas práticas de produção. 
Há crescente demanda para a adoção de tecnologias de baixo carbono, i.e., com menores 
emissões de gases de efeito estufa por unidade de produto, na agropecuária e na agroindústria. 

  

2. Efeito sobre o preço dos alimentos 
 

O progresso tecnológico da agropecuária brasileira, bastante evidente a partir do último 
quartel do século passado, ao reduzir os preços dos alimentos ao consumidor trouxe um ganho 
enorme para a sociedade (Figura 1). Por um lado, por aumentar o poder de compra do mais pobre 
(efeito renda da demanda) e por reduzir pressões inflacionárias. Por outro, em razão da redução no 
risco de variabilidade no abastecimento e da melhoria na qualidade dos produtos (Barros et al., 
2002).5 

 
 

 
5 Ademais, é inegável que os ganhos em produtividade, pelo seu efeito “poupador de terra”, têm sido um fator majoritário 
contribuindo positivamente com objetivos ambientais.  



Figura 1. Evolução do índice de preços reais (IGP-DI) da cesta básica, jan/1975 – abr/2010 
(valores em R$ de abril/2010). 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Dieese (2010). 

 
Contudo, essa tendência de preços dos alimentos cada vez mais baixos é um desafio à 

sobrevivência do produtor na atividade agrícola. Se o produtor agir racionalmente ele vai procurar 
maximizar a sua renda líquida (ponto em que a curva de custo marginal encontra com a curva de 
receita marginal) considerando seus objetivos, possibilidade de produção e restrições. Portanto, 
uma análise adequada do tema “alimentos x biocombustíveis” passa, impreterivelmente, por uma 
minuciosa e adequada avaliação dos custos de produção dessas alternativas e, em última análise, 
da renda líquida gerada nesses diferentes usos da terra. 

Uma segunda qualificação diz respeito aos porquês da recente alta no preço dos alimentos. A 
elevação nos preços das commodities agrícolas no período 2006-2008 refletiu fatores de demanda 
e de oferta, alguns com características cíclicas, de curta duração, e outros estruturais, de impactos 
de médio e longo prazo. Pelo lado da demanda, ressalte-se uma crescente população, mais urbana 
e de maior renda. E, com a urbanização e, principalmente, com o aumento da renda, vem a 
mudança nos hábitos alimentares em direção ao maior consumo de proteína animal (carnes, 
derivados do leite),6 aumentando a demanda de grãos para a alimentação animal. 
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dessa matéria-prima não caíra

                                                       

Pelo lado da retração na oferta, o fator decisivo foi a forte valorização no preço do petróleo, 
repassado em diferentes intensidades para os fretes marítimos e rodoviários e para os insumos 
dependentes do petróleo, como fertilizantes e agroquímicos, que repercutiu em aumentos 
expressivos nos custos de produção. Entretanto, os problemas financeiros globais que atingiram o 
mundo no final de 2008/início de 2009 derrubaram o preço do barril do petróleo, de US$ 147/barril, 
em meados de julho de 2008, para valores próximos a US$ 40,00/barril, no início de dezembro de 
2008.7,8 Apesar dessa abrupta queda no preço do petróleo, os preços dos insumos dependentes 

m na mesma magnitude no curto prazo. 

 
6 Com maior renda aumenta-se, também, a demanda por outros produtos de maior valor agregado, como frutas, verduras 
e legumes. 
7 Outro possível desdobramento da queda no preço do barril do petróleo, em resposta à desaceleração no crescimento 
mundial, é uma provável instabilidade macroeconômica nos países da OPEP (Organização dos Produtores e 
Exportadores de Petróleo). Projeções da PFC Energy para 2009 indicaram que a estabilidade macroeconômica dos 
governos da Venezuela, Nigéria e Irã, por exemplo, demandariam preços do barril de petróleo de US$ 97, US$ 71 e US$ 
58, respectivamente (Mohamedi, 2008). De acordo com o esse trabalho, o piso de queda no preço do petróleo seria 
aquele da Arábia Saudita, da ordem de US$ 60,00/barril. 
8 Schmidhuber (2006) estimou que o etanol de cana-de-açúcar de “produtores top” brasileiros seria viabilizado (“break-
even”) frente ao petróleo quando o preço do barril do petróleo fosse maior do que US$ 28,00. Na média da região Centro-
sul, o etanol de cana-de-açúcar brasileiro seria competitivo frente ao petróleo com US$ 38,00/barril. A título de 
comparação, o etanol de milho dos EUA precisaria de US$ 58,00 para se viabilizar. Apesar das especificidades desses 
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eficientes por uma ótica privada e social (Martha Jr., 2008). 
 

                                                                                                                                                                                         

Outros fatores ligados à oferta, explicando a alta no preço dos alimentos, foram os problemas 
climáticos em importantes países exportadores de produtos agropecuários e os baixos estoques 
mundiais nos últimos anos. Essa tendência de redução nos estoques, no entanto, não é recente. 
Silva et al. (2008) indicaram que desde 1995 o estoque de alimentos vêm caído a uma taxa de 
3,4% ao ano; e, de acordo com projeções do USDA,9 em 2007 os estoques atingiram mínimos 
históricos, capazes de atender apenas dois meses de consumo. 

No primeiro semestre de 2008, os intensos movimentos especulativos10 e as políticas de 
restrição à exportação adotada por alguns países também ajudaram a explicar a elevação nos 
preços dos alimentos. Soma-se a esse cenário a paulatina redução nos investimentos em 
agricultura e em pesquisa agropecuária nas últimas décadas, em grande parte um reflexo da ampla 
oferta de alimentos impulsionada pelos subsídios agrícolas dos países desenvolvidos. 

Essa breve discussão sinaliza que a alta nos preços dos alimentos no período 2006-2008 
teve pouca (ou nenhuma) relação com a produção de biocombustíveis no Brasil. Uma prova 
empírica dessa assertiva é a queda nos preços dos alimentos desde meados de julho de 2008 
apesar da manutenção ou, em alguns países, até mesmo do aumento na área destinada à 
produção de biocombustíveis. Esse fato dá suporte ao argumento de que, pelo menos até agora, 
há pouca relação entre o uso da terra para biocombustíveis no Brasil e o preço dos alimentos. 
 

3. Efeito sobre o uso da terra 
Ademais, se a hipótese de que a expansão da produção de biocombustíveis no Brasil afeta o 

preço dos alimentos fosse verdadeira, obrigatoriamente dever-se-ia observar a redução na área ou 
nas taxas de expansão de cultivos destinados à produção de alimentos. Nenhuma evidência nesse 
sentido foi encontrada. Pelo contrário, o que se nota é a expansão da área de lavouras alimentícias 
(Tabela 1), um consistente aumento na produção de alimentos no país e uma consistente redução 
nas taxas de desmatamento (Figura 2). 

Uma última qualificação sobre esse debate “alimentos versus biocombustíveis” diz respeito à 
dinâmica de uso da terra em zonas de agropecuária dinâmica, como o Cerrado que faz divisa com 
o Estado de São Paulo, e que compreende, dentre outras, a mesorregião do Triângulo Mineiro e a 
microrregião do Sudoeste Goiano. Essas partes do Cerrado próximas a São Paulo enfrentarão, nas 
próximas décadas, substancial pressão competitiva do setor sucroalcooleiro, do segmento de 
lavouras de grãos (e, portanto, da indústria de carnes de suínos e aves) e da própria cadeia de 
pecuária bovina. 

Um primeiro ponto é internalizar que ainda há espaço para, em caso de necessidade, 
expandir a área agrícola do país. Entretanto, de importância destacada é o fato de não ser nem 
mesmo necessário promover novos desmatamentos, dada a possibilidade de se aumentar a oferta 
agrícola, quer seja para a produção de alimentos ou de biomassa para a produção de energia, por 
meio de realocação no uso da terra, marcadamente pelo deslocamento de pastagens de baixa 
produtividade no Cerrado. Nessa proposta, ter-se-ia uma situação “ganha-ganha”. Por um lado, 
porque a oferta de produtos agrícolas e de bioenergia seria aumentada sem promover novos 
desmatamentos. Por outro, porque áreas de pecuária de baixa produtividade ou degradadas, de 
baixo benefício sócio-econômico e ambiental, seriam recuperadas por atividades agrícolas “mais 
eficientes”, como lavouras de grãos, cana-de-açúcar ou uma pecuária produtiva e, portanto, mais 

 
cálculos, é possível observar que o aumento no preço do petróleo viabiliza o etanol a partir de matérias-primas menos 
eficientes do que aquele proveniente da cana-de-açúcar no Brasil. 
9 Veja Veiga Filho, L. Alimentos versus energia, uma polêmica esvaziada. Valor Especial Biocombustíveis, p.32-34, 
novembro de 2008. 
10 A recente inversão nesses movimentos especulativos e a abrupta queda no preço das commodities agrícolas a partir 
do final de agosto de 2008 resultaram do agravamento da crise financeira global e da expectativa de recessão nos países 
desenvolvidos e de desaceleração no crescimento de países emergentes, com inevitável redução na demanda global. 
Em meados de 2010 houve uma inflexão, havendo expectativa de volatilidade nos preços das commodities agrícolas nos 
próximos anos. 



 

Tabela 1. Dados estruturais selecionados da agropecuária brasileira. 

 
Fonte: Censos Agropecuários, IBGE. 

 
 

 

Figura 2. Evolução das taxas de desmatamento na Amazônia Legal. 

 
Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados do INPE (2010).  

 
As decisões sobre a alocação de recursos, como o uso da terra para a produção de grãos, 

cana-de-açúcar ou pastagens normalmente respondem a forças de mercado que, em situações 
competitivas, são reguladas pelas leis de oferta e de demanda. E, como a alocação para os 
diferentes usos da terra é feita, em geral, por produtores e empresas rurais, a expectativa é que 
esses agentes – agindo como maximizadores de lucro – escolherão o tipo de terra potencialmente 
mais rentável. A Figura 3 explora um modelo conceitual sobre os principais drivers influenciando a 
dinâmica de uso da terra envolvendo alimentos e biocombustíveis. 
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Figura 3. Modelo conceitual de mudanças no uso da terra em resposta à expansão das cadeias 
produtivas produtoras de alimentos e biocombustíveis.  

 
Fonte: Martha, Jr. (2009), com contribuições de Hazell & Wood (2008) e C.Azzoni (comunicação pessoal). 

 
Ademais, não há razão para que a terra degradada ou em degradação, de baixa qualidade, 

seja a mais rentável, pelo menos em um primeiro momento. Desse modo, a opção para a alocação 
preferencial de recursos para a produção de biocombustíveis ou grãos pode centrar, 
primeiramente, em terras de melhor qualidade e talvez com maior potencial de resultado 
econômico favorável em prazos mais curtos. 

Com a elevação no custo de oportunidade dessas terras é inevitável que parte da área de 
pastagens e de lavouras de baixas produtividades seja substituída por outras atividades agrícolas, 
marcadamente por lavouras de elevada produtividade (grãos ou cana-de-açúcar). O trabalho de 
Camargo et al. (2008), com dados do Estado de São Paulo, suporta a hipótese de que a expansão 
da cana-de-açúcar está deslocando áreas de outras culturas, principalmente de pastagens. Com 
base no período de 2001 a 2006, esses autores mostraram que a cana-de-açúcar foi a atividade 
agrícola que mais absorveu área, 0,97 milhões de ha, seguida pela soja e pelas florestas plantadas 
(eucalipto e pinus), que deslocaram outros 0,20 e 0,21 milhões de ha, respectivamente. As 
pastagens foram a cultura que mais cedeu área, 1,0 milhão de ha, seguida pela cultura do milho, 
do feijão, do café, do arroz e do citrus (0,193; 0,054;  0,0320; 0,0217; e 0,0212 milhões de ha, 
respectivamente).11 
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casos, “minerando” os recurso

                                                       

Tendo em vista a expressiva dimensão do rebanho bovino e a igualmente significativa área 
de pastagens nessas partes do Cerrado, é inevitável questionar quais os impactos que essas 
mudanças no uso da terra impulsionadas pelas lavouras de grãos e pela cana-de-açúcar podem ter 
sobre a produção pecuária. Três possíveis alternativas seriam (Martha Jr., 2008): 1) intensificação 
da produção pecuária, com permanência da atividade nessas regiões de maior valor da terra; 2) 
deslocamento da atividade de pecuária para regiões adjacentes a essa zona de expansão que faz 
divisa com São Paulo e, eventualmente, para a região de fronteira agrícola, exercendo pressão 
para aumentar as taxas de desmatamento; 3) permanência da pecuária na região, porém, às 
custas de novos desmatamentos ou em áreas paulatinamente mais marginais, em ambos os 

s naturais. 

 
11 No período de 2001-2006 o valor de arrendamento de terras guardou estreita relação com o seu “novo custo de 
oportunidade”. No oeste paulista, que passou a abrigar grande parte dos novos projetos de cana-de-açúcar, o valor do 
arrendamento cresceu a taxas anuais de 10,8% a 29,3% conforme a microrregião analisada (Camargo et al., 2008). 
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Nesse cenário, é possível argumentar que: 1) a dinâmica de uso da terra vai centrar 
fortemente no seu custo de oportunidade; desse modo, é muito importante a adequada estimativa 
do custo de oportunidade, que contempla custos implícitos e explícitos, e a incorporação do risco 
do empreendimento como ferramenta para auxiliar a tomada de decisão; 2) em parte, a competição 
pelo uso da terra pode ser atenuada se a oferta de terra, normalmente inelástica numa dada 
região, puder se tornar mais elástica por meio de adoção de tecnologias. Esse seria o caso, por 
exemplo, da adoção da integração lavoura-pecuária (ILP);12 a renovação de pastagens pela 
integração lavoura-pecuária13 teria potencial para aumentar a produção de grãos e carne bovina 
sem demanda adicional por terra. 

Ao contrário, parcela considerável das terras ocupadas por pastagens degradadas poderiam 
ser alocadas para outros usos, tornando a oferta de terras de melhor qualidade mais elástica. 
Ademais, é de extrema relevância o fato de os ganhos em produtividade de grãos e de carne 
bovina na integração lavoura-pecuária reduzirem, potencialmente, a pressão para a abertura de 
novas áreas de vegetação nativa nos Biomas Cerrado e Amazônia.14 

Cabe lembrar que a adoção de sistemas de produção como a integração lavoura-pecuária ou 
renovação de pastagens de baixa produtividade podem trazer benefícios de mitigação das 
mudanças climáticas. No plano safra 2010/2011 há um novo Programa, chamado de “ABC” 
(Agricultura de Baixo Carbono), com volume de recursos de R$ 2 bilhões, com juros na ordem de 
5,5% a.a. (menor taxa do plano safra atual). O Programa ABC prevê ações que reforçam o 
posicionamento do Brasil na COP-15, em dezembro 2009, frente às mudanças climáticas. As 
principais propostas do Governo Brasileiro em termos de ações de mitigação na agropecuária, que 
constituem o Programa ABC, constam da Tabela 2. Além destas tecnologias deverão ser 
estabelecidos 3 milhões de ha de floresta plantada. O Programa ABC reforça outras ações do 
Governo Brasileiro para a sustentabilidade no setor agropecuário. 

 
 

Tabela 2 Metas do Programa ABC. 

Ação Área total 
(M ha) 

Redução de 
emissão de GEE (M 

t CO2-e/ano) 

Custo total (R$ 
bilhões) 

Plantio direto de qualidade 8 16 a 20 2,40 

Fixação biológica de nitrogênio 5,5 16 a 20 0,30 

Recup. pastagens degradadas 15 83 a 104 19,65 

Integração lavoura-pecuária 4 18 a 22 34,20 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2010). 
 

 
                                                        
12 A integração lavoura-pecuária consiste na implantação de diferentes sistemas produtivos de grãos, fibras, carne, leite, 
agroenergia e outros, na mesma área, em plantio consorciado, seqüencial ou rotacionado. Dentro da fazenda, o uso da 
terra é alternado, no tempo e no espaço, entre lavoura e pecuária. E é no potencial sinergismo entre os componentes 
pastagem e lavoura que residem muitos dos benefícios da ILP. Além disso, a diversificação de atividades é uma 
alternativa interessante para reduzir os riscos de produção e para tornar menos volátil a renda na propriedade, no tocante 
a variações de preços e de produtividades entre anos. 
13 Ou pela adubação de pastagens. 
14 Ressalte-se que com o contínuo aperfeiçoamento do sistema de pagamento por créditos de carbono, espera-se que os 
sistemas de integração lavoura-pecuária, em plantio direto, eventualmente poderão pleitear uma fonte adicional de 
receita, em razão das elevadas taxas de mitigação de carbono da atmosfera em relação aos outros sistemas agrícolas. A 
inclusão de florestas nesses sistemas constitui opção interessante para aumentar, adicionalmente, o aporte de recursos 
ao empreendimento, tanto pela venda direta de produtos florestais como pela comercialização de créditos de carbono. 
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4. Considerações finais 
A expansão da produção agropecuária brasileira, nas últimas quatro décadas, pautou 

fortemente em ganhos continuados de produtividade. Tal estilo de crescimento possibilitou uma 
série de externalidades positivas para a sociedade (do Brasil e internacional) e para o meio 
ambiente. Exemplificando, os ganhos em produtividade da agropecuária brasileira possibilitaram 
um efeito poupa-terra de 416 milhões de hectares. Isso significa que na ausência desses ganhos, 
seria necessário um adicional de 416 milhões de hectares para que o Brasil observasse a atual 
produção agropecuária. A título de comparação, a área poupada pelos ganhos em produtividade da 
agropecuária brasileira, de 416 milhões de hectares, equivale a 95% do território da União 
Européia (UE-27). 

Em uma visão de futuro, existem claras oportunidades para expandir a produção de 
alimentos e de biocombustíveis no Brasil de maneira sustentável. A expansão da produção 
agropecuária deverá ocorrer majoritariamente por meio de ganhos de produtividade da terra. 
Tecnologias poupa-terra, de caráter (bio)químico, como fertilizantes, defensivos, animais e 
sementes melhoradas, invariavelmente, deverão ser promovidas junto aos agentes econômicos 
responsáveis pela produção. Nesse contexto, a intensificação da produção animal em pastagens 
será de importância central para acomodar a expansão de alimentos e de bioenergia de maneira 
sustentável. A produtividade da pastagem terá que aumentar de maneira satisfatória para atender à 
demanda por produto animal e, ainda assim, liberar área suficiente (“efeito poupa-terra”) para 
acomodar a expansão da produção de lavouras e a recuperação de áreas com vegetação nativa. 

Estimativas da MAPA/AGE apontam que a demanda de área para acomodar a expansão das 
lavouras na próxima década, marcadamente a cana-de-açúcar e a soja, é da ordem de 10 milhões 
de hectares. O aumento de 7,5% na taxa de lotação das pastagens (de 1,08 para 1,16 
cabeças/ha), representando um incremento de 0,08 cabeças/ha, já seria suficiente para gerar um 
efeito poupa-terra de 10 milhões de hectares para absorver a área demandada por essas lavouras. 

Não se pode esquecer que a viabilidade das tecnologias agropecuárias no sistema de 
produção é fortemente influenciada pelos termos de troca da região. No curto prazo, variações 
substanciais nos preços relativos dos fatores – insumos proporcionalmente mais valorizados que 
produtos – podem inviabilizar a adoção de tecnologias mais intensivas em capital. Ademais, a 
adoção de tecnologias mais intensivas em capital, em larga escala, depende de preços relativos 
mais elevados e, obviamente, de linhas de crédito adequadas em termos de volume de recursos e 
prazos para pagamentos. Se o financiamento não for adequado, o benefício da tecnologia deveria 
ocorrer em prazos menores para sua adoção. 

É importante sinalizar que já existem tecnologias para uma agricultura de baixo carbono 
disponíveis e sendo adotadas de modo crescente pelos produtores. Ressalte-se, porém, que se a 
geração de tecnologia é um problema da pesquisa, sua adoção pelos produtores é um problema 
essencialmente econômico. Não obstante, a evolução do agronegócio brasileiro, nas últimas 
décadas, atesta que a difusão de tecnologia tem sido muito rápida todas as vezes em que a 
relação de preços foi favorável. Assim, novas tecnologias serão adotadas nas situações em que 
forem competitivas com as alternativas existentes e os preços relativos forem favoráveis. 

Incentivos adequados, como aqueles previstos no Programa ABC (“Agricultura de Baixo 
Carbono”), do Governo Federal, podem, eventualmente, alavancar a mais rápida adoção de 
tecnologias inovadoras. Obviamente, a migração para sistemas mais complexos demanda não 
apenas recursos financeiros, mas um forte programa de capacitação e treinamento.  

Como comentário final, deve-se considerar que incentivos econômicos para a preservação da 
vegetação nativa podem ser uma forma adicional e efetiva para a redução nas taxas de 
desmatamento. Sem incentivos para a manutenção da floresta em pé, o estímulo ao 
desmatamento poderia vir recorrentemente à tona. Por um lado, em razão da oportunidade de 
ganhos econômicos imediatos com atividades agropecuárias, por outro, devido a possibilidade de 
acumular ganhos econômicos, primeiro com a derrubada da mata e venda de madeira e, 
posteriormente, com a venda de créditos de carbono com o reflorestamento dessa mesma área 
(Stiglitz, 2006). 
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Desse modo, o desenvolvimento de métodos e instrumentos para a valoração dos recursos 
naturais e pagamentos por serviços ambientais/REDD15 pode ser passo importante para estimular 
os proprietários rurais a preservarem os recursos naturais e a biodiversidade. É preciso, porém, 
encarar essa possibilidade com realismo. Conforme alertado por Sohngen (2008), o fluxo de 
recursos anuais da floresta em pé pode não ser consistente quando comparado às atividades 
agropecuárias tradicionais. Há dificuldades na contratação, mensuração, controle e definição do 
cenário base; os custos de transação são elevados; e a permissão de créditos para a redução de 
desmatamento pode diminuir os preços no mercado de carbono. Menores preços de carbono 
reduzem os incentivos para investimentos em “tecnologias verdes” e podem comprometer sistemas 
de produção muito dependentes desses incentivos. 
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