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A redução de emissão do desmatamento e da degradação florestal (REDD) foi 

formalmente reconhecida como uma medida de mitigação das mudanças climáticas. No 

entanto, colocar este mecanismo em prática é um processo complicado, no qual muitos 

desafios metodológicos ainda devem ser superados até que o financiamento possa ser 

baseado em resultados. Destaca-se a dificuldade de se estimar emissões consequentes da 

degradação que transformam o estoque de carbono armazenado nas florestas. O estudo 

de caso do município de Santarém investiga como a extração de madeira e o incêndio 

florestal alteram a biomassa aérea, dando maior foco a um componente normalmente 

negligenciado, a necromassa. Florestas sem marcas de degradação chegam a ter médias 

de biomassa aérea 50% superiores a quando o mosaico de distúrbios é incluído. Foi 

demostrado que a madeira morta é um importante componente do estoque de carbono e 

que a utilização de um percentual fixo da biomassa para calcula-la é inadequada, 

especialmente em florestas degradadas. Os resultados também apontam para maior 

necessidade de monitoramento nos primeiros anos após a ocorrência da perturbação.  
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The reduction of emissions from deforestation and forest degradation (REDD) 

has been formally recognized as a climate change mitigation option. However, putting 

this mechanism into practice is a complicated process in which many methodological 

challenges must be overcome until the funding can be based on results. The present 

work highlights the difficulty of measure emissions from degradation, where 

quantifying changes in the forest carbon stock is crucial. The case study investigates 

how logging and forest fire transform the forest carbon stock in the municipality of 

Santarém. An emphasis is given to the necromassa component. The undisturbance forest 

can reach biomass averages 50% higher than when the mosaic of degradation is 

included. It was shown that the necromassa is an important component of carbon 

storage in degradated forest, and the use of a fixed percentage of the biomass to 

calculate it is inadequate. The results also indicate a greater need of a stronger 
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Introdução 

A concentração atmosférica de gás carbônico (CO2), metano (CH4) e óxido 

nitroso (N2O) vêm aumentando consideravelmente desde 1750 em decorrência de 

atividades humanas. Por conseguirem absorver parte da radiação infravermelha emitida 

pela superfície terrestre, causando aquecimento global e mudanças climáticas, esses 

gases são chamados de gases de efeito estufa (GEE). Suas quantidades subiram 

respectivamente de 280ppm, 715ppb e 270ppb de tempos pré-industriais para 379ppm, 

1732ppb e 319ppb em 2005 (IPCC, 2007). 

As mudanças climáticas já são evidentes, estando refletidas no aumento da 

temperatura do ar e do oceano, no derretimento da neve e do gelo e no aumento do nível 

médio dos oceanos. Algumas das consequências previstas das alterações no sistema 

climático incluem aumentos: do número de pessoas exposta à falta d’água, dos danos 

por tempestades e enchentes, do branqueamento de corais, da extinção de espécies e de 

mudanças na distribuição de alguns vetores de doenças. Busca-se estabilizar a 

concentração de CO2 equivalente
1
 em cerca de 450 ppm, almejando limitar o aumento 

médio de temperatura em 2
o
C (IPCC, 2007). 

Notoriamente, o uso de combustíveis fósseis é a atividade humana que 

representa maior fonte de emissão de GEE, mas as mudanças no uso do solo também 

contribuem significativamente para o aumento da concentração desses gases na 

atmosfera. A espécie humana já converteu mais de 27% da superfície terrestre da terra 

em áreas agropastoris (MEA, 2005), sendo que anualmente 13 milhões de hectares 

florestais são desmatados (FAO, 2010). Assim, atribui-se cerca de 18% das emissões 

antrópicas globais às mudanças de uso do solo (IPCC, 2007). Apesar disso, esta fonte de 

emissões não foi contemplada totalmente nos mecanismos de flexibilidade do Protocolo 

de Quioto da Convenção do Clima
2
 em seu primeiro período de compromisso (até 

                                                 

1
 O CO2 equivalente resulta do múltiplicação dos valores de concentração ou emissão de cada 

um dos gases estufa pelo seu potencial de aquecimento global. Tendo como horizonte de base 100 anos, 

por exemplo, o CH4 tem potencial de aquecimento 25 vezes o do CO2 e o N2O 298 vezes (IPCC, 2007). 

2
 O Protocolo de Quioto e seus mecanismos de flexibilização serão abordado no primeiro 

capítulo.  



2 

 

2012), só podendo ser enquadradas no mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) e 

se beneficiar de créditos de carbono atividades de aflorestamento/reflorestamento.  

No entanto, com o reconhecimento de seu papel crucial para evitar interferências 

perigosas ao sistema climático, a redução de emissões por desmatamento e degradação 

florestal (REDD) foi formalmente reconhecida como uma opção de mitigação dentro da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) em 

2007 (UNFCCC, 2007). Este mecanismo é baseado em uma ideia simples, recompensar 

financeiramente os países em desenvolvimento que se esforçarem para reduzir emissões 

devido à perda de massa florestal. 

Dessa forma, tem potencial de contribuir para grandes cortes de emissões com 

relativamente baixo custo em curto prazo (ANGELSEN, 2008). Além disso, o REDD 

pode acarretar em grandes benefícios adicionais, como conservar a biodiversidade, o 

solo e os recursos hídricos, regular o clima local, e permitir melhoria da qualidade de 

vida das comunidades dependentes das florestas (TURNER et al., 2007; MALHI et al., 

2008).  

Colocar este mecanismo em prática é um processo extremamente complicado, de 

modo que cientistas e ambientalistas temem que a implementação de medidas de REDD 

sem uma forte arquitetura possa trazer incentivos perversos para o clima e para a 

biodiversidade
3
 (GHAZOUL et al., 2010). Os pilares deste incentivo financeiro vêm 

sendo erguidos ao longo de debates internacionais e iniciativas pilotos. No entanto, 

ainda existe um longo caminho a ser percorrido antes que as emissões florestais possam 

ser monitoradas, reportadas e verificadas (MRV) com confiança, sendo estas etapas 

essenciais para a integridade de um mecanismo baseado no desempenho da redução.  

O desmatamento resulta em uma alteração drástica da paisagem com perda 

quase total dos estoques de carbono florestais e por isso vem sendo o principal foco das 

discussões e publicações relacionadas ao mecanismo proposto. Porém, Brown e Lugo 

(1990) estimaram que, em 1990, quarenta por cento das florestais tropicais já haviam 

sofrido algum tipo de degradação, número que só tende a crescer. Aferir e monitorar as 

                                                 

3
 O primeiro capítulo apresentará algumas das preocupações em relação a arquitetura do 

mecanismo.   
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emissões de florestas deterioradas é mais complicado, pois não há mudança no uso do 

solo e sim no estoque de carbono.  

O presente trabalho pretende contribuir para o entendimento das transformações 

nos estoques de carbono acarretadas pela degradação florestal. Mais especificamente, 

almeja-se investigar como os principais distúrbios antrópicos (exploração madeireira e 

fogo) que não mudam a classificação do uso do solo da área alteram a distribuição do 

estoque de carbono entre os reservatórios do estoque. Uma maior ênfase é dada ao papel 

da necromassa, um componente normalmente negligenciado nos estudos de estimativas 

de biomassa aérea das florestas. 

A hipótese do trabalho é que a madeira morta é um importante componente do 

estoque de carbono e que a utilização de um percentual fixo da biomassa para calcula-la 

é inadequada. O objetivo da dissertação é aprimorar a estimativa do estoque de carbono 

na matéria morta e verificar se ela deve ser utilizada na contabilidade de emissões de 

GEE evitados pelo REDD. São apresentados os resultados de um estudo de caso 

realizado no município de Santarém para investigar o tema.   

O primeiro capítulo começa abordando o primeiro acordo internacional que 

instituiu metas de redução de emissões, o Protocolo de Quioto, destacando os 

mecanismos aceitos para que uma redução em outra localidade seja contabilizada por 

um país com metas compulsórias de forma a atingir as metas de mitigação a um menor 

custo possível. A conservação do carbono florestal foi excluída desses mecanismos de 

flexibilização por razões políticas e metodológicas. Assim, destacam-se esses desafios e 

analisa-se o processo de inclusão da redução de emissão por desmatamento e 

degradação florestal dentro da UNFCCC.  

Em seguida, descreve-se a etapa de preparação que o mecanismo se encontra 

atualmente. Para isso, observa-se o comportamento das principais iniciativas 

relacionadas ao REDD, identificando quais têm sido os principais países beneficiários e 

quais vêm sendo as fontes de financiamento desta fase. Enfim, analisa-se o desempenho 

de projetos de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal no 

mercado voluntário como forma de perceber a aceitação e a confiança de agentes 

mercadológicos no mecanismo proposto.  
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No segundo capítulo, são expostas a importância e as dificuldades do 

monitoramento florestal, focando nas florestas degradadas. Após apresentar a 

metodologia consolidada pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(IPCC) e a questão da definição dos termos incluído no mecanismo proposto, busca-se 

compreender as causas da degradação florestal e como o estoque de carbono é afetado 

por essas atividades. Encerrando o capítulo, examina-se como é realizado o 

monitoramento florestal do Brasil e como esse se relaciona com o reporte e com a meta 

de reduzir suas emissões, assumida voluntariamente pelo país.  

No terceiro capítulo, é apresentado o estudo de caso no município de Santarém, 

onde foram amostrados 297.500m² para estimar os estoques da biomassa aérea e da 

necromassa em florestas sob pressão de diferentes processos de degradação. A análise 

desses resultados permite investigar como os principais distúrbios antrópicos que não 

mudam a classificação do uso do solo transformam a distribuição do estoque de C entre 

a biomassa e a necromassa das florestas. Em seguida, procura-se entender as 

implicações desse exame para projetos de REDD e para inventários nacionais. 

As conclusões e recomendações sintetizam as implicações dos resultados deste 

estudo para o aprimoramento da concepção do MRV de projetos REDD.  
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Capítulo 1: REDD e REDD+ 

1.1- Protocolo de Quioto 

Em 1992, mais de 190 governos se juntaram formando a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), cujo objetivo final é alcançar a 

estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera a um nível que 

evite uma interferência antropogênica perigosa no sistema climático. Esse nível deve ser 

alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se 

naturalmente à mudança do clima, para garantir que a produção de alimentos não seja 

ameaçada e possibilitar que o desenvolvimento econômico prosseguir de maneira 

sustentável. (UNFCCC, 1992) 

A evolução das discussões na convenção culminou na adoção do Protocolo de 

Quioto em 11 de dezembro de 1997, que, no entanto, só entrou em vigor em 16 de 

fevereiro de 2005, quando a Rússia o ratificou, já que, para entrar em vigência, o 

Protocolo deveria ser corroborado por no mínimo 55 governos, contabilizando ao 

menos 55% das emissões de CO2 produzidas pelos países industrializados (UNFCCC, 

1998).  

 Esse acordo internacional estabelece metas obrigatórias de redução de emissões 

de gases de efeito estufa para 37 países industrializados e para a Comunidade Européia. 

Reconhecendo que, como resultado de mais de 150 anos de atividade industrial, os 

países desenvolvidos são os principais responsáveis para os atuais níveis elevados de 

emissões de GEE na atmosfera, o Protocolo impõe limites apenas para nações 

desenvolvidas sob o princípio de "responsabilidades comuns, mas diferenciadas” 

(UNFCCC, 1998). 

O primeiro período de compromissos começou em 2008 e termina em 2012. 

Neste período, os países que estavam no anexo B do Protocolo de Quioto do documento 

(os países industrializados) devem reduzir, em média, suas emissões em CO2 

equivalente em 5,2% em relação aos níveis de 1990. O segundo período de 

compromissos começará em primeiro de janeiro de 2013, seu término ainda será 

decidido, devendo ocorrer no fim de 2017 ou de 2020 (UNFCCC, 2011a). Vale ressaltar 

que o Canadá, o Japão e a Rússia não renovaram o acordo, de modo que os países 
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comprometidos somam, atualmente, apenas 15% das emissões globais de GEE 

(STELLA et al., 2011).  

Nos termos do Tratado
4
, os países devem cumprir os seus objetivos 

principalmente através de medidas nacionais. No entanto, o Protocolo de Quioto 

oferece-lhes uma maneira adicional de cumprimento das metas por meio de três 

mecanismos de flexibilidade, possibilitando, assim, que as partes atinjam as suas metas 

de emissão de maneira custo-eficiente. Tais mecanismos de flexibilização de Quioto 

são: o comércio de emissões, o mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e a 

Implementação Conjunta (JI).  

O Comércio de emissões (“Emissions trading”) permite que os países que têm 

unidades de redução de emissão “excedentes” (unidades de quantidade atribuída-UQA, 

ou no inglês “assigned amount units” -AAUs), em relação a sua meta, vendam esse 

excesso para países que estejam aquém do estabelecido. Assim, uma nova mercadoria 

foi criada na forma de reduções de emissões ou remoções, ocasionando o surgimento do 

denominado "mercado de carbono.”. 

Já o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) possibilita a certificação de 

projetos de redução de emissões nos países em desenvolvimento e a posterior venda das 

reduções certificadas de emissões (RCEs) para países Anexo B. Cada RCE equivale a 

uma tonelada de CO2, sendo os RCEs utilizados pelos países industrializados como 

modo suplementar para alcançarem suas metas.  Esse mecanismo deve implicar em 

reduções de emissões adicionais àquelas que ocorreriam na ausência do projeto. Assim, 

estimula-se o desenvolvimento sustentável e a redução de emissões em países em 

desenvolvimento, enquanto se fornece aos países industrializados flexibilidade na forma 

de satisfazer as suas metas (UNFCCC 2011b). 

Por fim, o mecanismo de "implementação conjunta" tem elementos dos dois 

outros mecanismos, já que ocorre no nível de projeto, como o MDL, mas, assim como 

no comércio de emissões, admite que os países anexo B adquiram unidades de redução 

de emissões (URE) em outro país anexo B. A implementação conjunta oferece às partes 

                                                 

4
 O protocolo de Quioto se tornou um tratado em vigor a partir de 2005. No entanto, neste 

trabalho será mantida a referência à expressão consagrada “Protocolo de Quioto”.  
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um meio flexível e custo-eficiente de cumprir uma parte de seus compromissos de 

Quioto, enquanto a parte anfitriã se beneficia com o investimento estrangeiro e 

transferência de tecnologia. 

 No âmbito do Protocolo, as emissões nacionais têm de ser monitoradas e 

registros precisos das transações associadas aos três mecanismos de flexibilização têm 

que ser mantidos. O Secretariado da UNFCCC, com sede em Bonn, na Alemanha, 

mantém um registro de transações internacionais para verificar se as operações estão de 

acordo com as regras do protocolo. Um sistema de conformidade garante que as partes 

estão cumprindo seus compromissos e as ajuda caso tenham problemas em fazê-lo 

(UNFCCC, 2011c). 

Atualmente, as 195 Partes da Convenção estão negociando o que acontecerá no 

período pós 2020. Em seu último encontro (COP 17, em Durban), os países 

concordaram em fechar um acordo legal global até 2015, no qual todas as partes terão 

que mitigar suas emissões de longo prazo, ou seja, neste novo tratado não haverá mais 

distinção entre países industrializados e em desenvolvimento, que também terão metas 

obrigatórias de redução.  

Assim, o Protocolo de Quioto foi um importante primeiro passo rumo a um 

regime verdadeiramente global de redução de emissões que estabilize as emissões de 

GEE, fornecendo a arquitetura essencial para qualquer futuro acordo internacional sobre 

mudança climática. No entanto, é essencial que uma nova estrutura internacional seja 

negociada e ratificada o quanto antes, pois quanto mais tempo a humanidade levar para 

obter reduzir suas emissões de GEE, maior a magnitude das mudanças climáticas e de 

seus impactos negativos.  

 

1.2- Florestas  

As florestas cobrem mais de 4 bilhões de hectares, ou seja, 31% da área terrestre 

do globo. Estima-se que, apenas em sua biomassa, estejam estocadas cerca de 290 GtC 

(FAO, 2010a). Mas, com a conversão anual média de 13 milhões de hectares florestais 

para outros usos do solo na última década, esse estoque vem sendo reduzido ano a ano. 

A Figura 1 mostra a mudança anual da área florestal por região do globo (Figura 1; 

FAO, 2010a). 
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Figura 1: Mudança anual média na área florestal por região, 1990-2010 (milhões de 

ha/ano).  

Fonte: FAO, 2010a 

Uma das conseqüências do desmatamento é a liberação do carbono 

originalmente estocado nas florestas para a atmosfera. O carbono é emitido 

imediatamente, quando as árvores são queimadas, ou, mais lentamente, com a 

decomposição da matéria orgânica restante. A maior parte do carbono é lançada como 

dióxido de carbono, mas pequenas quantidades de monóxido de carbono e metano 

também podem resultar da decomposição e da queima. Apenas uma pequena fração da 

biomassa florestal termina armazenada em casas ou em outras estruturas de longa 

duração (HOUGHTON, 2005). 

Atribui-se cerca de 18% das emissões antrópicas globais de gases de efeito 

estufa ao desmatamento e a degradação florestal (Figura 2). Desse modo, medidas para 

reduzir desmatamento e degradação florestal são essenciais para limitar o aumento 

médio da temperatura a 2° C, nível máximo considerado internacionalmente como 

necessário para evitar interferência perigosa no sistema climático (IPCC, 2007, STERN, 

2006).  
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Figura 2: Emissão antropogênica global de GEE. (a)Emissão antropogenica global anual de 

GEE de 1970 até 2004 . (b) Porção dos diferentes GEE no total das emissões de 2004 em termos de 

CO2 eq. (c) Emissões setoriais de GEE em 2004 em termos de CO2 eq. 

Fonte: IPCC, 2007 

As causas do desmatamento são complexas e envolvem uma interação de 

questões culturais, demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas e institucionais, 

possuindo diferentes forças motrizes, conforme os distintos contextos geográficos e 

históricos. Nesse sentido, uma compreensão detalhada dos arranjos impulsionadores do 

desmatamento em uma determinada localidade faz-se necessária para qualquer 

intervenção que vise conter o avanço da devastação (GEIST e LAMBIN 2002). 

No entanto, existe uma certeza: as pessoas só desmatam porque ganham, ou 

pretendem ganhar, algum benefício com isso, seja para subsistência ou para obter lucro. 

A proposta de redução de emissão por desmatamento e devastação florestal (REDD) 

entra no conceito de pagamentos por serviços ambientais (PSA), ou seja, transação 

voluntária na qual um serviço ambiental bem definido é pago sob a condição de que o 

vendedor continue provendo o serviço (WUNDER, 2005). Desta maneira, existiriam 

trocas positivas entre os proprietários e o bem estar social, já que, por definição, o PSA 

só faz sentido onde exista externalidade
5
 e beneficiários externos possuam disposição de 

                                                 

5
 Uma externalidade é uma conseqüência da escolha de um agente sobre outro, causando-lhe 

algum malefício ou benefício que seja externo ao sistema econômico, afetando assim a terceiros sem a 

devida compensação.   
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pagar para remunerar o usuário local da terra. Assim, o valor oferecido pelo serviço 

deve pelo menos superar os custos de oportunidade
6
 somados com o custo da transação 

(WUNDER, 2005; BORNER 2009).  

O REDD usa a lógica econômica para manter a floresta em pé. O serviço pago é 

o carbono, mas, adicionalmente, a redução de emissões florestais pode assegurar 

importantes co-benefícios, como conservar a biodiversidade, manter os recursos 

hídricos e edáficos, regular o regime de chuvas e cultivar valores culturais. (TURNER 

et al., 2007; MALHI et al., 2008). Além disso, as florestas são essenciais para a vida de 

milhares de pessoas diretamente dependentes de seus recursos (CHOMITZ et al., 2007, 

KANNIEN et al., 2007). Estima-se que 60 milhões de indígenas (WORLDBANK, 

2008) sejam totalmente dependentes das florestas como meio de subsistência, 300 

milhões de pessoas morem em florestas, e mais de 1,6 bilhões de pessoas dependam das 

florestas de alguma forma para bem-estar ou subsistência (FAO, 2011). 

Outrossim, o REDD é visto entre as melhores alternativas de custo-benefício 

para mitigar a mudança climática, já que seu custo é relativamente baixo em 

contraponto ao grande potencial de reduzir emissões em larga escala (LUBOWSKI, 

2008, MCKINSEY, 2009). Vários estudos têm estimado os custos totais para redução 

do desmatamento, considerando os custos de preparação (readiness), de oportunidade e 

de implementação (com políticas de proteção, monitoramento e administração), 

concluindo que a redução do desmatamento apresenta baixo custo de abatimento por 

tonelada de carbono evitada (KINDERMANN et al., 2008; ELIASCH, 2008; KARKY e 

SKUTSCH, 2009).  

Segundo o relatório Eliasch (2008), se a redução de emissão florestal for 

incluída no comércio global de carbono, o financiamento necessário para reduzir as 

emissões do setor florestal pela metade seria em torno de $17-33 bilhões por ano. Além 

disso, o relatório destaca que se forem considerados os custos associados à perda de 

serviços ambientais com a manutenção do ritmo de perda florestal e os custos de 

redução das emissões da floresta, haveria um benefício líquido para o corte de 50% das 

emissões florestais de 3,7 trilhões de dólares. 

                                                 

6
 O custo de oportunidade é o sacrifício mensurável da rejeição de uma alternativa.  



11 

 

Contudo, por razões políticas e metodológicas o desmatamento foi a única 

grande fonte de emissão deixada de fora do protocolo de Quioto (STRASSBURG et al., 

2009), onde a participação florestal foi restringida a iniciativas de aflorestamento e 

reflorestamento. 

O impasse político tinha duas razões principais: o REDD poderia ser visto como 

uma ameaça à soberania dos países, podendo minorar o desenvolvimento dos países 

detentores de florestas que viessem a aderir ao regime; e havia uma preocupação que os 

créditos florestais inundariam o mercado de carbono e, portanto, obstruiria incentivos a 

projetos no setor energético (CENAMO, 2010; GULLISON et al., 2007; JUNG, 2003). 

Todavia, a inclusão do REDD em um acordo global de metas de emissões de GEE 

poderia torná-lo mais ambicioso, sem resultar em grandes elevações de custos. Isso 

significa que as negociações da UNFCCC não devem separar as decisões sobre metas 

globais das decisões sobre como incluir um mecanismo de REDD (ANGELSEN, 2008). 

Diversas preocupações metodológicas foram levantadas e terão que ser definidas 

e aprimoradas com a prática para a inclusão de um mecanismo REDD em um futuro 

acordo climático. Algumas das principais apreensões para a entrada da redução do 

desmatamento nos mecanismos de flexibilização de Quioto estavam relacionadas ao 

potencial de vazamento e de impermanência das emissões florestais, os desafios de 

garantir adicionalidade e as dificuldades de estimar e monitorar os estoques florestais 

(OLANDER, 2009). 

Nesse sentido, convém destacar que qualquer atividade que vise mitigar as 

mudanças climáticas deve ser baseada em três critérios: eficácia, eficiência e equidade 

(ELIASH, 2008). Ou seja, se o mecanismo é capaz de alcançar as metas de redução de 

emissão, se essas são alcançadas com um custo mínimo e se os benefícios e deveres 

estão sendo distribuídos de modo justo. 

A eficácia refere-se à magnitude das reduções de emissões obtidas. Como as 

reduções de emissões florestais não podem ser observadas diretamente, elas são 

calculadas pela diferença entre as emissões na presença e na ausência de um mecanismo 

de redução. Um projeto possui adicionalidade quando essa diferença for positiva. 

 É importante notar que apenas uma das opções será real, enquanto a outra será 

apenas uma estimativa. Assim, o primeiro passo no planejamento de um projeto é saber 
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quanto seria desmatado caso ele não existisse, ou seja, qual é sua linha de base ou o seu 

nível de referência. Os níveis de referência possuem enormes implicações para a 

eficácia do REDD e equidade entre os países. Pois, se as linhas de base são muito 

generosas, existe o risco do ar quente tropical, isto é, venda de reduções de emissões 

que aconteceriam mesmo sem nenhum incentivo financeiro. No entanto, se as linhas 

forem demasiadamente apertadas, poderá haver uma rejeição do mecanismo por muitos 

países em desenvolvimento com potencial de redução (ANGELSEN, 2008). 

Ademais, para se avaliar a eficácia global do um projeto é igualmente importante 

avaliar os efeitos secundários deste, já que uma atividade de REDD pode ter efeitos 

colaterais indesejáveis no tempo, afetando a permanência do projeto, e no espaço, 

quando emissões “vazam” ou apenas se deslocam para outro local. Também é crucial 

que se façam medições e monitoramento regulares para constatar que a redução da 

devastação prometida pelos projetos realmente esteja ocorrendo.  

Destarte, é essencial o desenvolvimento de um desenho global de um 

mecanismo de redução de emissões florestais que seja completamente consensual para 

possibilitar a inserção do desmatamento e da degradação nos mecanismos de 

flexibilização do próximo acordo climático.  Esse processo foi iniciado dentro da 

UNFCCC na Conferência das Partes de 2005(COP 11), em Montreal. 

 

1.3- Histórico do REDD+ na UNFCCC 

Formalmente, a tentativa de incluir o desmatamento no protocolo de Quioto 

surgiu em 2005, na 11ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima realizada em Montreal (COP 11-UNFCCC). Nesse 

evento, um bloco de nações em desenvolvimento, liderado por Papua Nova Guiné e 

Costa Rica, intitulado Coalizão de Nações Tropicais, propôs a inclusão da redução de 

emissão por desmatamento em países em desenvolvimento (RED). Deliberou-se que o 

Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico (SBSTA) iria analisar 

mais profundamente esta proposta (UNFCCC, 2005). 

Dois anos depois, durante a realização da COP 13 em 2007, o papel das florestas 

no esforço de mitigação de emissão de gases de efeito estufa foi reconhecido. Nessa 

conferência, foi estabelecido o plano de ação de Bali na decisão 1, que determina as 
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diretrizes a serem seguidas pelas nações a fim de alcançar um consenso sobre novas 

metas e compromissos no período pós 2012, ano em que o primeiro período de 

compromisso do Protocolo de Quioto se encerraria (CENAMO e PAVAN, 2008). Vale 

ressaltar a inserção de um “D” a mais no RED, incluindo a degradação florestal no 

mecanismo.  

 O marco da inclusão da redução de emissões provenientes do desmatamento e 

da degradação florestal nas medidas de mitigação a serem adotadas foi explicitado da 

seguinte maneira: 

 “Abordagens políticas e incentivos positivos para questões relacionadas à 

redução das emissões provenientes do desmatamento e degradação florestal em países 

em desenvolvimento; e o papel da conservação florestal, do manejo sustentável e do 

aumento dos estoques de carbono em países em desenvolvimento” (UNFCCC, 2007). 

A segunda decisão dessa conferência discorre especificamente sobre formas de 

estimular a ação de redução de emissão por desmatamento e degradação florestal em 

países em desenvolvimento (REDD). Nessa deliberação, enumera-se uma série de 

resoluções, dentre as quais: o reconhecimento da complexidade do problema, que 

envolve diferentes circunstâncias nacionais e múltiplas causas; o potencial das ações de 

redução de emissões por desmatamento e devastação florestal em países em 

desenvolvimento para contribuir no alcance do objetivo principal da convenção- 

estabilizar a concentração de GEE a um nível que impeça uma interferência antrópica 

perigosa no sistema climático global-; a promoção de co-benefícios, podendo 

complementar as metas e objetivos de outras relevantes convenções e acordos 

internacionais; e o direito de participação das comunidades locais e indígenas nas 

tomadas de decisão (UNFCCC, 2007). 

A decisão 2/COP 13 também nota que, para a redução de emissões por 

desmatamento e devastação florestal em países em desenvolvimento ser sustentável, são 

necessários recursos estáveis e previsíveis. E segue convidando, encorajando e 

incentivando as partes a mobilizarem recursos para apoiar os esforços em relação às 

ações de reduzir as emissões de desmatamento e degradação florestal, estejam elas em 

curso ou em processos muito incipientes, onde ainda sejam necessárias a capacitação, a 

assistência técnica e outras necessidades institucionais especificas de cada país.  
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Nos encontros da UNFCCC dos anos subseqüentes as discussões de REDD 

apresentaram-se com um escopo maior, refletido no acrônimo REDD-plus. Um novo 

acordo sobre a importância e a natureza do REDD foi obtido em Copenhagen (CERBU 

et al., 2010), apesar da COP 15 não ter alcançado o esperado consenso sobre as 

obrigações do período pós-2012. 

No acordo de Copenhagen, os signatários reconheceram “o papel crucial da 

redução das emissões do desmatamento e degradação florestal e a necessidade de 

intensificar a remoção de emissões de gases de efeito estufa por florestas e concordaram 

com a necessidade de proporcionar incentivos positivos para tais ações através do 

estabelecimento imediato de um mecanismo de REDD-plus, para permitir a mobilização 

de recursos financeiros de países desenvolvidos” (UNFCCC, 2009). 

Na conferência de 2009, outra decisão importante relacionada ao REDD+ foi a 

orientação metodológica para as atividades de redução de emissões de desmatamento e 

degradação florestal, conservação do carbono florestal, gestão sustentável das florestas e 

valorização dos estoques de carbono florestais nos países em desenvolvimento 

(REDD+). Desta pode-se destacar, dentre outros trechos: 

“O pedido para os países em desenvolvimento estabelecerem, de acordo com as 

capacidades e circunstancias nacionais, um sistema de monitoramento das florestas 

nacionais, robusto e transparente, e se for apropriado, sistemas sub-nacionais como 

partes do nacional. Sugere-se que use uma combinação de métodos de sensoriamento 

remoto e amostragem em solo para o inventário de carbono florestal, que se promova 

estimativas transparentes, consistentes e com acurácia, reduzindo as incertezas, tanto 

quanto possível, e que possuam resultados disponíveis para revisão” (UNFCCC, 2009). 

Em Cancun, na conferência das partes seguinte em 2010, a palavra “halting” foi 

incluída no texto, enfatizando a necessidade de não apenas reduzir, mas, sim, cessar e 

reverter a perda florestal. Pelo acordo deste encontro, cinco atividades de mitigação 

florestal foram incluídas no mecanismo de REDD+: 

 Redução de emissão por desmatamento;  

 Redução de emissão por degradação florestal; 

 Conservação dos estoques de carbono florestais; 

 Manejo sustentável das florestas; 
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 Aumento dos estoques de carbono florestais; 

O acordo de Cancun evoluiu na construção do mecanismo REDD+ ao solicitar 

que os países em desenvolvimento criem uma estratégia ou um plano de ação nacional, 

um nível de emissão florestal de referência, um sistema de monitoramento e reporte 

robusto e transparente, coerente com o plano de monitoramento sugerido em 

Copenhagen (ou qualquer inovação metodológica posterior), além de um sistema 

informacional que destaque como estão sendo assegurados direitos sociais e ambientais 

(salvaguardas). Alguns destes estariam relacionados com a participação plena e efetiva 

das partes interessadas, o respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e 

membros de comunidades locais, a não-utilização do mecanismo para a conversão de 

florestas naturais, a permanência e o não-vazamento do carbono florestal (UNFCCC, 

2010). 

É importante perceber uma mudança na definição do REDD/REDD+. Houve 

uma substituição do papel da conservação florestal, incluído no plano de ação de Bali, 

para a conservação do carbono dos estoques de carbono florestais no acordo de 

Copenhagen. As salvaguardas do acordo de Cancun enfatizam a não utilização do 

mecanismo para a conversão de florestas naturais, e sim para incentivar a proteção das 

florestas naturais e dos serviços ecossistêmicos promovidos por elas.  

Além disso, foi decidido que as atividades de REDD+ deveriam ser colocadas 

em prática através de fases. A primeira é relacionada ao planejamento e criação de uma 

estratégia ou do plano de ação nacional, incluindo políticas, medidas e capacitação. Em 

seguida vêm a implementação dessas, o desenvolvimento e a transferência de 

tecnologias, para, então, terem suas ações baseadas em resultados, podendo ser 

mensuradas, reportadas e verificadas (MRV).  

Na última conferência das partes a COP 17, em Durban, foi acordado que os 

países em desenvolvimento devem prover um resumo das informações sobre como as 

salvaguardas estão sendo consideradas e respeitadas na implementação de atividades de 

REDD+. Este resumo deve ser periódico e incluído nas comunicações nacionais. O 

SBSTA ainda irá decidir quando o primeiro reporte deve ser feito e a freqüência dos 

subsequentes (UNFCCC, 2011d).  A questão da verificação desse reporte, no entanto, 

ainda não foi definida.  
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No mesmo documento, foi concordado que uma abordagem passo a passo no 

nível nacional de emissão florestal pode ser útil, permitindo que as partes possam 

melhorar os níveis de emissões florestais de referência através da incorporação de 

melhores dados, novas tendências e metodologias aprimoradas. Também foi 

reconhecido que, enquanto houver uma transição para um nível de referência
7
 nacional 

de emissões florestais, níveis subnacionais podem ser adotados como medida 

provisória. As informações disponibilizadas devem incluir as opções metodológicas, 

base de dados, pressupostos e modelos usados na construção do nível de referência.   

Apesar de não ter sido fechado um acordo, o rascunho sobre financiamento de 

um mecanismo baseado em resultados continuou a ser discutido. Os recursos 

financeiros poderão vir de uma grande variedade de fontes, tanto públicas como 

privadas, bilaterais ou multilaterais, incluindo fontes alternativas. Também foi 

considerado o uso de mecanismos de mercado, mas notado que abordagens não 

relacionadas ao mercado podem assegurar e aumentar a governança e a aplicação das 

salvaguardas (UNFCCC, 2011e).  

Todavia, fazendo uma análise das discussões do REDD+ na UNFCCC percebe-

se que ainda serão necessários consensos sobre vários aspectos do mecanismo para que 

este seja inteiramente reconhecido e aplicado dentro do contexto da UNFCCC. Embora 

as atividades de mitigação do setor florestal, que estão incluídas no mecanismo de 

REDD+, tenham sido definidas, o que estas atividades incluiriam ainda está em aberto. 

O que realmente quer dizer redução de emissão por degradação florestal ou práticas 

florestais sustentáveis? (AUSTIN et al., 2010). 

Além disso, pode-se notar, pelo menos em um primeiro momento, uma 

tendência à maior abrangência das opções de configuração do mecanismo, com a 

adoção das escalas nacionais e sub-nacionais e com certa liberdade na criação dos níveis 

de referência. Assim, para garantir a adicionalidade, o mecanismo terá que possuir um 

sistema de monitoramento, reporte e verificação muito consistente. 

  

                                                 

7 O Secretariado da UNFCCC deverá disponibilizar publicamente as informações sobre os níveis de 

referência de emissão florestal na plataforma sobre REDD no site do UNFCCC (http://unfccc.int/4531)  
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1.4- Iniciativas ligadas a REDD+ 

Embora as negociações dentro da UNFCCC sejam longas e complexas e o 

arcabouço para a estruturação de um mecanismo de REDD+ ainda esteja em construção, 

diversos países, estados e instituições já estão desenvolvendo projetos e iniciativas 

concretas de grande relevância. Tais iniciativas desempenham o importante papel de 

estruturar as etapas de preparação (readiness) de países em desenvolvimento elegíveis a 

REDD+ (CENAMO et al., 2010). Entre as iniciativas que vêm se destacando neste 

sentido, pode-se citar a Iniciativa Internacional da Noruega para Florestas e Clima; o 

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF); o programa das Nações Unidas (UN-

REDD); o programa de investimento florestal (FIP, na sigla em inglês); a ação do 

Global Environment Facility (GEF); a parceria REDD+; além da Força Tarefa dos 

Governadores para Floresta e Clima; e dos Fundos Amazônia; e Congo Basin Forest 

(CBFF) (CLIMATEFUNDSUPDATE, 2011). 

 

1.3.1. Iniciativa Internacional da Noruega para Florestas e Clima 

 

Em dezembro de 2007 durante as negociações do clima em Bali, o primeiro-

ministro da Noruega, Jens Stoltenberg, anunciou que a Noruega alocaria até 3 bilhões 

de coroas norueguesas (US$ 500 milhões) anualmente aos esforços de combate às 

emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação florestal nos países 

emergentes.  

A Noruega, reconhecendo que reduzir as emissões de gases de efeito estufa por 

desmatamento e degradação florestal nos países emergentes é uma tarefa complexa e 

demorada que requer muitos recursos, assumiu que em um primeiro momento não 

haveria grandes cortes nas emissões, mas tinha uma perspectiva de longo prazo, 

admitindo que investimentos imediatos eram essenciais e as fases preliminares do 

trabalho seriam as mais difíceis, já que estabelecer as estruturas e a capacidade para 

criar sistemas de monitoramento e gestão florestal e territorial constitui um grande 

desafio (GOVERNO DA NORUEGA, 2011).  

O projeto climático e florestal do governo norueguês almeja que o novo regime 

climático internacional inclua as emissões florestais. Por isso, a Noruega pretende, por 
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meio das experiências de sua iniciativa, frisar a importância de consideráveis 

transferências do mundo desenvolvido aos países emergentes a fim de financiar medidas 

que possam reduzir o desmatamento e a degradação florestal. 

Alguns dos principais elementos do projeto são contribuir para o 

estabelecimento de um sistema confiável de monitoramento, análise, informação e 

verificação da redução nas emissões provenientes de desmatamento e degradação 

florestal e promover a criação de uma estrutura internacional robusta, eficiente e 

flexível para o combate ao desmatamento e degradação florestal, tendo como base os 

princípios estabelecidos pelo IPCC e pelas negociações da UNFCCC.  

Nas fases iniciais do projeto, será priorizada a capacitação dos países receptores, 

auxiliando, por exemplo, na área do monitoramento da cobertura florestal e biomassa, 

na coleta de dados sobre conteúdo de carbono, nos relatórios sobre volumes de emissão, 

desenvolvimento de políticas e legislação, bem como a capacidade de fiscalizar o 

cumprimento da lei. Como um futuro acordo climático precisará se basear em 

resultados, também é necessário estabelecer níveis confiáveis de referência para 

emissões futuras. 

Contudo, o projeto almejava contribuir para capacitação internacional, a fim de 

assegurar a capacidade necessária para enfrentar os desafios globais. Por isso, no texto 

que cria a iniciativa, a Noruega já havia decidido financiar por completo a primeira fase 

do trabalho da UN-REDD com cerca de USD 50 milhões, além de USD 40 milhões 

para a FCPF, que até o momento tinha como função central identificar as necessidades 

de apoio aos países de florestas tropicais a fim de que eles possam preparar-se para a 

participação num sistema futuro de compensação de reduções nas emissões. 

Posteriormente, indicou a possibilidade de contribuir com até USD 50 milhões para o 

Programa de investimento florestal do Banco Mundial, assim que as diretrizes do fundo 

e os mecanismos de coordenação com outras iniciativas internacionais estivessem 

estabelecidos. Também anunciou um aporte de cerca de NOK 500 milhões ao CBFF no 

período de 2008 a 2010, o qual foi lançado mediante o Banco Africano de 

Desenvolvimento (AfDB, na sigla em inglês), dando apoio às atividades que possam 

contribuir para a capacidade e competência nacional e local em prol da gestão florestal 

sustentável (NORUEGA, 2011). 
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O projeto também incluirá canais bilaterais que só serão utilizados em países 

onde a capacidade necessária já esteja presente ou em vias de construção. Exceções 

poderão ser feitas para dois tipos de países. Países como a Tanzânia, com quem a 

Noruega tem uma longa e ampla experiência de cooperação de desenvolvimento na área 

da gestão dos recursos naturais e que já deu início a um trabalho REDD com apoio 

internacional. E países onde o trabalho nacional avançou a tal ponto que a Noruega 

poderá entrar imediatamente com apoio baseado em resultados para a implementação de 

uma estratégia estabelecida, a exemplo do Brasil, para o qual, na época, a Noruega 

assumiu que entraria com um aporte de 700 milhões de coroas norueguesas ao Fundo 

Amazônia em 2008 e 2009. 

Dessa maneira, o governo norueguês pretende promover a preservação das 

florestas naturais a fim de garantir não só sua capacidade de armazenar carbono, mas 

também a preservação da diversidade de espécies e recursos genéticos, permitindo que 

as florestas tropicais continuem a providenciar serviços ecossistêmicos de importância 

decisiva para a sociedade, a economia e a cultura (NORUEGA, 2011). 

 

1.3.2. Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 

 

O Forest Carbon Partnership Facility é uma parceria global com foco em 

REDD+ que se tornou operacional em junho de 2008. A FCPF possui dois mecanismos, 

geridos pelo Banco Mundial, que buscam criar um ambiente propício e patrocinar um 

corpo de conhecimentos e experiências para facilitar o desenvolvimento de um 

programa global de incentivos para REDD+. A estrutura de governança da FCPF inclui 

em seu Comitê, composto de 28 membros eleitos pelos países participantes e 

contribuintes financeiros, seis observadores designados pelos povos dependentes da 

floresta, além de ONGs e organizações internacionais e do Banco Mundial (FCPF, 

2011). 

O Mecanismo ou Fundo de Preparação está assistindo países em 

desenvolvimento tropicais e subtropicais a se prepararem para participarem de um 

futuro sistema de incentivos positivos para REDD+ de larga escala; incluindo ações: (i) 

para preparação de uma estratégia nacional de REDD e/ou complementar estratégias e 

estruturas políticas já existentes; (ii) para estabelecer um cenário de referência para as 
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emissões de desmatamento e/ou degradação florestal, com base no histórico recente de 

emissões e, possivelmente, uma avaliação das emissões futuras; e (iii) para criação de 

um sistema nacional de monitoramento, comunicação e verificação de emissões. 

Atualmente, trinta e sete países
8
 foram selecionados para participar do 

Mecanismo de Preparação do FCPF. Até outubro de 2011, treze desses países haviam 

submetido suas propostas de preparação (readiness) ao comitê e ao painel técnico de 

aconselhamento (Argentina, Costa Rica, Gana, Guiana, Indonésia, Laos, México, Nepal, 

Panamá, Quênia, República Democrática do Congo, República do Congo e Tanzânia). 

O Banco Mundial está examinando estas propostas para, então, conceder até US $ 3,6 

milhões para ajudar cada um desses países a conduzirem suas propostas
9
 (FCPF, 2011). 

Posteriormente, cinco países que participarem com êxito do Mecanismo de 

Preparação serão convidados a tomarem parte do “Fundo de Carbono”, através do qual 

o FCPF irá efetuar pagamentos para políticas e medidas REDD+. Ou seja, o Fundo de 

Carbono selecionará e remunerará países que tiverem reduzido suas emissões florestais, 

de forma verificável, além do cenário de referência. Este segundo mecanismo 

possibilitará ao FCPF testar e avaliar os incentivos financeiros para os programas de 

REDD+, tendo como objetivo impulsionar os países beneficiários e suas diversas partes 

interessadas a alcançarem sustentabilidade no financiamento de conservação e manejo 

florestal. 

A FCPF coopera estreitamente com outras iniciativas, em particular com o 

Programa UN-REDD e com o Programa de Investimento Florestal (FCPF, 2011). 

 

 

                                                 

8
 Argentina, Estado Plurinacional da Bolívia, Camarões, Camboja, Central Africano República, 

Chile, Colômbia, República Democrática do Congo, República do Congo, Costa Rica, El Salvador, Guiné 

Equatorial, Etiópia, Gabão, Gana, Guatemala, Guiana, Honduras, Indonésia, Quênia, Laos, Libéria, 

Madagáscar, México, Moçambique, Nepal, Nicarágua, Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, 

Suriname, Tanzânia, Tailândia, Uganda, Vanuatu, Vietnã 

9
 16 contribuidores financeiros se comprometeram a fornecer com cerca de $447 milhões para a 

FCPC.(Agencia francesa de desenvolvimento, Austrália, British Petroleum, Canadá, CDC Climat, 

Dinamarca, União Européia, Finlândia, Alemanha, Itália, Japão, The Nature Conservancy, Holanda, 

Noruega, Espanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos), sendo $232 milhoes para o Fundo de 

Preparação e $215milhoes para o Fundo de Carbono 
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1.3.3. Programa UN-REDD  

O Programa UN-REDD é a iniciativa colaborativa das Nações Unidas de 

Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal em países em 

desenvolvimento. O programa foi lançado em setembro de 2008 para ajudar países em 

desenvolvimento a preparar e implementar estratégias nacionais de REDD +, e baseia-

se no encontro de expertises de três agências das Nações Unidas: a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Programa nas Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) (UN-REDD, 2011a). 

O UN-REDD identificou seis áreas prioritárias para concentrar seus esforços, de 

modo a incentivar a capacitação e a implementação de estratégias de REDD+ em países 

em desenvolvimento dentro de seus dois programas. Pretende fornecer bases técnicas 

sobre MRV, engajamento dos povos indígenas e das comunidades locais, governança, 

gestão dos fundos, benefícios sociais e ambientais e transformações rumo a uma 

economia verde (UN-REDD, 2011b).  

O programa global fornece suporte aos países ao desenvolver e testar 

metodologias e abordagens, capacitando, aprendendo e disseminando as lições 

aprendidas com as seis áreas de trabalho, construindo, assim, uma base de 

conhecimento que facilitará o aumento de escala posterior por acelerar os processos 

iniciais. Em outubro de 2011, o UN-REDD contava com 35 países parceiros
10

, sendo 

que 14 recebiam financiamento direto para seus Programas Nacionais (Bolívia, 

Camboja, República Democrática do Congo, Equador, Indonésia, Nigéria, Panamá, 

Papua Nova Guiné, Paraguai, Filipinas, Ilhas Salomão, Tanzânia, Vietnã e Zâmbia), 

somando 59,3 milhões de dólares destinados a promover abordagens nacionais 

sustentáveis que garantam equidade e o uso de metodologias confiáveis para avaliar a 

redução de emissões (UN-REDD, 2011a). 

 

                                                 

10 República Democrática do Congo, Tanzânia, Zâmbia, Indonésia, Papua Nova Guiné, Vietnã, Bolívia, 

Panamá e Paraguai, Camboja, Equador, Nigéria, Filipinas e Ilhas Salomão.(países com programas nacionais) 

Argentina, Bangladesh, Butão, Central Africano República, Colômbia, Costa Rica, Etiópia, Gabão, Guatemala, 

Guiana, Honduras, Costa do Marfim, Quênia, México, Mongólia, Nepal, Paquistão, Peru, República do Congo, Sri 

Lanka e Sudão. 
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1.3.4. Programa de Investimento Florestal(FIP) 

O Programa de Investimento Florestal é um programa do Fundo Estratégico do 

Clima (SCF, na sigla em inglês), funcionando como um dos dois fundos no âmbito dos 

Fundos de Investimento Climático (CIF, na sigla em inglês) que foram estabelecidos em 

julho de 2008 por uma associação do Banco Mundial com Bancos Multilaterais de 

desenvolvimento para promover a cooperação internacional em relação às mudanças 

climáticas e apoiar o progresso para o futuro do regime de mudança climática
11

. 

O FIP apóia os esforços de REDD+ aumentando o financiamento aos países em 

desenvolvimento para as reformas de preparação (readiness) através de investimentos 

públicos e privados. Dessa forma, os esforços financeiros programáticos visam atingir 

as causas do desmatamento e da devastação florestal para transformar o setor florestal e 

os setores que afetam as florestas (CIF, 2009). 

O programa fornece investimentos para construir capacidade institucional, 

governança florestal, informação, em esforços de mitigação de emissões e na 

manutenção de serviços ecossistêmicos florestais, além de investimentos fora do setor 

florestal necessários para reduzir a pressão sobre as florestas, como formas alternativas 

de subsistência e de redução da pobreza. 

Assim, os investimentos FIP, além de considerarem a resiliência climática, 

pretendem contribuir com múltiplos co-benefícios, tais como a conservação da 

biodiversidade, proteção dos direitos dos povos indígenas e comunidades locais, e 

redução da pobreza através de melhorias dos meios de subsistência rurais (CIF, 2011). 

Brasil, Burkina Faso, Gana, Indonésia, Laos, México, Peru e República 

Democrática do Congo foram escolhidos como pilotos. Até o último relatório semi-

anual de operações da FIP (junho de 2011), os 8 países ainda estavam preparando seus 

planos de investimento do programa de investimento florestal (CIF, 2011). 

 

 

                                                 

11
 Para saber mais: http://www.climateinvestmentfunds.org/  

 

http://www.climateinvestmentfunds.org/
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1.3.5. Parceria REDD+ 

A parceria REDD+ foi lançada durante a conferência sobre Florestas e Clima em 

Oslo em Maio de 2010, onde chefes de Estado e de Governo, ministros e outros 

representantes de 50 países concordaram em desenvolver esforços colaborativos de 

REDD+ para a implementação rápida de medidas para redução do desmatamento. 

O objetivo principal da parceria é contribuir na batalha global contra as 

mudanças climáticas ao servir como uma plataforma provisória para os parceiros 

aumentarem a escala das atividades e do financiamento do REDD+. Visa a uma atuação 

imediata, incluindo a melhoria em relação à eficácia, à eficiência, à transparência e a 

coordenação de iniciativas e instrumentos financeiros de REDD+. Almeja facilitar, 

entre outras coisas, a transferência de conhecimento, o ganho em capacitação, ações de 

mitigação e o desenvolvimento de tecnologias (Parceria REDD+, 2010). 

Os serviços de secretariado da parceria são realizados por uma equipe da FCPF e 

uma do programa UN-REDD, sob a supervisão de um grupo indicado pelos países 

parceiros. Suas tarefas incluem a concepção e a manutenção do banco de dados 

voluntário de REDD +, a organização das reuniões da parceria, fornecer análises, 

relatórios e documentos, proporcionando apoio logístico (estes serviços devem ser 

independentes do funcionamento normal dos programas). 

Até junho de 2011 setenta e um países
12

 tinham se juntado à parceria (Parceria 

REDD+, 2011). 

 

1.3.6. A ação do Global Environment Facility (GEF) em REDD+ 

A Global Environment Facility é uma organização financeira independente, que 

fornece subsídios para países em desenvolvimento e países com economia em transição 

                                                 

12
 Angola, Argentina, Austrália, Bélgica, Belize, Brasil, Burundi, Camboja, Camarões, Canadá, 

República Central Africana, Chade, China, Colômbia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, República Democrática 

do Congo, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Equador, Guiné Equatorial, Ilhas Fiji, 

Finlândia, França, Gabão, Alemanha, Gana, Guatemala, Guiana, Honduras, Índia, Indonésia, Itália, Japão, 

Quênia, Laos, Madagascar, Malásia, Mali, México, Moçambique, Nepal, Holanda , Nigéria, Noruega, 

Paquistão, Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, Filipinas, República do Congo, Ruanda, São 

Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Cingapura, Eslovênia, Ilhas Salomão, África do Sul, República da Coréia, 

Espanha, Suriname , Suécia, Suíça, Tailândia, Togo, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos da América, 

Vanuatu, Vietnã e e Zimbábue. 
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para projetos relacionados à biodiversidade, às mudanças climáticas, às águas 

internacionais, à terras degradadas, à camada de ozônio e aos poluentes persistentes. A 

iniciativa foi lançada em 1991, contando hoje com 182 governos em parceria com 

instituições internacionais, ONGs e o setor privado, e servindo como um dos 

mecanismos de financiamento das convenções da Biodiversidade (CBD), de mudanças 

climáticas (UNFCCC), de combate à desertificação (UNCCD), de Estocolmo sobre 

poluentes orgânicos persistentes e, informalmente, ao protocolo de Montreal sobre 

substâncias que depredam a camada de ozônio (GEF, 2011).    

Embora esta iniciativa não se refira somente, nem principalmente, a projetos de 

REDD+, tem o possível mecanismo como um dos seus focos de trabalho. Desde a sua 

criação em 1991, o GEF financiou mais de 300 projetos e programas com foco na 

conservação e manejo florestal em países em desenvolvimento, de modo que alocou, 

nesse período, mais de 1,6 bilhões de dólares para iniciativas florestais.  Com base na 

orientação das três convenções internacionais que lidam com floresta (CDB, UNFCCC 

e UNCCD), o GEF financia projetos de três categorias principais: conservação florestal- 

áreas protegidas e zonas de amortecimento-, uso sustentável das florestas e manejo 

florestal sustentável (GEF, 2011). 

 

1.3.7. Força tarefa dos governadores sobre clima e florestas (GCF) 

A força tarefa dos governadores sobre clima e florestas (GCF, do inglês 

Governors’ Climate and Forests Task Force) é um esforço colaborativo multi-

jurisdicional de 15 Estados e Províncias dos EUA (Califórnia, Wisconsin e Illinois), 

Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Mato Grosso), Indonésia (Aceh, Papua, 

Kalimantan do Leste, Kalimantan do Oeste e Kalimantan Central), Nigéria (Cross 

RiverState) e México (Campeche e Chiapas) focado em desenvolver regras e 

capacidades para que um mecanismo de REDD+ possa ser implementado (GCF, 2011). 

A GCF surgiu em novembro de 2008 objetivando compartilhar experiências, 

melhores práticas, capacitação e desenvolver recomendações para tomadores de decisão 

e autoridades regulatórias para considerar maneiras de integrar o REDD e outras 

atividades de carbono florestal aos sistemas de “compliance” de reduções de emissões 

de GEE que estão surgindo (GCF, 2011). 
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Com apoio da Fundação “Gordon & Betty Moore” e da “Fundação David and 

Lucile Packard”, o GCF tem suas atividades divididas entre três grupos de trabalho; 

padrões e critérios para REDD+, coordenação e mecanismos de contabilidade e 

levantamento de necessidades.  

 

1.3.8. Fundo Florestal da Bacia do Congo (CBFF) 

Em junho de 2008, o Fundo Florestal da Bacia do Congo (CBFF) foi criado para 

tomar medidas preventivas para proteger as florestas da Bacia do Congo, que contêm 

vinte e seis por cento das florestas tropicais remanescentes. Lançado pelo ex-primeiro-

ministro britânico, Gordon Brown, pelo primeiro ministro da Noruega, Jens Stoltenberg, 

pelo presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Dr. Donald Kaberuka, e pelos 

ministros membros da Comissão Florestas da África Central (COMIFAC), a CBFF 

recebeu uma capitalização inicial de aproximadamente 118 milhões de euros do Reino 

Unido e Noruega (CBFF, 2010). 

Um conselho de administração gere o fundo, define orientações estratégicas e 

revisa e endossa as propostas dos projetos.  Presidido pelo primeiro-ministro Canadense 

Paul Martin e a professora, prêmio Nobel da paz, Wangari Maathai, o conselho também 

inclui o ministro que estiver presidindo o COMIFAC, o secretário-geral da Comissão 

Econômica da África Central, um representante das organizações da sociedade civil 

ativas na região, um representante dos doadores e o vice presidente do setor de 

operações do Banco Africano de Desenvolvimento.  

Os projetos financiados pelo CBFF visam reduzir a taxa do desmatamento e a 

pobreza, incentivar práticas de manejo florestais sustentáveis, garantir meios de 

subsistência e desenvolvimento econômico, ampliar os sistemas de MRV e projetos de 

pagamentos por serviços ambientais que se beneficiem de um regime internacional 

sobre REDD+. Além disso, o CBFF continuamente organiza campanhas de informação 

e sensibilização nos países da região da Bacia do Congo com o objetivo de aumentar a 

quantidade e qualidade técnica das proposições de projetos de REDD + a serem 

submetidos ao financiamento do fundo. 

 



26 

 

1.3.9.Fundo Amazônia  

O fundo Amazônia teve sua criação aprovada em primeiro de agosto de 2008 no 

decreto do governo brasileiro de número 6.527. Por esse decreto, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi autorizado a destinar o valor das 

doações recebidas para a realização de aplicações não reembolsáveis em ações de 

prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação 

e do uso sustentável no bioma amazônico, sendo permitido a utilização de até vinte por 

cento do fundo em outros biomas brasileiros e outros países tropicais. 

 As ações poderiam contemplar as áreas de: gestão de florestas públicas e áreas 

protegidas; controle, monitoramento e fiscalização ambiental; manejo florestal 

sustentável; atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta; 

Zoneamento Ecológico e Econômico, ordenamento territorial e regularização fundiária; 

conservação e uso sustentável da biodiversidade; e recuperação de áreas desmatadas 

(BRASIL, 2008). 

Para cobrir os gastos do gerenciamento do fundo, o BNDES retém três por cento 

do valor das doações para cobertura de seus custos operacionais e das demais despesas 

relacionadas ao Fundo Amazônia.  Incluído nessas despesas estão os pagamentos 

referentes à operacionalização do Comitê Técnico do Fundo Amazônia
13

 (CTFA), cujo 

papel é atestar as emissões oriundas de desmatamentos na Amazônia; do Comitê 

Orientador do Fundo Amazônia
14

 (COFA), responsável por determinar suas diretrizes e 

acompanhar os resultados obtidos; e os custos de contratação de serviços de auditoria.  

                                                 

13
 O CTFA é formato por seis especialistas designados pelo Ministério do Meio Ambiente, após 

consulta ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. 

  
14

 O COFA é composto pelos governos federal e dos estados amazônicos e pela sociedade civil. 

Possui um representante de cada um dos seguintes órgãos, entidades e organizações: Ministério do Meio 

Ambiente;Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério das Relações 

Exteriores; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério do Desenvolvimento 

Agrário; Ministério da Ciência e Tecnologia; Casa Civil da Presidência da República; Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República; BNDES;  Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos 

Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - FBOMS; Coordenação das Organizações Indígenas 

da Amazônia Brasileira - COIAB; Confederação Nacional da Indústria - CNI; Fórum Nacional das 

Atividades de Base Florestal - FNABF; Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - 

CONTAG; e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC.  
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O BNDES reconhece a contribuição dos doadores ao Fundo Amazônia ao emitir 

diplomas que fornecem a correspondência do valor em toneladas de carbono quando 

procede às captações de doações. Esses diplomas são nominais, intransferíveis e não 

geram direitos ou créditos de qualquer natureza (BRASIL, 2008). 

Com a formalização de doação por parte da Petrobras
15

 em outubro de 2011, o 

Fundo Amazônia passou a ter três doadores, a empresa de capital misto e os governos 

da Noruega
16

 e da Alemanha
17

. Até o final desse mesmo mês, 16 projetos haviam sido 

contratados, somando R$ 201,6 milhões, e 4  projetos aprovados, com valor total de 

apoio de R$ 33 milhões (FUNDO AMAZÔNIA, 2011). 

 

1.5- Visão Global do Financiamento em REDD+  

O sítio independente da rede mundial de computadores -“Climate Funds 

Update”- provê informações sobre as iniciativas internacionais de financiamento. Em 

novembro de 2011, esse site contabilizava 114 projetos de REDD+, sendo que 29 são 

financiados pela International Climate Initiative, 20 pelo Fundo Amazônia, 17 pela 

Forest Carbon Partnership Facility, 15 pelo Fundo da Bacia do Congo, 15 pelo 

programa UN-REDD, 10 pela Forest Investment Program, 7 pela International Forest 

Carbon Initiative e 1 do Indonesia Climate Change Trust Fund
18

 

                                                 

15
 Em outubro de 2011, a Petrobrás realizou três doações apresentam quantias líquidas de U$ 

2,37 milhões (R$ 4,11 milhões), U$ 1,02 milhões (R$ 1,77 milhões) e U$ 826 mil (R$ 1,44 milhões), que 

correspondem respectivamente a 473.604, 203.267 e 165.200 toneladas de dióxido de carbono (CO2), já 

que nos termos disciplinados pelo Fundo Amazônia, cada tonelada de CO2 equivale a U$ 5. 

16
 Em março de 2009, a Noruega se tornou a primeira doadora do fundo, comprometendo-se a 

doar 700 milhões de coroas norueguesas  (aproximadamente 107 milhões de dólares) para utilização do 

fundo em 2009, prazo posteriormente dilatado para o ano de 2011. O governo da Noruega também se 

comprometeu a realizar doações adicionais de até 750 milhões de coroas norueguesas (aproximadamente 

134 milhões de dólares) em 2010 e de até 750 milhões de coroas norueguesas em 2011, com 

possibilidades de acréscimos a estes valores.  

  
17

 Em dezembro de 2010, a Alemanha se comprometeu a doar até EUR 21 milhões, sendo até 12 

milhões de EUR destinados às reduções das emissões oriundas do desmatamento da Amazônia no ano 

florestal 2008/2009 e até 9 milhões de EUR referentes às reduções de emissões verificadas no ano 

florestal 2009/2010. 

18 O Fundo de mudanças climáticas da Indonésia (ICCTF) é um fundo nacionalmente gerido 

que visa contribuir na integração das questões de mudanças climáticas no planejamento do governo.  
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Entre 2008 e novembro de 2011, quatrocentos e quarenta e seis milhões de 

dólares haviam sido aprovados para financiamento da REDD pelas diversas iniciativas 

conforme mostra a Figura 3, sendo que desses, 252 milhões foram depositados, 

representando 13% do financiamento climático. No entanto, a maior parte desse apoio 

financeiro tem sido concentrada em um pequeno número de países. A América Latina 

recebe a maior parte do financiamento de REDD+ através de fundos climáticos: foram 

aprovados para a região 178 milhões de dólares, e 73 milhões de dólares desembolsados 

entre 2004 e 2011. Esforços têm focalizado o Brasil e o Fundo Amazônia, para os quais 

143 milhões dólares foram aprovados e 49 milhões de dólares desembolsados durante 

este período. 

 

Figura 3: Financiamento das diferentes iniciativas de REDD. 

 Fonte: Nakhooda et al., 2011 

Na África Subsaariana, 119 milhões de dólares foram aprovados e 47 milhões de 

dólares foram desembolsados. As florestas tropicais da República Democrática do 

Congo foram os principais receptores na região, com 66 milhões de dólares aprovados e 

16 milhões desembolsados no país. O CBFF tem desempenhado um papel ativo nesse 

quadro. A Indonésia é o maior destino dos financiamentos de REDD+ na Ásia, com 42 

milhões de dólares aprovados e 40 milhões desembolsados. A Ásia, em comparação 

com a América Latina e com a África subsaariana, tem menor diferença entre o valor 

aprovado (94 milhões) e o valor desembolsado (88 milhões de dólares), embora também 

receba um montante menor (NAKHOODA et al., 2011). 
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O governo norueguês vem sendo o maior financiador da atual etapa do REDD, 

com sua iniciativa internacional para florestas e clima (Figura 4). Outros importantes 

financiadores têm sido a Alemanha, a Austrália e o Canadá. 

 

Figura 4: Financiamento Total REDD por país doador. 

 Fonte: Climate Funds Update 

 

1.6- REDD+ no mercado voluntário 

Além dos três mecanismos de flexibilização, nos quais as toneladas de carbono 

abatidas “compensam” alguma que deveria ser mitigada em um país do Anexo B do 

Protocolo de Quioto, existe o mercado voluntário, onde há compra e venda de toneladas 

de carbono por pessoas e empresas que não possuem metas de redução relacionadas 

com o Protocolo de Quioto.  

Esse mercado é bem menor e costuma ter um valor bem abaixo por tonelada de 

carbono que os mecanismos de flexibilização, já que ele não está vinculado a metas 

regulatórias. A motivação dos compradores inclui a preocupação com o gerenciamento 

de seus impactos em relação às mudanças do clima, imagem, reputação, interesses em 

inovações filantrópicas, relações públicas, necessidade de se prepararem para regulação 

futura e planos de revenda de créditos (IBRI, 2009). 
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Cada uma dessas motivações traz diferentes compradores ao mercado, cada um 

deles com distintas expectativas. Como as compras são inteiramente voluntárias, a 

natureza do interesse dos compradores tem um grande impacto sobre o preço e o 

volume negociado. Assim, a percepção de risco dos compradores é um componente 

crítico no acesso ao mercado. Dessa forma, levam-se em conta as normas e os 

certificados utilizados, o tipo de projeto, e uma variedade de riscos subjacentes à 

entrega dos créditos (DIAZ et al., 2011). 

Apesar do aumento dos registros e das normas terem trazido novas formas, 

estruturas e maior transparência para o mercado, a esmagadora maioria das transações 

nos mercados de carbono florestais continuam a ser realizadas, principalmente, através 

de contratos personalizados e privados negociadas no mercado de balcão ou “Over-the-

Counter" (OTC). Outro tipo de mercado voluntário surgiu em Chicago, em 2003, a 

CCX
19

. 

Dos três mercados florestais com alcance internacional (ou seja, CCX, MDL e 

OTC), o mercado de balcão têm sido capaz de transacionar créditos de projetos em mais 

países do que suas contrapartes, CCX e MDL, combinadas. A natureza flexível do 

mercado OTC possibilita o desenvolvimento de projetos sem requerer endosso ou 

envolvimento de funcionários do governo ou instituições burocráticas. Projetos no 

mercado de balcão são livres para expansão em países com capacidade de governança 

limitada, enquanto que projetos de MDL podem apresentar um gargalo crítico devido à 

sua exigência de aprovação formal do governo antes da validação de um projeto (DIAZ 

et al., 2011). 

No mercado voluntário, o carbono florestal vinha perdendo quotas desde 2004, 

com a preferência dos compradores por créditos com padrões de certificação. No 

                                                 

19
 A Chicago Climate Exchange foi o primeiro sistema de comércio emissões de GEE da 

América do Norte. Em 2003, quando foi criado, começou com 13 membros que voluntariamente 

assumiram compromissos juridicamente vinculativos para reduzir suas emissões em 4% até 2010, em 

relação à média de período 1998-2001. O programa cresceu e passou a abranger mais de uma centena de 

membros com um alcance total de emissões de 700MtCO2e. Depois de dois períodos de compromisso 

(2003-2006 e 2007-2010), o sistema parou no final de 2010. Entre os 14 tipos de projetos elegíveis, a 

CCX incluía o de carbono florestal de duas variedades principais: Aflorestamento e reflorestamento e 

gestão sustentável das florestas. 
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entanto, houve um relativo crescimento das transações envolvendo o uso da terra com a 

evolução das discussões ligadas a questão florestal na UNFCCC (Figura 5). 

 

Figura 5: Volumes históricos transacionados em créditos florestais em MtCO2eq.                     

     Fonte: Ecosystem Marketplace.  

Antes de 2002, as primeiras gerações de projetos de carbono florestal entregues 

foram de atividades de aflorestamento e reflorestamento (AR) e de REDD. Porém, com 

a evolução do mercado e das certificações, os projetos de AR, aceitos como MDL e 

inclusos no CCX, passaram a ser a única fonte importante de créditos florestais entre 

2002 e 2006 (DIAZ et al., 2011). 

Desde 2007, quando o REDD + passou a ser reconhecido como uma ação de 

mitigação da UNFCCC, o volume contratado por projetos de REDD foi aumentando 

acentuadamente. Subiu de um fornecimento de menos de 20.000 tCO2e em 2006 

(representando menos de 2% do mercado de OTC) para atingir 3,3 MtCO2e em 2008, 

9,0 MtCO2e em 2009, e 19,5 MtCO2e em 2010.  

 Em 2008, o REDD alcançou o AR como o principal fornecedor de créditos 

florestais, mas foi em 2010 que emergiu como a fonte dominante de créditos florestais 

no mercado voluntário (DIAZ et al., 2011). Um exame mais aprofundado detecta um 

grande aumento do volume desses projetos de 2009 para 2010 (Figura 6). O 

crescimento de projetos de REDD desse período foi provocado, em grande parte, pelo 
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surgimento de uma nova geração de projetos de REDD que passaram a incluir uma série 

de novas metodologias para creditá-los. 

 

Figura 6: Volume transacionado no mercado voluntário por tipologia de projeto em 2009 e 

2010.  

Fonte: Ecosystem Marketplace, 2011 

O Verified Carbon Standard (VCS), uma das maiores certificadoras de carbono, 

contando com 34% do mercado OTC em 2010, aprovou suas primeiras metodologias 

relacionadas à REDD+. Dessa forma, contribuiu para modificar a percepção de risco 

dos compradores, corroborando para que, em 2010, a tipologia de projeto mais 

transacionada no mercado OTC fosse a REDD+, com 19,5 MtCO2e, ou seja 33% do 

total, como mostra a Figura 7 (PETERS-STANLEY et al., 2011). 

 

Figura 7: Distribuição do volume transacionado no mercado OTC por tipologia de projeto. 

Fonte: Ecosystem Marketplace, 2011  
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Em 2010, o preço médio de créditos OTC foi 6 dólares por tonelada de tCO2e.  Este 

preço fornece uma referência do valor de negócios global de mercado de balcão. No 

entanto, como mostra a Figura 8, não exibe a alta estratificação dos preços, que variam 

de acordo com uma série de outros fatores: a disponibilidade de créditos similares; os 

custos do projeto inicial e o risco do investimento; a compreensão do comprador do 

mercado; as características do projeto e de seus co-benefícios; e a credibilidade do 

ofertante. Em alguns casos, os preços de crédito de projetos de REDD superaram US$ 

20/tCO2e. Mas, ilustrando o poder de economias de escala, o preço médio dos projetos 

de REDD ficou em torno dos 5 dólares por tonelada (PETERS-STANLEY et al., 2011). 

 

Figura 8: Média de preço por projeto no mercado OTC, 2010. 

Fonte: Ecosystem Marketplace, 2011  

 

A distribuição dos projetos pelo mundo também não foi homogênea, uma vez 

que as florestas da América Latina contaram com 81% dos créditos relacionados a 

projetos de REDD+ em 2010, ver Figura 9. Contudo, os projetos latinos americanos se 

beneficiaram, também, de um crescente número de mecanismos de mercado criados 

para incubar o aumento do mercado doméstico. Entre esses se destacaram o primeiro 

registro de carbono sub-nacional do mundo, no estado brasileiro do Amapá, a 

certificação de sustentabilidade “Brasil Mata Viva” e os projetos piloto da Fundação 

Natura na Colômbia. Entretanto, os preços da tonelada de carbono dos projetos latino 
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americanos foram marcados pela grande diferença entre a média dos preços entre os 

dois países de maior oferta, o Peru com $3.4/tCO2e e o Brasil com $8.3/tCO2e 

PETERS-STANLEY et al., 2011). 

Apesar de terem representado menos em termos globais, os projetos de REDD+ 

africanos representaram 58% dos créditos transacionados na região. Com a oferta 

limitada de projetos de REDD, associada ao grande número de certificações de co-

benefícios, a África obteve preços altos para essa tipologia de créditos, que não tiveram 

cotação menor que seis dólares por tonelada (PETERS-STANLEY et al., 2011). 

 

              Figura 9: Créditos por região de origem e tipologia de projeto florestal em 2010. 

Fonte: Ecosystem Marketplace, 2011  

 

Por fim, cabe ressaltar que, apesar de o atual destaque do REDD + nos círculos 

de política pública, o engajamento do setor privado ainda é tímido. Várias perguntas 

permanecem a respeito da veracidade e da capacidade para monitorar, relatar e verificar 

as reduções de emissões para além do nível de projeto. A ligação eventual com 

mecanismos de mercado atuais e futuros também é ainda uma incógnita. No entanto, a 

atitude prevalecente entre os participantes do mercado atual parece ser que a visão de 

REDD no futuro seja resolvida, justificando o risco calculado de levantar apoio 

financeiro para as iniciativas piloto (DIAZ et al., 2011). 
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Capítulo 2- MRV e Degradação florestal 

2.1- MRV 

Monitorar, reportar e verificar (MRV) refere-se a uma série de processos e 

procedimentos através dos quais a informação sobre as emissões de GEE é gerada, 

acessada e checada para determinar se, como e quando as Partes da UNFCCC 

efetivamente cumpriram suas respectivas obrigações. Desta forma, os sistemas de MRV 

são fundamentais para gerar confiança, ao permitir a prestação de contas e dar 

credibilidade, a um regime climático (WEMAERE, 2009). 

O acordo da UNFCCC (2009) estabelece que os países que voluntariamente 

decidirem fazer parte do REDD+ deveriam instituir seus próprios sistemas de 

monitoramento para reportar emissões florestais. Sistemas de MRV são essenciais para 

o sucesso em longo prazo das REDD+ pois aferem adicionalidade e permanência do 

carbono. Além disso, são parte crucial de um mecanismo de REDD+ baseado no 

desempenho, assegurando que os países estariam prontos para receber os incentivos 

financeiros assim que demonstrassem cumprimento dos requerimentos da UNFCCC. 

Apesar da importância desses sistemas ser amplamente reconhecida, o MRV está 

entre as questões “ainda em discussão” do mecanismo de REDD+, principalmente 

porque é necessário estabelecer seus detalhes técnicos e científicos (WESTHOLM et al., 

2011). Afinal, os relatórios e a creditação de reduções de emissões de GEE dependem 

da robustez das metodologias científicas que os sustentam, através de uma associação 

entre a credibilidade das estimativas e a forma como esta informação é compilada e 

apresentada (GOFC-GOLD 2011).  

Até o momento, nenhum país em desenvolvimento implementou um sistema de 

monitoramento, reporte e verificação para REDD+ (ASNER, 2011) e análises sugerem 

que apenas cerca de 3% possuem capacidade de monitorar e reportar mudanças nos 

estoques de carbono e na cobertura florestal (HEROLD, 2009). Mas vale a pena lembrar 

que, segundo a UNFCCC (2010), o REDD+ deve ser implementado em três fases e só a 

última incluiria um sistema de MRV completo (a primeira é a fase de planejamento e 

criação de uma estratégia de ação nacional, a segunda a sua implementação dessa e a 

terceira envolve ações baseadas em resultados, necessitando MRV, como apresentado 

no capítulo 1). 
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Pelos princípios da UNFCCC os inventários nacionais devem ser transparentes, 

consistentes, comparáveis, completos e precisos. Ou seja, devem: possuir descrições 

claras das fontes de dados, definições, metodologias e hipóteses utilizadas; empregar a 

mesma base metodológica dos inventários dos anos anteriores (podendo ser modificada 

com transparência e base nos guias do IPCC); permitam a comparação entre países; 

incluir todas as fontes e sumidouros da área territorial do país, assim como todos os 

GEE, apresentar o máximo de precisão possível, apontando as incertezas, de forma que 

as estimativas não sejam sub ou super estimadas.  

Para isso, devem usar os guias de boas práticas do IPCC para estimar e reportar 

as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa (UNFCCC, 2006). Seguindo essa 

lógica, a decisão sobre os guias metodológicos de atividades relacionadas à REDD 

(4/CP15) demanda às partes do estabelecimento de sistemas nacionais de 

monitoramento que possuam resultados disponíveis para revisão, utilizando os guias 

mais recentes do IPCC como base para inventariar emissões de GEE florestais 

(UNFCCC, 2009).  

 

2.2 - Florestas no IPCC 

No caso das florestas, os guias mais atualizados do IPCC são o “Good Practice 

Guidelines for Land Use, Land-Use Change and Forestry (GPG-LULUCF) activities” 

de 2003 e o “Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories for Agriculture, 

Forestry and Other Land Use (GL-AFOLU)” de 2006. 

O ciclo do carbono inclui mudanças nos estoques de carbono devido a processos 

contínuos (crescimento e decomposição) e eventos discretos (distúrbios como fogo, 

extração, focos de insetos, mudança no uso da terra). Os processos contínuos afetam os 

estoques de carbono em todas as áreas em cada ano, criando um delta natural de 

variação nos estoques locais, enquanto os eventos discretos (ou seja, os distúrbios) 

causam as emissões de carbono e redistribuem o carbono entre os componentes nos 

ecossistemas  onde ocorreu o distúrbio (IPCC, 2006). 

O IPCC (2003b, 2006) define 5 componentes do estoque de carbono que devem 

ser monitorados para estimar o estoque de carbono florestal: biomassa aérea, biomassa 

abaixo do solo, liteira, necromassa e carbono orgânico do solo. A Figura 10 mostra os 
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fluxos de entrada e de saída de carbono, entre esses 5 componentes. Na ocorrência do 

distúrbio corte de arvore, por exemplo, há apenas três destinos para o carbono estocado: 

madeira morta, produtos madeireiros e atmosfera. 

 

 

Figura 10: Ciclo do Carbono em ecossistemas terrestres generalizado, mostrando os fluxos 

de entrada e de saída do carbono do sistema, assim como entre os 5 componentes de estoque do 

sistema. 

 Fonte: Adaptado de IPCC, 2006.  

 

Para estimar as emissões considerando esses cinco compartimentos de carbono 

existem duas abordagens: uma baseada em processos, ou método de perdas e ganhos, 

que estima o saldo líquido das adições e remoções de cada componente, e uma baseada 

no estoque, ou método da diferença no estoque, que estima a diferença do estoque de 

carbono em dois pontos no tempo (IPCC, 2006) (Figura 11). 
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Figura 11: Métodos de estimar as mudanças do estoque de carbono. 

 Fonte: Adaptado de Wertz-Kanounnikof, 2008. 

É importante notar que o método de diferença de estoque só pode ser usado 

quando alguma medição já tenha sido previamente realizada. A utilização do método de 

perdas e ganhos envolve a disponibilidade de informações específicas de cada 

componente do estoque, como a taxa de crescimento ou a quantidade de madeira 

retirada (WERTZ-KANOUNNIKOFF et al., 2008). 

Assim, para implementar MRV da degradação e do desmatamento é necessário 

monitorar tanto as mudanças na área florestal, “activity data”, quanto o estoque de 

carbono com a transformação dos diferentes tipos de florestas (IPCC, 2003b). Essas 

informações podem ser obtidas em diferentes níveis de precisão (conhecidos como tiers 

no inglês), independentemente da abordagem escolhida. 

O primeiro nível (Tier1), ou menos preciso, usa valores padrão do IPCC (por 

exemplo, biomassa média em diferentes biomas florestais); o segundo (Tier 2) requer 

dados específicos de cada país, ou seja, coletados dentro do território nacional, e o 

terceiro, e mais próximo da exatidão, utiliza dados medidos, modelados e inventariados 

nacionalmente com sistemas que sejam repetidos ao longo do tempo e que sejam o mais 

desagregados quanto possível. No segundo e terceiro níveis, também é necessário 

estimar a incerteza dos dados.  Dessa forma, passar do nível 1 para o nível 3 aumenta a 

precisão das estimativas, reduzindo as incertezas, mas também aumenta a complexidade 

e os custos do monitoramento. 
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2.3 - Definições  

A emissão e a remoção de GEE por unidade de área variam de acordo com 

fatores locais, com a tipologia de floresta, com seu estágio de desenvolvimento e da 

prática de manejo utilizada. Em consequência disso, é recomendado que os especialistas 

de cada país estratifiquem as áreas florestais em subcategorias para reduzir as variações 

nos parâmetros florestais, diminuindo, assim, as incertezas. Caso o país não possua 

classificações nacionais mais detalhadas, recomenda-se a utilização das zonas 

ecológicas da FAO (IPCC, 2006), mostradas na Figura 12. 

 

Figura 12: Zonas ecológicas globais. 

 Fonte; IPCC (2006) baseado em padrões e vegetação e clima da FAO (2001). 

Antes de segregar as florestas em zonas ecológicas é crucial conceituar esse 

termo. Existem inúmeras definições de floresta, no entanto a maioria utiliza parâmetros 

mínimos de área, altura e nível de cobertura de copa (GOFC-GOLD, 2011).  

Na sua avaliação de recursos florestais de 2010, a FAO usa uma cobertura 

mínima de 10%, altura de 5m e área de 0,5 hectares afirmando também que o uso 

florestal do local deve ser predominante (FAO, 2010). A UNFCCC definiu no acordo de 

Marrakesh que uma floresta deve ter área mínima de 0,05 a 1 hectare, potencial para 
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alcançar uma altura mínima na maturidade de 2 a 5 metros e cobertura de dossel mínima 

de 10 a 30% (UNFCCC, 2001). Dessa forma, cada país seleciona seu próprio limiar 

dentro dessas faixas. Esta definição é mais abrangente que a da FAO, pois uma floresta 

pode possuir desde 10% até 100% da cobertura arbórea, incluindo, assim, diferentes 

percepções de florestas.  

Para fins de reporte dentro de um mecanismo de REDD+ faz-se necessário 

também definir as cinco atividades de mitigação florestal incluídas no mecanismo: 

redução de emissão por desmatamento; redução de emissão por degradação florestal; 

conservação dos estoques de carbono florestais; manejo sustentável das florestas; 

aumento dos estoques de carbono florestais. Estas demarcações são de particular 

importância, já que REDD+ é potencialmente um forte instrumento político que poderia 

ter grande impacto sobre a conservação florestal (FAO, 2011). 

A maioria das definições caracteriza o desmatamento como conversão de longo 

prazo ou permanente de florestas para outros usos no solo (GOFC-GOLD 2011). Nos 

termos da Decisão 16/CMP.1 da UNFCCC, desmatamento é "a direta conversão de 

terras florestadas para não florestadas induzida pelo homem ." 

Efetivamente, esta definição significa uma redução de cobertura de dossel para 

abaixo do limiar da definição de floresta (SKUTSCH et al., 2011). Por exemplo, se um 

país define uma floresta como tendo cobertura de dossel superior a 30% por hectare, 

então o desmatamento não seria registrado até que a cobertura de copa fosse reduzida 

abaixo desse limite. No entanto, outros países podem escolher classificar uma área 

florestal com 20%, ou mesmo 10%, de cobertura de dossel e, portanto, o desmatamento 

teria outro parâmetro.  

Existem mais de 50 definições para degradação florestal (LUND, 2009; 

SIMULA, 2009; IPCC, 2003a), mas, do ponto de vista da política de mudanças 

climáticas e das estimativas nacionais e diretrizes de relato do IPCC, refere-se a um 

declínio do estoque de carbono nas florestas que permanecem florestas (UNFCCC, 

2008). Mais especificamente, a degradação representa um impacto negativo induzido 

pelo homem sobre os estoques de carbono, em variáveis florestais medidas (por 

exemplo, cobertura do dossel), mantendo-se acima do limiar da definição de floresta. 
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Em 2003, um relatório especial do IPCC sobre definições e opções 

metodológicas neste tema (IPCC, 2003a) concluiu que nenhuma das definições então 

usadas para degradação florestal atendiam inteiramente às características necessárias 

para operacionalizar o termo. Assim, sugeriu como definição “perda direta de longo 

prazo induzida pelo homem (persistindo por X ou mais anos) de pelo menos Y% do 

estoque de carbono florestal (e valores florestais) desde o tempo T e que não se 

qualifique como desmatamento ou outra atividade elegível pelo protocolo de Quioto”, 

reconhecendo que seria necessário especificar um limiar de área, de tempo e de 

diminuição do estoque de carbono para torná-la funcional. Esses valores são difíceis de 

serem selecionados, pois dependem da forma de degradação e da ecologia de cada 

ecossistema florestal (MURDIYARSO et al., 2008). 

É importante separar a degradação antrópica da natural, já que incêndios 

florestais, pragas e eventos climáticos como seca, vento, neve, gelo e inundações afetam 

globalmente cerca de 100 milhões de hectares de floresta a cada ano, ou seja, mais de 10 

vezes a área afetada pelo desmatamento (IPCC, 2007).  

Além disso, o manejo sustentável das florestas geralmente significa trazer a taxa 

de extração em linha com a taxa de crescimento ou incremento natural. Assim, o que 

separaria o conceito de degradação do de manejo sustentável seria a persistência do 

impacto. O elemento tempo é necessário porque as perdas de biomassa na floresta 

podem ser temporárias ou cíclicas e, portanto, essencialmente sustentáveis do ponto de 

vista do estoque de carbono (GOFC-GOLD 2011). No entanto, uma das complicações 

da definição desse limiar se deve em parte ao fato que os ciclos florestais são, em geral, 

muito mais longos que os períodos de compromisso ou contabilizados sob acordos 

climáticos (IPCC, 2003b).  

De um ponto de vista da integridade climática é crucial que o sistema de 

monitoramento de emissão de uso do solo cubra todas as áreas, independentemente de 

como elas sejam classificadas ou definidas. Em outras palavras, apesar de o valor do 

limiar entre floresta e não floresta se tornar uma questão, o problema de definir floresta 

degradada não existe se o interesse é a mudança no estoque de carbono. Se, no entanto, 

os sistemas de monitoramento não incorporarem todos os usos do solo, o problema da 

definição desse limiar se torna importante e irá quase certamente ser uma fonte de 
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vazamento entre países que usem a definição de floresta para obter o máximo benefício 

possível (FAO, 2011). 

Todavia, de modo geral o desmatamento resultaria da queda de cobertura do 

dossel abaixo do limiar selecionado por determinado país, dessa forma mudando a 

classificação do uso do solo. Locais sob degradação ou manejo florestal sustentável 

permaneceriam florestas, mas teriam sua massa ou diminuída ou aumentada em relação 

à linha de base. 

 

2.4 - Monitoramento de Florestas  

A UNFCCC (2009) sugere o uso de uma combinação de métodos de 

sensoriamento remoto e amostragem em solo na construção de inventários florestais de 

carbono. 

Tecnicamente, a partir de década de 1990, mudanças nas áreas florestais podem 

ser acompanhadas com confiança a partir de imagens de sensoriamento remoto (GOFC-

GOLD 2011). O monitoramento com imagens de média resolução (do satélite Landsat, 

por exemplo) alcançam 80-95% de precisão para discriminar áreas florestais de não 

florestais (DEFRIES et al., 2007, WERTZ-KANOUNNIKOFF et al., 2008), ou seja, 

podem identificar o desmatamento quando realizado em dois períodos distintos. 

Imagens de satélite Landsat estão disponíveis a baixo ou sem custo quase 

globalmente desde o início de 1990, por exemplo pela  U.S. National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) (https:// zulu.ssc.nasa.gov/mrsid)  e pela University of 

Maryland’s Global Land Cover Facility (http://glcfapp.umiacs.umd.edu/) 

(MOLLICONE et al., 2003; DEFRIES et al., 2007).  

Portanto, o desmatamento pode ser detectado do espaço de maneira 

relativamente simples, particularmente quando ocorre em larga escala. Por isso, 

diversos países em desenvolvimento já possuem sistemas operacionais para monitorar o 

desmatamento em escala nacional, notadamente o Brasil e a Índia que estão com seus 

sistemas em operação há mais de uma década (DEFRIES et al., 2006).  

Ainda existe capacidade limitada em muitos países para conseguir e analisar 

dados necessários para estabelecer sistemas nacionais de reporte de emissão 

http://glcfapp.umiacs.umd.edu/
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conseqüentes da mudança do uso do solo. A persistência de nuvens restringe o uso de 

dados do Landsat em algumas partes dos trópicos (na África Central, por exemplo). 

Apesar do custo mais alto e da necessidade de maior perícia na análise, essa limitação 

pode ser superada com o uso de resolução fina de imagens. Técnicas de radar aliviam 

substancialmente as limitações de dados óticos em relação à persistência de nuvens as 

observações a Lidar também o fazem ao prover informações sobre a estrutura vertical 

da floresta, através de medições do retorno dos sinais emitidos pelo sensor (DEFRIES et 

al., 2007). 

Ao contrário do desmatamento que altera a área florestal e necessita apenas da 

área alterada e da média do estoque de carbono por hectare para se realizar o seu 

monitoramento, a quantidade de emissões da degradação se reflete na taxa em que o 

estoque diminui no tempo, sendo essa informação altamente específica do local 

(SKUTSCH et al., 2011). Assim, por resultar de uma mudança estrutural da floresta que 

não implica na classificação do uso da terra, a degradação florestal é muito difícil de ser 

observada remotamente (HEROLD e JOHNS, 2007). 

Nenhuma metodologia existente pode medir diretamente o estoque de carbono 

de uma floresta. Em consequência disso, muitas metodologias têm procurado 

desenvolver ferramentas e modelos que permitam a extrapolação dos dados de campo 

(CHAVE et al., 2005, SAATCHI et al., 2007). De modo geral, as estimativas de estoque 

de carbono florestal podem ser agrupadas em médias por biomassa, estimativas com 

dados de campo e sensoriamento remoto (GIBBS et al., 2007). 

Médias por bioma provêem estimativas menos precisas que podem ser usadas 

inicialmente, enquanto os países não tiverem capacidade de fazerem estimativas 

próprias (nível/tier 1 de precisão). Aumentando a precisão (níveis/tiers 2 e 3), as 

estimativas baseadas em coletas de campo de diâmetros e alturas de árvores são 

combinadas com relações previamente constatadas (equações alométricas) e os 

instrumentos de sensoriamento remoto, por satélites ou aviões, estimam o volume das 

árvores e outros parâmetros que também podem ser convertidos usando relações 

estatísticas com medições do carbono em campo (GIBBS et al., 2007). A tabela 1 

apresenta os benefícios e limitações de cada uma das abordagens. 
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Tabela 1: Benefícios e limitações dos métodos disponíveis para medir o estoque de carbono 

florestal.  

Método Descrição Benefícios  Limitações  Incertezas  

Média por Bioma 

Estima a média do 
estoque de carbono para 
ampla categoria florestal, 
com base em uma 
variedade de fontes de 
dados 

Imediatamente disponível 
sem custo;  

O refinamento dos dados 
poderia aumentar a precisão;  

Consistência Global 

Bastante generalista;  

Fontes de dados não são 
amostradas 
adequadamente para 
descrever grandes áreas  Alta 

Inventário 
florestal 

Relaciona estimativas de 
campo de diâmetros ou 
volume de árvores a 
estoques de carbono 
florestal usando equações 
alométricas 

Generaliza relações já 
disponíveis;  

Método de baixa tecnologia, 
sendo facilmente 
compreendido; 

 Pode ser relativamente 
barato, pois o trabalho de 
campo é seu maior custo  

Relações generalistas não 
são apropriadas para todas 
as regiões; 

 Pode ser caro e lento; 

 É difícil produzir resultados 
de consistência global Baixa 

Sensoriamento 
remoto ótico  

Usa ondas visíveis e 
infravermelhas para medir 
índices espectrais e 
correlaciona com 
mensurações de campo; 
Ex. Landsat, MODIS 

Dados de satélite são 
coletados rotineiramente e 
estão disponíveis 
gratuitamente em escala 
global;  

Consistência global 

Habilidade limitada para 
desenvolver modelos para 
florestas tropicais; 

 Índices espectrais saturam 
em relativamente baixos 
estoques de C; 

Possui demanda técnica  Alta 

Sensoriamento 
remoto ótico 
aerotransportado 
de alta precisão  

Usa imagens de muito 
grande resolução (~10-
20cm) para mensurar a 
altura e copa das árvores 
e alometria para estimar o 
estoque de C; Ex.: Fotos 
aéreas, imagens 3D aéreas 
digitais  

Reduz o tempo e o custo de 
coletar dados para 
inventários florestais;  

Precisão razoável;  

Ótima verificação de campo 
para linha de base do 
desmatamento 

Cobre apenas pequenas 
áreas (10000 ha);  

Pode ser caro e de grande 
demanda técnica; 

 Não disponibilidade de 
relações alométricas 
baseadas em cobertura de 
dossel  

Baixa a 
média 

Sensoriamento 
remoto de Radar 

Usa sinais de microondas 
ou radar para medir a 
estrutura florestal vertical; 
Ex.: ALOS PALSAR, ERS-1; 
JERS-1,Envisat 

De modo geral, dados de 
satélite grátis; 

 Sistema novo lançado em 
2005 com expectativa de 
melhorar os dados;  

Pode ser preciso para 
florestas esparsas ou jovens 

Menor precisão em 
florestas maduras com 
complexas coberturas pela 
saturação do sinal;  

A inclinação do terreno 
também aumenta o erro; 

A grande demanda técnica 
pode torná-lo caro Média 

Sensoriamento 
Remoto de Laser 

O LiDAR usa a luz dos 
lasers para estimar a 
estrutura vertical das 
florestas; Ex.: CARBON 3-

Estimativas precisas de toda 
variabilidade espacial dos 
estoques de carbono 
florestais;  

Sensores montados em 
aviões são a única opção 
disponível; 

Baixa a 
média 
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Fonte: Traduzido de Gibbs et al., 2007 

 

Assim, um monitoramento eficaz de REDD requer equilíbrio entre imagens de 

sensoriamento e técnicas de campo. As imagens auxiliam a desenhar eficientemente 

esquemas de coleta em áreas de grande variabilidade e na extrapolação dos resultados 

para os níveis regionais e nacionais. E as medições no campo são necessárias para 

estimar a quantidade de carbono e verificar o mapeamento florestal feito a partir de 

imagens de satélite (WERTZ-KANOUNNIKOFF et al., 2008). 

No contexto do REDD, a escolha metodológica resultará, inevitavelmente, de 

um balanço entre as exigências de precisão e o custo do monitoramento. As medições 

em campo, cruciais para a verificação e medição do estoque de carbono, são morosas e 

relativamente caras para aplicações em larga escala. Além disso, alguns países precisam 

fazer uso de resolução fina de imagens para obter estimativas de alta precisão 

(KORHONEN et al., 2006). Entretanto, um país pode fazer estimativas de menor 

precisão, desde que seja guiado pelo princípio de conservadorismo, ou seja, se puder ser 

demonstrado que as estimativas de redução das emissões tendem a estar subestimadas 

(ELIASCH, 2008; UNFCCC, 2008; ANGELSEN et al., 2009, GOFC-GOLD 2011).  

Em síntese, constata-se a dificuldade de monitorar as mudanças no estoque de 

carbono de uma floresta, sendo este o principal elemento de cálculo de emissões 

derivadas da degradação. Mas, como será visto a seguir, a liberação de GEE derivada 

das transformações florestais representa uma grande fonte de emissão.  

 

2.5 - Degradação florestal  

A degradação florestal é um sério problema ambiental, social e econômico. 

Quantificar a escala do problema é difícil, pois ela possui muitas causas, ocorrendo de 

diferentes formas e variando na intensidade (FAO, 2011). Dos remanescentes florestais 

D, sistema de satélite que 
combina a cobertura 
vegetal LiDAR(VCL) com 
imagens horizontais  

Sistema de Satélite com 
potencial para estimar o 
estoque de carbono global  

 Sistema de satélite ainda 
não existente, necessita 
grande quantidade de 
dados de campo para 
calibrá-lo;  

Pode ser caro e de grande 
demanda técnica   
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no mundo, apenas 36% são primários, ou seja, não apresentam sinal claro de atividade 

humana e não sofreram distúrbios significativos em seus processos ecológicos (FAO, 

2010). A maior parte das florestas primárias do mundo encontra-se no Brasil e na 

Rússia (figura 13).  

 

Figura 13: 10 países com maior área de floresta primária. 

 Fonte: FAO, 2010 

 

Nos últimos 10 anos, a área das florestas primárias vem sendo reduzida como 

resultado de intervenções humanas em uma taxa de no mínimo 4 milhões de hectares 

por ano (FAO, 2010). Dados disponíveis sobre emissão de carbono como conseqüência 

da degradação florestal sugerem que a área atingida anualmente pela degradação supere 

a área desmatada (ASNER et al., 2005, SASAKI et al., 2011), o que torna a degradação 

florestal uma grande fonte de emissão de GEE. 

Na Indonésia a diminuição dos estoques florestais ocorre em torno de 6% ao ano 

e a degradação florestal é responsável por 2/3. (MARKLUND e SCHOENE, 2006). Na 

África a taxa anual de degradação florestal é quase 50% do total da taxa de 

desmatamento (LAMBIN et al., 2003). 

Normalmente as causas da degradação e do desmatamento são diferentes. Além 

disso, a degradação não é necessariamente um precursor do desmatamento, mesmo 

podendo conduzir ao corte raso. Florestas podem ser degradadas e permanecer florestas 
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por um longo tempo. Então, resolver a questão do desmatamento não significa 

necessariamente reduzir as taxas de degradação (GOFC-GOLD 2011, FAO 2011). 

Além disso, a degradação traz maior equidade internacional em mecanismos de 

REDD+ porque uma maior quantidade de países, muitos dos quais no continente 

Áfricano, seriam encorajados a participar. Considerar a degradação também é 

importante pelos seus co-benefícios, pois menos degradação significa que as florestas 

proverão mais e melhores serviços ecossistêmicos e terão maior capacidade para se 

adaptar as mudanças climáticas.  

No entanto, não há consenso sobre a melhor forma para monitorar a degradação. 

A escolha de diferentes abordagens depende de uma série de fatores, incluindo o tipo de 

degradação, os dados disponíveis, as capacidades e os recursos locais (GOFC-GOLD 

2011). 

Muitas atividades causam a degradação dos estoques de carbono florestais, mas 

nem todas elas podem ter sua extensão monitorada com sensoriamento remoto, apesar 

do uso dessas técnicas fornecer mais confiança no reporte das emissões. Para 

desenvolver um sistema de monitoramento para degradação, primeiramente é necessário 

identificar as suas causas e avaliar os impactos mais prováveis no estoque de carbono.  

2.5.1 - Tipos de degradação  

Os principais distúrbios que resultam na degradação florestal incluem a extração 

de produtos florestais, tanto para subsistência e para o comércio local, como para a 

extração em escala industrial, e o uso sem controle do fogo, acidental ou intencional 

(HEROLD et al., 2011). 

2.5.1.1- Extração  

Áreas florestais com extração seletiva, tanto legal como ilegal, possuem estradas 

para retirada da madeira e pátios de armazenamento que são possíveis de ser observados 

por imagens de satélite. Os buracos do dossel (copa das árvores) causados pelo corte das 

árvores já foram detectados pelo uso de imagens como Landsat, com auxílio de técnicas 

mais sofisticadas de análise, quando existe disponibilidade de sensoriamento 

frequentente (GOFC-GOLD 2011). 



48 

 

A extração seletiva da madeira é uma prática comum em florestas tropicais 

(KELLER et al., 2004), representando uma importante fonte de renda para muitos 

países. No Brasil, por exemplo, o setor florestal é responsável por 3,5% do PIB 

brasileiro, gerando cerca de 7 milhões de empregos formais, representando 7,3% da 

exportação brasileira (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2012). 

Asner et al.,(2009), ao analisarem mudanças induzidas pelo homem nas florestas 

tropicais úmidas, encontraram que cerca de 20,3% ou mais de 3,9 milhões de km² 

haviam recentemente sido áreas de extração, (Figura 14). Em 2006, outro trabalho do 

mesmo autor, estudando a transformação da imagem entre 1999 e 2004 de mais de dois 

milhões de km² da Amazônia brasileira encontrou que 16% das florestas sob extração 

foram desmatadas depois de um ano, e 32% nos 4 anos subseqüentes, ou seja, uma taxa 

de 5,4% ao ano (Asner et al, 2006). Desta forma, no Brasil, florestas de extração 

possuíam 400% mais probabilidade de serem desmatadas que florestas sem esse 

distúrbio.  

 

Figura 14: Cobertura de florestas úmidas 2000-2005. Verde escuro >50%; Amarelo 

esverdeado < 50%, o vermelho mostra as regiões de maior atividade de extração. 

 Fonte: Asner et al., 2009. 

 

A retirada de madeira tipicamente conduz a um processo de expansão de 

fronteira, ao criar uma extensa rede de estradas de extração (ARIMA et al., 2008). Isto 

aumenta o acesso, facilitando  capitalização de empreendimentos rurais e catalisando o 

processo de uso mais intenso da terra (RODRIGUES et al., 2009).  
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O processo de corte e retirada das árvores resulta em mortalidade e dano à 

floresta. Cada árvore removida implica em lesão de cerca de 30 outros indivíduos (UHL 

et al., 1991). Este processo reduz a cobertura do dossel consideravelmente, o que 

permite a percepção do dano via satélite. Os buracos no dossel determinam tanto o 

impacto imediato como a longo prazo da extração, já que a entrada de luz regula 

processos chave como taxas fotossintéticas, taxa e produção primária, balanço de água, 

comportamento de insetos e mamíferos, dinâmica populacional e probabilidade de fogo 

(BRAY, 1956, BROKAW, 1985 e MURRAY 1988 apud ASNER et al.; 2005).  

Dessa forma, a extração também possui impacto significativo na estrutura e na 

composição florestal (ASNER et al., 2006; FOLEY et al., 2007). A maior incidência de 

raios solares na floresta que acompanha o distúrbio altera o microclima local, tornando-

o mais quente e seco, e incentiva a proliferação de espécies pioneiras, que de maneira 

geral crescem rapidamente e possuem madeiras de menor densidade (GERWING, 

2002), mas que “fecham” o dossel em pouco tempo. Asner (et al., (2004) relatou que 

depois do primeiro ano de distúrbio 50% dos buracos não podiam mais ser percebidos 

com imagem de satélite, e que depois de três anos e meio não havia mais percepção do 

dano na análise por Landsat.  

Existem práticas extrativistas de impacto reduzido, projetadas para diminuir os 

estragos nas florestas. Nelas as áreas são mapeadas e inventariadas para assim 

direcionar a entrada do maquinário de retirada de madeira e antes do corte são 

removidos cipós que criam conexões entre arvores, aumentando a derrubada. Essas 

operações conseguem reduzir pela metade os danos (PEREIRA et al., 2002).  

No entanto, é comum a extração ocorrer em larga escala em áreas sem 

regulação, com uso exacerbado de práticas devastadoras, com múltiplas entradas na 

floresta (KELLER et al., 2004). Frequentemente ocorrem “recatas” (segundas e 

terceiras entradas para retirada de madeira). Isso ocorre quando uma fronteira de 

extração começa a decair, aumentando os custos de transportar toras de locais mais 

distantes para uma infra-estrutura de armazenamento já estabelecido, o que leva à 

retirada de quase todos os indivíduos das espécies comerciais, incluindo aqueles que 

antes haviam sido rejeitados por serem muito pequenos (UHL et al., 1997, GERWING, 

2002).  
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2.5.1.2 - Fogo 

A degradação do estoque de carbono com o fogo é mais difícil de ser detectada 

pela atual tecnologia de imagem de satélite. Existem poucos dados de como ele afeta a 

mudança no estoque de carbono e há grande variação dessa transformação dependendo 

da severidade e da extensão do incêndio. Praticamente toda queima em florestas 

tropicais úmidas possui fundo antrópico, já que são muito raras, se existentes, as 

tempestades com descargas elétricas em épocas de seca (GOFC-GOLD 2011). 

O fogo é uma mistura de calor, combustível e oxigênio, e a mistura desses três 

componentes determina quando e como as coisas queimam. A integração do fogo com 

componentes químicos e biológicos de cada localidade contribui para a complexidade 

do comportamento e do efeito das queimadas (COCHRANE, 2003). 

Incêndios em florestas tropicais intocadas, altas e com dossel fechado, são 

virtualmente impossíveis, porque a presença de um microclima úmido com chuvas 

intensas cria condições quase não inflamáveis: eles se mantêm verdes mesmo depois de 

meses sem chuva (MUELLER-DOMBOIS, 1981; KAUFFMAN et al., 1988). 

Mas, atualmente, as paisagens tropicais são uma coleção dinâmica de áreas 

florestais intactas, degradadas, desmatadas e em regeneração (UHL e KAUFFMAN, 

1990). As atividades de desmatamento e de extração aumentam as bordas florestais que 

sofrem efeito de secamento pelos ventos e pela entrada do sol, e assim levam à mudança 

estrutural das florestas, incluindo o aumento da mortalidade das árvores e 

consequentemente aumento de material combustível (LAURANCE et al., 1997, PERES 

et al. 2006). As atividades de extração, ao comprometerem o dossel das florestas, 

também contribuem para a criação de microclimas mais quentes e secos no interior da 

mata o que acelera a secagem dos detritos orgânicos que passam a servir como 

combustível para a queima (UHL e BUSCHBACHER, 1985). 

Além disso, em locais onde essas florestas são fronteiras de expansão, o fogo é 

frequentemente usado para limpeza do terreno, pois é considerado de grande utilidade 

ao reduzir a biomassa rápida e efetivamente, disponibilizando em suas cinzas nutrientes 

que são usados para fertilizar o terreno na seqüência do distúrbio (NEPSTAD, 1999). 

Assim, ao fornecerem o fator de ignição e o combustível, as mudanças na concentração 

demográfica e de uso da terra tornaram as queimadas uma forma de degradação muito 
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presente em florestas tropicais (GOLDAMMER et al., 1990), tendo aumentado 

inclusive em áreas onde as taxas de desmatamento foram reduzidas (ARAGÃO e 

SHIMABUKURO, 2010). 

A construção de estradas das últimas décadas, seja para ampliação da infra-

estrutura como para a retirada da produção de madeira, tem promovido acesso a 

florestas antigamente consideradas remotas e inacessíveis (LAURANCE et al., 2001). A 

combinação dessa acessibilidade com os danos florestais causados pela atividade de 

extração tornam estas áreas extremamente vulneráveis ao fogo, aumentando o potencial 

de impacto desse distúrbio (HOLDSWORTH e UHL, 1997).  A suscetibilidade de 

queima em florestas tropicais úmidas ocorre em consequência de períodos de estresse 

promovidos por secas intensas
20

 quando normalmente os combustíveis secam e se 

tornam potencialmente inflamáveis (UHL e KAUFFMAN, 1990, NEPSTAD 1999). 

É importante lembrar que o fogo não gera apenas CO2, plumas de fumaça 

resultantes da queima liberam grandes quantidades de aerosol na atmosfera, sendo uma 

parte substancial desses compostos “black carbon”. Essa mistura de gases reduz a média 

da radiação solar absorvida pela terra em até 35W/m² e pode dobrar o calor nos 

primeiros 3km da atmosfera (RAMANATHAN et al., 2001 apud COCHRANE 2003). 

Essas mudanças afetam a formação e a estabilidade das nuvens e podem até reduzir as 

chuvas em grandes áreas (ROSENFELD et al., 1999 e ACKERMAN, 2000 apud 

COCHRANE, 2003).  

Modelar a suscetibilidade, o comportamento e o efeito da queima de 

ecossistemas tropicais é difícil, em conseqüência das suas diferentes características. 

Florestas tropicais são ecossistemas ricos em espécies, e assim, em tipos de 

combustíveis, contendo uma mistura e uma grande variedade de componentes químicos 

(por exemplo, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, álcool, aldeídos, borrachas, 

açúcares, terpenos, gorduras, ceras e óleos), que atuam tanto para regular a umidade do 

sub-bosque, como interferem nas peculiaridades da queima (STOTT, 2000). 

                                                 

20Uhl e Kauffman (1990) constataram que os combustíveis florestais secavam o suficiente para sustentar a combustão 
em 5-6 dias sem chuvas em florestas com distúrbios de extração, e em 8-10 em florestas secundárias, e comentaram  que mesmo 
em anos úmidos as florestas úmidas possuem pelo menos 12 dias sem chuva.   
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Queimadas em florestas tropicais variam desde fogo na liteira, facilmente 

apagados, até fogo no solo, quase impossíveis de se conter. No entanto, a maioria das 

queimadas tropicais não é intensa e nem se espalha facilmente, mesmo assim esses 

incêndios são severos porque seu impacto na floresta é grande. São ainda mais danosos 

em locais onde já ocorreram extrações de madeira ou queimadas, graças à presença de 

grande quantidade de material combustível e à menor umidade (COCHRANE, 2003). 

A mortalidade induzida pela repetição de incêndios florestais leva a um rápido 

colapso na abundância de árvores grandes e antigas (BARLOW e PERES, 2003) e a 

uma transformação na comunidade vegetal similar a uma “secundarização” das florestas 

primárias, com mudanças significativas nos componentes depois de cada queimada. 

Esta sequência de transformações na composição vegetal mediada pelo fogo envolve 5 

processos inter-relacionados: a perda de espécies de florestas primárias, mudanças nos 

padrões de regeneração florestal, suscetibilidade de espécies pioneiras ao fogo, 

vulnerabilidade da rebrota à queima e mudanças na disponibilidade de agentes de 

dispersão de sementes (BARLOW e PERES, 2008). 

As florestas úmidas são mais vulneráveis a incêndios porque possuem árvores 

com cascas mais finas, sofrendo maiores taxas de mortalidade com o fogo (UHL e 

KAUFFMAN, 1990). Até queimas de baixa intensidade podem criar grande 

mortalidade, gerando mais combustível que consumindo (COCHRANE et al., 1999). A 

alteração da composição e da estrutura provocada pela queimada em florestas tropicais 

úmidas se mantém por longos períodos (GERWING 2002), já que a perspectiva de 

restabelecimento das espécies é diminuída, pois o fogo na superfície reduz a 

disponibilidade de sementes, flores e frutos (VAN NIEUWSTADT et al., 2001).  

2.5.1.3 - Outras formas de degradação 

Outras formas de degradação são menos visíveis, mas são muito espalhadas, 

sendo resultado de um processo gradual do uso comunitário de produtos florestais, 

podendo ter grande impacto onde existe aumento da densidade populacional como nas 

florestas secas e savanas da África subsaariana (HEROLD e SKUTSCH, 2011). As 

comunidades locais retiram madeira morta e pequenas árvores do sub-bosque para usar 

como combustível (HEROLD et al., 2011). Além disso, coletam plantas, frutas e raízes 

para consumo alimentício e/ou medicinal. A caça, apesar de não impactar diretamente o 
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estoque de carbono, pode ter grandes impactos na comunidade vegetal ao reduzir a 

quantidade dos agentes dispersores de sementes.  

Nesses casos, a degradação geralmente é um processo gradual resultante de 

decisões de muitos atores ao longo do tempo. Essa situação dificilmente será 

visualizada através de imagens espaciais, a não ser que a intensidade da degradação 

resulte em mudanças no dossel.  Ao contrário da disponibilidade de dados de satélite 

que já fotografam a terra há 30 anos, normalmente existem poucos ou nenhum dado 

histórico disponível localmente sobre a taxa de expansão espacial da degradação 

induzida por uso comunitário. 

No uso de imagens de satélite, a degradação florestal aparece como uma 

complexa mistura de diferentes coberturas da terra (vegetação, árvores mortas, solo, 

sombra) e sua assinatura espectral frequentemente se altera rapidamente; por exemplo, 

em alguns casos os buracos no dossel podem ser mascarados por uma vegetação de 

baixa biomassa e grande cobertura foliar, em menos de dois anos (STONE e 

LEFEBVRE 1998; ASNER et al., 2002; SOUZA et al., 2005).  

Assim, métodos de monitoramento baseados no sensoriamento remoto podem 

ser apropriados quando a degradação causar espaços detectáveis na copa florestal 

(Tabela 2), como ocorre em áreas onde foi feita extração seletiva. Mas os dados de 

campo são muito importantes para complementar o monitoramento, especialmente em 

áreas onde a alteração na floresta não tem como conseqüência grandes mudanças na 

copa, como é o caso da coleta de madeira morta e da vegetação baixa e dos incêndios 

rasteiros (HARDCASTLE et al., 2008). 

 

Tabela 2: Possibilidades de se detectar diferentes ameaças a florestas tropicais usando 

técnicas convencionais de sensoriamento remoto.  

Altamente detectável  Marginalmente detectável* Quase indetectável 

Desmatamento Extração de madeira recente  

Caça e exploração de produtos 

animais 

Fragmentação florestal  Fogo de superfície 

Extração de produtos não 

madeireiros 

Agricultura de corte e queima 

recente  Uma gama de efeitos de borda Extração antiga de madeira  
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Grandes incêndios de dossel  

Agricultura de corte e queima 

antiga 

Extração madeireira de 

pequena escala 

Grandes estradas Mineração de pequena escala 

Pequenas estradas (<6m de 

largura) 

Conversão para monocultura de 

arvores 

Estradas secundárias sem 

pavimentação (6-20m) Corte e coleta de Sub-bosque 

Barragens hidroelétricas e 

outras formas de distúrbios de 

inundação  

Adelgaçamento seletivo de 

arvores de dossel Invasão de espécies exóticas 

Mineração de larga escala 

 

Mudanças na produção 

primária líquida 

    

Mudanças na composição 

florestal 

    

Outras consequências das 

mudanças climáticas 

*ameaça que podem ser detectadas, pelo menos parcialmente, usando métodos de alta resolução 

que são caros, com grandes demandas técnicas ou disponíveis apenas para áreas 

especifica/limitadas. 

Fonte: Adaptado de Peres et al. (2006) 

 

2.6 - Salvaguardas  

Ainda não ficou estabelecido como as salvaguardas acordadas em Cancun 

deverão ser asseguradas
21

, Entretanto, será de grande importância instituir formas de 

monitorar e verificar se essas estão sendo cumpridas para garantir que o mecanismo não 

possua incentivos perversos para redução da biodiversidade e do direito das populações 

locais.  

Como foi mencionado anteriormente, estima-se que 60 milhões de indígenas 

(WorldBank, 2008) sejam totalmente dependentes das florestas como meio de 

subsistência e mais de 1,6 bilhões de pessoas dependam das florestas de alguma forma 

para bem-estar ou subsistência (FAO, 2011). Além disso, florestas primárias, 

particularmente florestas tropicais úmidas, incluem alguns dos ecossistemas terrestres 

mais diversos e com maior riqueza de espécies (FAO, 2010).  

                                                 

21
Como foi mencionado no primeiro capítulo,  um resumo periódico sobre como as salvaguardas 

estão sendo consideradas e respeitadas na implementação das atividades de REDD+ deve ser incluído nas 

comunicações nacionais.  
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O mecanismo de REDD deve ser usado para incentivar a proteção das florestas 

naturais e dos serviços ecossistêmicos promovidos por elas (tais como, biodiversidade, 

água, regulação do clima regional, formação dos solos). As principais preocupações 

ambientais em torno do REDD+ são: assegurar que ele não irá incentivar mais danos 

aos ecossistemas naturais, como promover o deslocamento do desmatamento e da 

degradação para regiões que possuam menor valor de carbono, mas muito biodiversas; 

manter a integridade ecológica de longo prazo, garantindo que funções ecológicas sejam 

preservadas aumentando desta forma a resilência dos ecossistemas (CBD, 2010). Já a 

insegurança das comunidades dependentes das florestas está mais ligada à restrição do 

uso dos recursos naturais e à perda de territórios tradicionais. Essa apreensão faz 

inclusive que muitas comunidades indígenas se coloquem contra o mecanismo REDD+ 

com medo de perder o acesso a comida, combustível, fibra e medicamentos extraídos da 

floresta (SHANKLAND e HASENCLEVE, 2011). 

Ainda existe grande dificuldade metodológica para relacionar os co-benefícios à 

questão do carbono, sendo difícil priorizar ambos no desenho do projeto. Métodos que 

usam escala e métrica comuns para analisar os resultados biofísicos e de bem-estar não 

são fáceis de encontrar (CAPLOW et al., 2010). No entanto, é essencial que o desenho 

do mecanismo que incorpore as salvaguardas e que a implementação de sistemas de 

MRV sejam capazes de garantir que o vazamento não ocorra. Devem ser monitoradas as 

mudanças também nos demais ecossistemas, além de incluir as populações humanas em 

todas as etapas de implementação do mecanismo, para que assim possam ser 

estabelecidas as necessidades prioritárias das comunidades.  

Um monitoramento florestal como qualquer outro monitoramento de recursos 

naturais foi historicamente conduzido por profissionais externos à comunidade, usando 

estritamente métodos científicos (ANGELSEN et al., 2009). No entanto, recentemente, 

técnicas de mensuração mais participativas vêm sendo empregadas, responsabilizando 

comunidades locais por esse monitoramento. Existe uma maior confiança em que 

sistemas de monitoramento baseados em mensurações comunitárias podem extrair 

dados tão precisos quantos feitos por profissionais, e no geral são mais baratas 

(DANIELSEN et al., 2010; GARCIA e LESCUYER, 2008). Além disso, o 

monitoramento comunitário, ao envolver a comunidade no planejamento, na coleta dos 
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dados, na análise e na tomada de decisão, gera apoio local ao programa de 

monitoramento, aumentando assim sua longevidade (FRY, 2011).  

A relação entre o conhecimento científico e monitoramento do REDD+ é 

essencial para promover o equilíbrio entre benefícios ecossistêmicos e sócio-ambientais. 

É importante estabelecer o limiar de recuperação de áreas, a taxa de renovação de 

recurso, ou seja, quanto se pode retirar das florestas sem causar danos estruturais e 

perda de espécies em regiões habitadas por comunidades humanas. Afinal, através de 

indicadores medidos ao longo do tempo deverá ser possível mostrar que a degradação 

está ocorrendo, mas o nível aceitável de declínio de produtos e serviços sempre será 

uma decisão política (FAO, 2011). 

 

2.7 - Monitoramento e Reporte Brasileiro 

O Brasil é considerado uma referência em monitoramento florestal entre países 

em desenvolvimento. Além disso, a Amazônia é o maior bloco de vegetação tropical 

remanescente e contínua do mundo, com aproximadamente 5,4 milhões de km², e o 

Brasil abriga 60% dessa riqueza (MOUTINHO et al., 2011). Por essas razões, optou-se 

por verificar como o monitoramento do país é realizado, especialmente como a 

degradação é percebida e incluída no reporte de emissão do país para a UNFCCC. 

 

2.7.1. Sistemas de monitoramento da Amazônia brasileira.  

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro possui quatro 

sistemas de monitoramento da Amazônia: o PRODES, o DETER, QUEIMADAS e o 

DEGRAD (INPE, 2008). 

O PRODES é o mais conhecido destes sistemas. Funcionando desde 1988, ele 

utiliza imagens dos satélites Landsat e CBERS para detectar taxas anuais de corte raso, 

possuindo resolução espacial entre 20 e 30 metros, permitindo considerar o 

desmatamento em áreas superiores a 6,25 hectares. A figura 15 mostra os valores anuais 

relatados por esse sistema. Devido ao tempo que se leva para analisar seus dados, o 

PRODES não permite que os seus produtos sejam usados para ações de prevenção e 

fiscalização (INPE, 2008). Assim, para atender uma demanda nacional do “Plano de 
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Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal” de 2003 foi 

implementado o Sistema de Detecção de desmatamento em tempo real (DETER).  

 

Figura 15: Taxa de Desmatamento da Amazônia Legal brasileira.  

Fonte: PRODES, 2012 

O DETER é um levantamento rápido feito mensalmente pelo INPE desde maio 

de 2004, mapeando tanto áreas de corte raso quanto áreas em processo de desmatamento 

por degradação florestal. Para obter maior rapidez e permitir que o fornecimento da 

localização e da dimensão aproximada de novas ocorrências de mudanças na vegetação 

possa auxiliar na fiscalização e no controle do desmatamento, o DETER faz uso de 

satélites com menor resolução espacial (250 m), detectando o desmatamento apenas de 

áreas superiores a 25 hectares. Entretanto, esses satélites cobrem a Amazônia com maior 

frequência (sensor MODIS do satélite Terra/Aqua e do Sensor WFI do satélite CBERS), 

a Tabela 3 mostra os critérios de classificação deste sistema. Este sistema indicou o 

crescimento da degradação florestal na Amazônia, incentivando o desenvolvimento de 

um sistema voltado especificamente para esses distúrbios (INPE, 2008). 

Tabela 3: Critérios de foto-interpretação DETER.  

Imagem TM/Landsat 

2008 

Critérios de 

interpretação visual 

Landsat/TM RGB 543 

Cobertura da terra Processo de 

desmatamento 

 

Predomínio de 

tonalidade verde, 

textura rugosa e 

sombra. Padrão 

Cobertura florestal, 

textura heterogênea 

com sombra, indicando 

a estrutura florestal 

Floresta não alterada 
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semelhante às florestas 

da região. Maioria do 

perímetro contíguo tem 

o mesmo padrão. 

complexa e não 

alterada. 

 

Tonalidade magenta, ou 

verde muito claro 

(esmaecido). Forma 

regular, textura lisa, 

limites bem definidos 

entre polígonos (solo 

exposto) e a matriz 

florestal. 

Predomínio de solo 

exposto ou pastagem 

em formação. 

Corte raso 

 

Predomínio de 

tonalidade verde e 

padrão de floresta, com 

presença de feições de 

tonalidade magenta ou 

roxa de tamanho 

pequeno, com baixa 

densidade e freqüência. 

Predomínio de 

cobertura florestal com 

manchas de solo 

exposto indicando a 

presença de pátios e 

indícios de acesso. 

Floresta degradada de 

intensidade leve 

 

Predomínio de 

tonalidade verde e 

padrão de floresta, com 

presença de feições de 

tonalidade magenta ou 

roxa, de tamanho 

médio, com média 

densidade e freqüência. 

Predomínio de 

cobertura florestal com 

machas do solo exposto 

indicando a presença de 

pátios de estocagem de 

madeira, ramais e 

clareiras. 

Floresta degradada de 

intensidade moderada 

 

Predomínio de 

tonalidade 

magenta/roxa (clareiras 

grandes com indicação 

de fogo) ou verde (com 

textura lisa) em 

associação com 

manchas que 

apresentam padrão de 

floresta. 

Presença de grandes 

clareiras com solo 

exposto, vegetação 

secundaria e/ou área 

extensa de cicatriz de 

fogo florestal, 

combinada com 

manchas florestais. 

Floresta degradada de 

intensidade alta 

  Fonte: INPE, 2008 

 

O DEGRAD foi instituído em 2008 com objetivo de mapear anualmente as áreas 

de florestas degradadas com tendência a serem convertidas em desmatamento.  O 

sistema utiliza captações dos satélites LANDSAT e CBERSe, possuindo a mesma área 
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mínima de mapeamento que o PRODES (6,25 ha), e vem requerendo a criação de novas 

técnicas para processar essas imagens. Mesmo assim, em consequência da resolução 

espacial das imagens de satélite, é difícil indicar a existência de degradação antes que o 

corte seja da ordem de 50% do dossel. A figura 16 demonstra os contrastes aplicados 

para evidenciar a degradação (INPE, 2008).  

 

Figura 16: Padrões de degradação florestal por extração de madeira observados em imagens 

realçadas. A) Degradação de intensidade moderada, área em regeneração após exploração madeireira, pátios 

ainda evidentes; B) Degradação de intensidade alta, exploração madeireira ativa, grande proporção de solo 

exposto; C) Degradação de intensidade leve, evidência de abertura de estradas de acesso.  

Fonte: INPE, 2008. 

O INPE mantém há mais de duas décadas um sistema operacional de 

monitoramento de queimadas por satélite para todo o Brasil e boa parte da América do 

Sul. Atualmente, disponibiliza produtos desse sistema no portal 

www.inpe.br/queimadas que é atualizado a cada 3 horas. Os satélites NOAAs, TERRA 

e AQUA detectam frentes de fogo com cerca de 30 m de extensão por 1 m de largura, 

ou maior. Além disso, o portal disponibiliza o risco de queima da vegetação que é 

calculado essencialmente com histórico da precipitação nos últimos 120 dias, dados de 

vegetação, da temperatura máxima do ar e da umidade relativa do ar mínima, além da 

ocorrência de focos de incêndio (INPE, 2011).  

Para o período 2007/2008 esses sistemas de monitoramento detectaram: taxa 

anual de desmatamento de 11.968 km² (PRODES); 38% dos alertas do DETER 

representaram corte raso, 48% degradação florestal e 14% alertas não confirmados; as 

http://www.inpe.br/queimadas
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estimativas de áreas de florestas degradadas feitas pelo DEGRAD ficaram em 14.915 

km² em 2007 e 24.932 km² em 2008, sendo que 3.550 km² foram intersecção entres os 

dois anos e 1.845km², ou 13%, das áreas degradadas em 2007 foram contabilizadas pelo 

PRODES em 2008 como desmatadas; além disso foram detectados 101.000 focos de 

queimada no período (INPE, 2008).  

 

2.7.2. Inventário Brasileiro  

A última comunicação nacional brasileira inventariou as emissões do ano base 

2000 (média antrópica líquida anual do Brasil, para o período 1994 a 2002)
22

, quando os 

sistemas DETER e DEGRAD do INPE ainda não estavam em funcionamento. 

O segundo relatório de referencia brasileiro “Emissões de gases de efeito estufa 

no setor uso da terra, mudança no uso da terra e florestas” utilizou os documentos guia 

do IPCC para o setor de 1997 (“Revised 1996 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories”), 2000 (“Good Practice Guidance and Uncertainty 

Management in National Greenhouse Gas Inventories”) e 2003 (“Good Practice 

Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry”). Sendo que algumas das 

estimativas levaram em conta informações publicadas na orientação mais recente do 

IPCC (2006) “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” 

(BRASIL, 2010a). 

No relatório brasileiro, o território nacional foi estratificado em polígonos que 

resultaram da integração das fontes de dados dos biomas, limites municipais, fisionomia 

vegetal, tipo de solo, uso da terra em 1994 e uso da terra em 2002.   

O Brasil escolheu como limiares para definição de floresta: áreas de no mínimo 

meio hectare, com 10% de cobertura mínima de copa de árvores e altura mínima das 

árvores na maturidade de 5 metros. Foram contabilizadas todas as emissões e remoções 

                                                 

22
 A segunda comunicação nacional estima as emissões brasileiras para o ano de 2005, com 

exceção para a mudança de uso da terra.  
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em áreas manejadas
23

, inclusive terras indígenas e unidades de conservação, e as de 

locais não manejados apenas quando houve mudança de uso do solo. Assim, as florestas 

foram divididas em cinco subcategorias: floresta não manejada, floresta manejada, 

floresta secundária, floresta com extração seletiva e reflorestamento. 

Como se pretende analisar o reporte da degradação neste relatório, a única sub-

categoria florestal analisada foi a floresta com extração seletiva de madeira, sendo que 

esta foi definida no relatório como áreas em que o corte seletivo está associado à 

exploração predatória de madeira em florestas nativas, onde a abertura de picadas e de 

pátios para extração e armazenamento de madeira é detectada por sensores remotos 

devido à alteração na resposta espectral das florestas.  

Essa subcategoria só foi identificada no relatório para o bioma Amazônia no ano 

de 2002, não sendo identificada para o ano de 1994. Teria sido interessante investigar o 

uso dessas terras após a exploração, pois poderiam vir a ser novamente exploradas, 

convertidas em usos agropecuários ou mesmo abandonadas (BRASIL, 2010a).  

As emissões (tC) provenientes da conversão de florestas manejadas e não 

manejadas para florestas com extração seletiva foram calculadas através da 

multiplicação da área associada ao polígono convertido (ha), pelo estoque médio de 

carbono da fisionomia florestal do polígono (tC/ha) e por uma fração média de perda de 

carbono com o corte seletivo da madeira (adimencional).  

A informação de Uso da Terra foi obtida a partir da interpretação de imagens do 

satélite Landsat, gerando um mosaico contínuo do território nacional onde para cada 

unidade de área é associada uma categoria de uso da terra, tem gerando um mapa de uso 

da terra para os anos de interesse, 1994 e 2002. 

Os dados de biomassa acima do solo da vegetação do bioma Amazônia foram 

baseados no inventário florestal daquela região e nos mapas fitofisionômicos do Projeto 

                                                 

23 Considerando Área Manejada conforme a definição do Good Practice Guidance LULUCF 2003: 
a área submetida ao processo de planejamento e implementação de práticas para manejo e uso da terra com 
vista a cumprir relevantes funções ecológicas, econômicas e sociais. 
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RADAMBRASIL24. O inventário desse projeto reúne dados para árvores de diâmetro à 

altura do peito (DAP) maior ou igual a 31,83 cm, agrupadas por unidade amostral. A 

fim de incluir as árvores com DAP inferior ao amostrado, aplicou-se uma correção para 

o estoque de carbono de cada unidade amostral (CTotal = 1,32 × C(DAP > 31,83 cm)), 

baseando-se na extrapolação do histograma de circunferências das árvores na floresta 

amazônica do Projeto (BRASIL, 2010a).  

Assim como o primeiro inventário brasileiro, o valor do DAP foi utilizado para 

estimar a biomassa e o carbono presente em cada árvore das unidades amostrais 

empregando o modelo proposto por Higuchi et al. (1998). Ou seja, para estimar a 

biomassa das árvores com diâmetros maiores ou iguais a 5cm e menores do que 20cm 

utilizou-se a equação:  ln P = -1,754 + 2,665 ln D e para arvores com diâmetro igual ou 

maiores que 20cm foi usada a equação: ln P = -0,151 + 2,170 ln D. A proporção de 

carbono da biomassa foi encontrada através da equação: C = 0,2859 × P, sendo P a 

biomassa aérea da árvore (kg); D o diâmetro à altura do peito (DAP) da árvore (cm); C 

o carbono contido na parte aérea da árvore (kg).  

Posteriormente, para cada unidade amostral, o carbono de todas as árvores foi 

somado e dividido pela área da unidade, resultando na estimativa de densidade média de 

carbono contido na biomassa de cada amostra. Para incluir alguns componentes não 

amostrados aplicou-se um fator de correção do valor do C (CTotal = 1,9384 × C(DAP > 31,83 

cm)), que além dos valores do histograma de circunferências das árvores na floresta 

amazônica do Projeto, incorporava proporções encontradas em Silva (2007): as 

palmeiras constituem 2,31%; os cipós 1,77%; as raízes 37,2% e a serrapilheira 3% da 

biomassa viva acima do solo. (BRASIL, 2010a). 

O carbono no solo também foi considerado, tendo sido adotada a mediana dos 

valores relatados no “Inventário inicial brasileiro de emissões antrópicas de gases de 

efeito estufa- Emissões e remoções de dióxido de carbono pelos solos por mudanças de 

uso da terra e Calagem” (BRASIL, 2010a). 

                                                 

24 O Projeto RADAMBRASIL desenvolveu-se no período de 1971 a 1986 e foi o primeiro grande 

trabalho nacional de levantamento dos aspectos físico ambientais do país. 
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Todavia, os dados acima foram usados para calcular a biomassa das florestas 

sem distúrbios, ou, como se está pensando na emissão da degradação, no ano um, 1994. 

Para estimar a perda de carbono em áreas florestais submetidas ao corte seletivo, ano 

dois, o segundo inventário brasileiro de emissões de GEE adotou 33%, encontrado no 

estudo de ASNER et al. (2005), como o valor perdido em relação ao estoque de carbono 

total . 

Os resultados das mudanças de categorias florestais e suas conseqüentes 

emissões são mostrados nas tabelas abaixo.  

Tabela 4: Área e emissões líquidas de CO2 no bioma Amazônia no período de 1994 a 2002. 

[área em hectares e ( emissão em Gg)].  

Uso da terra em 2002  

  

Floresta não 

manejada 

Floresta 

manejada 

Floresta 

secundária 

Floresta com 

extração seletiva Reflorestamento Outros Usos  

Floresta não 

manejada 234.180.714 

57011452 

 (-518.424,14) 

119957 

(56.600,46) 

255844 

(40.770,15) 

26629 

(11.106,78) 

15800926 

(7808471) 

Floresta 

manejada   

54020923(-

982.460,52) 12967 (6.251,3) 3268(720,93)   699535 (366531) 

Floresta 

secundária     54845(-9.406,33)   635(15,34) 856004 (129131,9) 

Reflorestamento     56(6,22)   295252(0) 7372 (1192,13) 

Fonte: Brasil, 2010 

 

As emissões líquidas do bioma amazônico totalizaram 6.886.989 Gg de CO2eq 

no período de 1994 a 2002. Desta forma, obtiveram uma média anual de 860.874 Gg de 

CO2eq (860 milhões de tonCO2eq). Como destaca o relatório, não foi considerada a 

dinâmica da mudança de uso do solo, somente os estoques iniciais e finais.  

Ao analisar a degradação no segundo inventário brasileiro de GEE, constata-se 

que, depois de várias pesquisas apontarem a degradação florestal como uma das grandes 

fontes emissoras do Brasil, sendo responsável por cerca de 20% das emissões totais do 

país (ASNER et al., 2005), foi feito um esforço de englobar essas emissões na 

estimativa nacional. Em 2002, foram detectados sensorialmente aberturas de picadas e 

de pátios para extração e armazenamento de madeira em 3.268 hectares de floresta 

manejada e 255.844 hectares de florestas não manejadas, evidenciando que a maior 

parte da exploração seletiva de madeira na Amazônia ocorre de forma ilegal.  
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Além disso, como foi mencionado anteriormente, os rastros deixados pela 

extração madeireira no dossel são totalmente apagados após quatro anos (STONE e 

LEFEBVRE 1998; ASNER et al.,2004). Desta forma, ao utilizar uma média de 

emissões por mudança de uso em um período de 8 anos, o documento só estima parte 

das emissões do corte seletivo, já que as atividades de extração dos primeiros anos do 

relatório não são consideradas, pois os rastros que podem ser captados sensorialmente já 

teriam sido “apagados” pela dinâmica de regeneração florestal. Assim, a média de 5186 

Gg de CO2 é uma subestimativa das emissões consequentes desta atividade.  

Por enquanto, só foram consideradas as emissões provenientes da extração 

madeireira detectadas por satélite e usado um fator de perda de carbono com o distúrbio. 

As emissões derivadas de incêndios amazônicos, normalmente estimadas em 0,03 +/- 

0,01 Pg C/ano (SILVESTRINI et al., 2011), permanecem parcialmente negligenciadas. 

Cabe destacar que parte dessa emissão é calculada, pois o fogo é muitas vezes usado no 

processo de limpeza do terreno, tanto para desmatar florestas primárias como para 

retirada da vegetação secundária que segue o processo de abandono da terra, mas não 

são computadas as emissões decorrentes de queimadas florestais, principalmente 

aquelas que envolvem apenas os incêndios de sub-bosque.  

Além disso, apesar de o inventário incluir não só o carbono na biomassa, mas 

também o carbono no solo e na serrapilheira, não são feitas estimativas para o carbono 

contido na necromassa, que pode ser um importante componente de estoque, como será 

discutido no capítulo a seguir.   

O inventário nacional também reflete a grande divergência entre a capacidade 

brasileira de monitoramento via satélite e de campo. Apesar de ser uma referência no 

uso da tecnologia de sensoriamento remoto, o Brasil tem pouco desenvolvimento de um 

sistema de inventário em campo, sendo obrigado a recorrer aos resultados do Projeto 

RADAM, seu primeiro e maior programa de levantamento dos aspectos físico-

ambientais. Um país que se destaca no monitoramento de campo é o México, que possui 

milhares de pontos florestais monitorados regularmente (GOFC-GOLD, 2011).  

 No entanto, pela evolução do sistema de monitoramento remoto brasileiro, 

somado a um maior enfoque científico que vem sendo dado ao tema na última década, 

espera-se que haja um aprimoramento do sistema de inventário de campo e que nas 
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próximas Comunicações Nacionais a degradação esteja incluída de forma mais precisa, 

mantendo a consistência com os princípios da UNFCCC para confeccionar inventários 

nacionais.  

 

2.7.3. Política Nacional sobre Mudança do Clima brasileira 

O Brasil publicou em dezembro de 2009 a lei 12.187 que institui a Política 

Nacional Sobre Mudança no Clima. Nela, o país adota o compromisso voluntário de 

reduzir entre 36,1 e 38,9% suas emissões projetadas até 2020 (BRASIL, 2009). O 

Decreto n° 7.390 regulamenta a lei, fornecendo as ações de mitigação que serão adotadas e 

a projeção de emissões do Brasil para 2020 (a Tabela 5 mostra as projeções setoriais 

descritas no decreto). Assim, segundo a linha de base o país irá emitir 3.236 milhões de 

toneladas de CO2eq, o que transforma em números absolutos (1.168-1.259 milhões de 

toneladas de CO2eq) o compromisso da lei 12.187 (BRASIL, 2010b).  

Tabela 5: Projeções setoriais das emissões brasileiras para 2020.   

Setor 

 Emissões Projetadas para 2020 

(milhões de tonCO2eq)  

Mudança de Uso da Terra 1.404  

   Amazônia        948  

   Bioma Cerrado        323  

   Outros Biomas        133  

Energia 868  

Agropecuária 730  

Processos Industriais e Tratamento de Resíduos  234  

Total 3.236  

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2010b 

Das dez
25

 medidas de mitigação descritas no decreto, duas estão relacionadas a 

mudança do uso do solo: reduzir em 80% os índices anuais de desmatamento na 

                                                 

25
 (I) redução de oitenta por cento dos índices anuais de desmatamento na Amazônia Legal em 

relação à média verificada entre os anos de 1996 a 2005; (II) redução de quarenta por cento dos índices 

anuais de desmatamento no Bioma Cerrado em relação à média verificada entre os anos de 1999 a 2008; 

(III) expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes alternativas renováveis, notadamente centrais 

eólicas, pequenas centrais hidroelétricas e bioeletricidade, da oferta de biocombustíveis, e incremento da 

eficiência energética; (IV) recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas; (V) ampliação 

do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em 4 milhões de hectares; (VI) expansão da prática de 

plantio direto na palha em 8 milhões de hectares; (VII) expansão da fixação biológica de nitrogênio em 
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Amazônia Legal em relação à média verificada entre os anos de 1996 a 2005; e em 40% 

os índices anuais de desmatamento do Cerrado em relação à média verificada entre os 

anos de 1999 a 2008.  

A taxa média de desmatamento da Amazônia
26

 aferida pelo PRODES entre os 

anos de 1996 e 2005 foi de 19.535km² e a taxa média de desmatamento do Cerrado 

entre o ano de 1999 a 2008, estimada pela FUNCATE (Fundação de Ciência, 

Aplicações e Tecnologia Espacial) e pelo IBAMA, foi de 15.700 km². 

 O total das emissões projetadas para o ano de 2020 é resultado da multiplicação 

das taxas de desmatamento projetadas por bioma pelo valor médio de emissões de 

dióxido de carbono por unidade territorial (Amazônia: 132,3 tonC/ha; Cerrado: 56,1 

tonC/ha) informado no inventário citado acima e pelo fator de equivalência para a 

conversão(44/12) do resultado para toneladas de CO2eq. Assim, obtem-se 947,6 

milhões de toneladas de CO2eq para o bioma Amazônico e 322,9 milhões de toneladas 

de CO2eq para o bioma Cerrado (BRASIL, 2010b). 

Dessa forma, considerando como base a mesma metodologia nacional, a taxa de 

corte raso não poderia ultrapassar cerca de 3900 m² na Amazônia; e 9400 m² no 

Cerrado. Ou seja, reduzindo em, respectivamente, 758 e 129 milhões de toneladas de 

CO2eq em relação as projeções de 2020, de forma que a ação proposta para a Amazônia 

representa entre 60-65% e a para o Cerrado cerca de 10% do compromisso nacional. 

 É interessante notar que a meta brasileira não faz nenhuma menção a reduções 

em termos de degradação, inclusive não considerando essas emissões na linha de base 

nacional.  

 

 

                                                                                                                                               

5,5 milhões de hectares de áreas de cultivo, em substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados; 

(VIII) expansão do plantio de florestas em 3 milhões de hectares; (IX) ampliação do uso de tecnologias 

para tratamento de 4,4 milhões de m3 de dejetos de animais; e (X) incremento da utilização na siderurgia 

do carvão vegetal originário de florestas plantadas e melhoria na eficiência do processo de carbonização.  
26

 Muitas vezes a mídia se refere a taxa de desmatamento da Amazônia como a taxa de 

desmatamento Brasileira, mas esta última é resultado da soma do desmatamento em todos os seus biomas.  
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Capítulo 3 – A importância da madeira morta para quantificar 

estoques de carbono em florestas degradadas: um estudo de caso em 

Santarém (Pará, Brasil).  

3.1 - Justificativa 

Quantificar os estoques e fluxos de carbono (C) em florestas tropicais é 

importante para entender a contribuição desses ecossistemas para o ciclo global do 

carbono. A maioria das estimativas de estoque de C feitas em campo normalmente foca 

somente na biomassa aérea das árvores vivas, já que elas contêm grande fração do total 

da biomassa (PHILLIPS et al., 1998, NASCIMENTO e LAURANCE 2002, GIBBS et 

al., 2007). No entanto, para fins de inventários florestais de emissão de gases de efeito 

estufa, o IPCC (2006) destaca a importância de se estimar o estoque dos 5 

compartimentos de carbono (biomassa aérea,  biomassa abaixo do solo, liteira, madeira 

morta e carbono orgânico do solo, que são mostrados na tabela 6). 

Tabela 6: Componentes do estoque de carbono.  

Definição dos componentes de carbono usados para agricultura floresta e uso do 

solo 

 Componente Descrição  

Biomassa Aérea  Toda biomassa da vegetação viva, tanto lenhosa como 

herbácea acima da linha do solo, isso inclui tronco, 

galhos, casca, semente e folhagem.  

Abaixo do 

solo 

Inclui toda biomassa de raízes viva. Raízes finas de 

menos de 2mm de diâmetro são normalmente excluídas 

porque é difícil distingui-las empiricamente da matéria 

orgânica do solo ou da serrapilheira  

Matéria 

Orgânica 

Morta  

Madeira 

morta 

Inclui toda a biomassa lenhosa não viva não contida no 

serrapilheira, seja em pé, caída no chão ou no solo, 

maior que 10 cm de diâmetro (ou outro especificado 

pelo país).  

Serrapilheira  Inclui toda a biomassa não viva com tamanho maior que 

o limite da matéria orgânica no solo (sugere-se 2mm) e 

menor que o diâmetro mínimo escolhido para a madeira 

morta.  

Solo Matéria 

orgânica do 

solo  

Inclui o carbono orgânico de solos minerais até uma 

profundidade especificada por cada país (padrão 30 cm). 

Ainda estão contidas nessa categoria as raízes vivas e 

necromassa menores que o diâmetro mínimo 

estabelecido.   

Fonte: Adaptado de IPCC, 2006. 
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      A madeira morta é um importante componente do estoque de carbono, podendo 

representar uma fração significativa do estoque total (HARMON et al., 1995; 

CHAMBERS et al., 2000; CLARK et al., 2002). Apesar disso, existem poucos estudos 

sobre sua quantificação e dinâmica em florestas tropicais (CLARK et al., 2002, 

KELLER et al., 2004, BAKER et al., 2007; PALACE et al., 2007). O foco da presente 

pesquisa na importância da madeira morta para quantificar estoques de carbono em 

florestas tropicais se dá por três razões principais. 

Em primeiro lugar, na ausência de medições diretas da madeira morta, também 

chamada de necromassa, normalmente se utiliza uma fração predeterminada da sua 

contribuição em relação à biomassa aérea (HOUGHTON et al., 2001; MALHI et al., 

2006; SAATCHI et al., 2007). Portanto, este método assume que florestas com maior 

quantidade de biomassa aérea apresentam, linearmente, mais necromassa. Contudo, a 

relação entre necromassa e biomassa aérea não foi adequadamente demonstrada para 

muitas regiões tropicais, incluindo varias áreas da Amazônia (CHAO et al., 2009). 

Estudos anteriores demonstraram que estimativas de estoques de necromassa variam 

amplamente, podendo compreender de 6% a 33% da biomassa aérea (CHAMBERS et 

al., 2000; CLARK et al., 2002). Isto indica que a utilização de uma fração constante 

pode levar a estimativas imprecisas dos estoques totais de carbono em florestas tropicas. 

Além disso, quantificar o estoque de necromassa é importante para entender se 

as florestas foram substancialmente perturbadas recentemente (YONETA et al., 1977, 

RICE et al., 2004), inclusive para acessar mudanças na biomassa aérea e mudanças no 

balanço geral de carbono (KORNER 2003; BAKER et al., 2004, RICE et al., 2004). A 

diferença entre os estoques de necromassa em ecossistemas florestais pode ser um 

indicativo de transformações sofridas pela biomassa aérea como conseqüência de 

distúrbios. A magnitude da variação dos estoques depende primariamente da 

intensidade do distúrbio, da taxa de mortalidade natural das árvores e da taxa de 

decomposição da matéria orgânica na área impactada. Após um evento de distúrbio há 

um aumento da quantidade de necromassa, que irá decair exponencialmente ao longo do 

tempo através do processo de decomposição. Deste modo, a emissão de carbono do 

estoque de necromassa pode temporariamente anular ou até mesmo reverter o sequestro 

de carbono pela biomassa (WIRTH et al., 2002, BAKER et al., 2007). Assim, estudos 
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biométricos feitos em florestas tropicais que negligenciam a madeira morta 

provavelmente não alcançariam exatidão na determinação do balanço de carbono (RICE 

et al., 2004). 

Finalmente, outro fator que justifica a inclusão da madeira morta no 

monitoramento de estoques de C para implementação de políticas de REDD+ é que a 

matéria orgânica morta (madeira morta e liteira) atua como combustível na entrada de 

fogo, permitindo o sustento da combustão caso contenha baixa umidade (UHL e 

KAUFFMAN, 1990).  Distúrbios antrópicos, ao danificarem a cobertura do dossel das 

florestas, alteram o microclima afetando as taxas de perda de umidade e do equilíbrio 

dinâmico do conteúdo de umidade do combustível. A quantidade de combustível, sua 

massa e volume; o tipo de combustível, folhas e detritos de madeiras finos e grossos; e o 

arranjo físico do combustível são importantes para determinar o potencial do fogo 

(COCHRANE, 2009). Mas o combustível deve possuir uma umidade abaixo de certo 

limiar para permitir o sustento da combustão (ALBINI, 1976 apud UHL e 

KAUFFMAN, 1990). Florestas que sofreram extração de madeira são particularmente 

suscetíveis à queima porque há um aumento da quantidade de detritos orgânicos no solo 

florestal, criando extensas aberturas no dossel, o que acarreta em um microclima mais 

seco e quente que acelera a secagem do combustível (UHL e BUSCHBACHER 1985). 

Assim, para avaliar a propensão de florestas degradadas aos incêndios faz-se necessário 

não apenas estimar a quantidade de combustíveis, como também fatores que 

aumentariam a velocidade da secagem desses materiais, como por exemplo, a abertura 

do dossel.   

A perda de biomassa aérea nas bordas florestais é uma das consequências da 

fragmentação florestal, e dessa forma, a magnitude da perda da biomassa depende do 

padrão espacial do desmatamento, que, por sua vez, determina o tamanho e a formato 

dos fragmentos (MURCIA, 1995; LAURANCE 1997). Quando as florestas são 

derrubadas e fragmentadas, seus remanescentes são expostos a um aumento da 

velocidade dos ventos, os quais às vezes elevam a queda de árvores (CHEN et al., 

1992). Torna-se importante avaliar como o contínuo florestal está sendo influenciado 

por este efeito.  
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Levando em conta todas essas razões, a consideração de madeira morta pode ter 

um papel fundamental no entendimento da permanência dos estoques de carbono e, por 

sua vez, na viabilidade e eficácia de diferentes programas de conservação de florestas 

tropicais.  

3.2 - Objetivo específico do estudo de caso:  

O presente trabalho pretende contribuir para o entendimento da dinâmica e 

quantificação dos estoques de madeira morta na estrutura das florestas tropicais com 

diversos graus de degradação. Busca-se investigar como os principais distúrbios 

antrópicos que não mudam a classificação do uso do solo da área (exploração 

madeireira e fogo) transformam a distribuição do estoque de C entre a biomassa e a 

necromassa das florestas. Os objetivos específicos deste estudo são:  

(1) Quantificar a proporção da madeira morta para o estoque de carbono da 

biomassa aérea ao longo de um gradiente de distúrbio,  

(2) Investigar a heterogeneidade da madeira morta como proporção do total da 

biomassa aérea.  

(3) Analisar se existe relação entre a cobertura de dossel e a quantidade de 

necromassa. 

 (4) Investigar se o total de cobertura vegetal da região altera a quantidade de bio 

e necromassa.  

Para isso, foi realizado um estudo de caso na área de Santarém na Amazônia 

Brasileira, um município escolhido por permitir a comparação de padrões de biomassa 

aérea ao longo de um gradiente de degradação florestal, incluindo áreas de florestas 

não-perturbadas, florestas com marcas de extração, florestas com marcas de extração e 

fogo, florestas queimadas e florestas secundárias. 

3.3 - Área de estudo: 

O estudo foi realizado no Município de Santarém, no estado brasileiro do Pará. 

Santarém situa-se na região do oeste paraense (2° 24’ 52” S e 54° 42’ 36” W), na meso 

região do Baixo Amazonas, na micro região de Santarém e localiza-se na margem 

direita do rio Tapajós, na sua confluência com o rio Amazonas. Sua área total abrange 

22.887 km², sendo 77 km² de área urbana e 22810 km² de área rural. A população do 
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município, divulgada no censo do IBGE de 2010, é de 294.580 pessoas (AMAZONAS, 

2010).  

O clima dominante na região é quente e úmido, e não está sujeito a mudanças 

significativas de temperatura. A temperatura média anual varia de 25º a 28ºC, com 

umidade relativa média do ar de 86%. A precipitação pluviométrica média anual é de 

1920 mm, sendo que as chuvas não são igualmente distribuídas ao longo do ano. Estas 

ocorrem com maior intensidade e freqüência de dezembro a maio, quando a 

precipitação média mensal varia de 170 mm/mês a 300 mm/mês, e com valores médios 

inferiores a 60 mm/mês no período mais seco, entre os meses de agosto a outubro  

(PREFEITURA DE SANTARÉM, 2011).  

Atualmente a economia de Santarém possui maior representação dos setores de 

comércio e serviços, no ecoturismo, nas indústrias de beneficiamento (madeireiras, 

movelarias, olarias, panificadoras, agroindústrias, beneficiamento de peixe etc.) e no 

setor agropecuário, destacando-se como um dos grandes produtores de arroz, soja, 

mandioca e gado do estado do Pará (PREFEITURA DE SANTARÉM, 2011).  

3.4 - Metodologia 

3.4.1 - Coleta dos dados: 

3.4.1.1 - Desenho amostral 

O presente estudo foi realizado no âmbito da rede de pesquisa “Sustentabilidade 

dos usos da terra na Amazônia Oriental – Rede Amazônia Sustentável (RAS)”, 

coordenado pela Embrapa, Museu Paraense Emilio Goeldi, University of Cambridge e 

Lancaster University. A RAS analisa a influência da mudança de uso da terra sobre os 

padrões da biodiversidade e a oferta de serviços ambientais na Amazônia Oriental, 

incluindo mudanças nos estoques de carbono, qualidade dos solos e integridade dos 

corpos d´água. 

Para realizar os diferentes estudos, o projeto emprega um desenho amostral 

aleatório-estratificado para garantir que os dados forneçam uma amostra representativa 

das condições ambientais. O município de Santarém foi estratificado em microbacias. A 

seleção das microbacias foi realizada considerando os principais eixos de 

heterogeneidade, tanto na parte ambiental quanto sócio-econômica. As microbacias 

(5000-6000 hectares) foram delineadas usando um modelo de elevação digital e o 
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SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para ARCGIS 9.3. Os principais critérios 

para seleção das microbacias individuais foram: total de 

cobertura florestal remanescente (ou inversamente, o 

desmatamento histórico acumulado), tipos de solo e 

densidade populacional. 

 A extensão do desmatamento é correlacionada 

com muitos outros fatores incluindo tempo de ocupação, 

tipos de mudanças históricas de uso da terra, acesso a 

estradas e variáveis biofísicas (tais como relevo e 

presença de cursos d’água). Uma vez que o conjunto de 

microbacias foi identificado, uma seleção final de 19 

microbacias foi feita para garantir representação das 

práticas atuais de uso da terra, da distribuição espacial da 

população rural e dos principais tipos de solo (a Figura 17 

mostra a localização das microbacias em Santarém). 

Em cada microbacia, uma densidade padrão de 

pontos amostrais (1 

por 400 ha) foi 

distribuída ao longo da paisagem. A distribuição dos 

pontos amostrais em cada paisagem respeita a 

proporção de cobertura florestal (de todos os níveis 

de degradação) e áreas de produção (qualquer). 

Assim, se metade da paisagem fosse coberta por 

floresta então ela receberia apenas metade dos 

pontos amostrais. Dentro de cada uma das principais 

categorias de uso da terra, os pontos amostrais foram 

distribuídos aleatoriamente para aumentar a 

probabilidade de capturar aspectos importantes da 

heterogeneidade interna da floresta ou das áreas de 

produção. A Figura 18 exemplifica essa distribuição.  

Foi estabelecida a regra de uma distância 

Figura 18: Exemplificação da distribuição de 

transectos em uma bacia. 

Figura 17: Bacias selecionadas no município de 

Santarém. 
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mínima de 1500 m entre os pontos amostrais para reduzir a dependência entre os 

pontos. Cada ponto amostral representa um transecto padronizado de 300 m de 

comprimento e 10m de largura. A partir deste desenho foi possível amostrar um total de 

119 transectos de florestas nas 19 microbacias. Uma inspeção visual foi realizada em 

cada transecto para determinar a ocorrência de distúrbios passados, através da descrição 

qualitativa baseada em evidência de impactos antrópicos, como sinais de fogo (carvão e 

madeira carbonizada) e de extração madeireira (troncos e tocos serrados). A 

classificação de florestas secundárias, ou seja, aquelas que já deixaram de ser florestas e 

passam por um processo de regeneração, foi feita através da composição e da largura 

dos troncos. A partir desta inspeção, os transectos foram classificados em um gradiente 

de degradação. A tabela a seguir exibe o número de transectos amostrados por nível de 

degradação.    

Tabela 7: Número de transectos amostrados por nível de degradação 

Nível de degradação Número de transectos 

amostrados 

Floresta sem distúrbio  18 

Floresta explorada 29 

Floresta queimada 14 

Floresta queimada e explorada 28 

Floresta secundária 30 

 

A autora do presente estudo entrou no projeto na fase de coleta dos dados em 

outro município, não tendo participado da escolha do desenho amostral. A escolha de 

trabalhar com os dados do município de Santarém ao invés do município no qual a 

autora participou da coleta se deu pois os dados de vegetação, cobertura vegetal e de 

cobertura de dossel estavam digitalizados para o município de Santarém. De forma que 

antes de começar a fazer os cálculos e as análises a autora precisou digitalizar apenas os 

dados de necromassa. Assim, a autora participou da etapa de coleta dos dados (ainda 

que em outro município, a participação desta fase foi de grande importância para 
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entender a metodologia e suas limitações), e foi responsável pela digitalização dos 

dados de necromassa e pela realização das análises e cálculos do presente estudo.  

 

3.4.1.2 - Amostragens 

A Figura 19 resume o desenho amostral. 

 Vegetação  

A amostragem da vegetação ocorreu nos primeiros 250m dos transectos (os 50 

metros finais de cada transecto eram apenas usados para complementar a caracterização 

da área), totalizando uma área de 2500m² (10m x 250m), onde foram amostradas todas 

as plantas lenhosas (árvores e lianas) e palmeiras com diâmetro à altura do peito (DAP), 

ou seja, diâmetro a 1,30m do solo; maior ou igual a 10cm. Os indivíduos menores (DAP 

2 a 10 cm) foram amostrados em cinco parcelas de 100m² (5m x 20m). Quando havia 

sapopema ou alguma imperfeição a 1,30m, o DAP era medido ao fim da imperfeição, e 

a altura do ponto de medição (POM) era anotada. 

 Necromassa 

Os resíduos lenhosos foram divididos em quatro categorias: necromassa em pé 

grossa, necromassa em pé fina, necromassa caída grossa e necromassa caída fina. 

 A necromassa em pé foi amostrada juntamente com as árvores vivas, seguindo o 

mesmo padrão de amostragem, ou seja, medidos os DAPs ≥10 ao longo do transecto e 

entre 2 e 10 nas cinco parcelas. Além disso, foram estimadas as alturas de todas as 

árvores mortas inventariadas. 

Nas parcelas também foram amostrados os resíduos lenhosos (CWD do inglês 

coarse woody debris), ou seja, tocos, troncos e galhos. Foram anotados os 

comprimentos e os diâmetros das duas extremidades das madeiras, sendo que essas 

deveriam ter pelo menos uma das pontas com diâmetro igual ou superior a 10cm. Foi 

anotado também se os restos lenhosos eram cipós ou parte de árvores (galhos, troncos 

ou tocos), seu percentual destruído (caracterizado em frações de 1\4, ou seja, 25%, 50%, 

75% destruídos) e seu grau de decomposição. A maioria dos estudos de floresta tropical 

úmida usa uma classificação subjetiva do grau de decomposição (KAUFFMAN et al., 
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1988; KELLER et al., 2004). Adotou-se a metodologia que classifica a madeira em 5 

classes de decomposição (HARMON e SEXTON, 1996), categorizadas na Tabela 8.  

Tabela 8: Classes de decomposição da necromassa caída  

Classe 1:, madeira sólida,  presença de casca e galhos finos; 

Classe 2:  madeira sólida, presença de casca, galhos finos ausentes; 

Classe 3: madeira sólida,  ausência de casca 

Classe 4: madeira mole; 

Classe 5: madeira mole, bastante quebradiça, facilmente despedaçável. 

 

Cada uma das 5 parcelas continha uma sub-parcela de 2 por 5 m, onde eram 

pesados todos os resíduos lenhosos finos (FWD do inglês fine woody debris) com 

diâmetro superior a 2 cm. Em seguida separava-se para coleta uma pequena quantidade 

representativa do total da necromassa fina e anotava-se seu peso úmido. Posteriormente 

essas coletas foram levadas para um laboratório onde foram secadas para obtenção do 

peso seco. 

 Cobertura de Dossel  

Foram tiradas cinco fotos de dossel ao longo do transecto, nos pontos 25, 75, 

125, 175 e 225. As fotos foram tiradas sempre a um metro de altura optou-se por utilizar 

a com uma câmera Nikon D40 com uma lente opteka 20x encaixada sobre uma objetiva 

de 18mm. 
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Figura 19: Desenho amostral. A estimativa da biomassa aérea foi realizada a partir da 

amostragem de árvores, lianas e palmeiras com DAP ≥10cm nos transectos de 10x250m e nas parcelas de 

árvores, lianas e palmeiras entre 2cm≤ DAP<10cm nas parcelas de 5x20m . As estimativas de necromassa 

foram feitas com as amostragens dos transectos de 10x250m (necromassa em pé), das parcelas de 5x20m 

(necromassa caída >10cm; CWD) e das parcelas de 2 x 5m (necromassa caída <10cm; FWD). 

 

3.4.2 - Cálculos  

3.4.2.1 - Biomassa aérea 

Para calcular a biomassa de cada árvore utilizou-se a equação alométrica contida 

em Chambers et al. (2001) (Equação 1). Esta equação foi escolhida porque requer 

apenas o diâmetro do caule, ao contrario de outras equações que requerem dados sobre a 

espécie, a altura ou a densidade da madeira, os quais não estavam disponíveis para todos 

os indivíduos amostrados.  Além disso, Rice (et al., 2004) também fez uso dessa 

equação para um estudo realizado na Floresta Nacional do Tapajós, em Santarém, 

considerando similaridades entre esta e a floresta próxima a Manaus, onde foi realizado 
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o estudo de Chambers. A biomassa dos cipós foi calculada separadamente com a 

equação alométrica de Gehring (et al. 2004) (Equação 2).  

Equação 1: 

BIOMASSA=EXP(-0,37+0,333*LN(DAP)+0,933*(LN(DAP)^2)-

0,122*(LN(DAP)^3)), com o DAP em cm e massa em Kg. 

Equação 2: 

LN(BIOMASSA) = -7,144 + 2,276 LN(DAP*10), com o DAP em cm e massa 

em Kg. 

3.4.2.2 - Necromassa:  

O volume das madeiras mortas em pé foi calculado através da soma de dois 

volumes, como mostra a figura 20. O primeiro volume calculado foi o de um cilindro 

formado da base da árvore no solo até a altura em que o diâmetro DAP foi medido 

(equação 3). Já o segundo volume (equação 4) foi calculado como sendo o fuste de um 

cone, sendo que este teria uma das suas bases sendo a circunferência na altura do DAP e 

a outra a circunferência na altura do diâmetro superior, sendo que este último foi 

calculado através da equação alométrica contida em Chambers 

2000 (equação 5)  

Equação 3: 

Volume do cilindro=PI()*((DAP^2)/4)*POM, sendo POM a 

altura em que o DAP foi medido.  

Equação 4: 

Volume do fuste do cone =((PI()*(h”POM))/3) 

*(((DAP/2)^2) +((DAP/2)*(Diâmetro superior/2))+(( Diâmetro 

superior /2)^2))). 

Equação 5: 

Diâmetro superior =1,59*DAP*((H*100)^(-0,091)) 

Figura 20: Cálculo do 

volume da necromassa em 

pé.  
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Para calcular o volume das madeiras mortas caídas foi usada a fórmula de 

Smalian (CHAO et al., 2009; BAKER et al., 2007) (Equação 6). Em seguida, foi 

descontado o percentual destruído anotado em campo. 

Equação 6: 

Volume =comprimento*((PI()*(DBH1/2)^2)+(PI()*(DBH2/2)^2))/2 

Os dados dos resíduos lenhosos foram convertidos de unidades de volume para 

de massa multiplicando-se os volumes encontrados pelas densidades de madeira para 

cada classe de decomposição estimadas por Keller et al. (2004)- tabela 9, já que este 

trabalhou na mesma região do estudo.  

Tabela 9: Densidade das 5 classes de decomposição consideradas.  

Classe de decomposição  Densidade(Mg/m³) 

1 0,6 

2 0,7 

3 0,58 

4 0,45 

5 0,28 

Fonte: Adaptado de Keller et al. (2004) 

A necromassa fina foi calculada ao se descontar o percentual de água do peso 

total da amostra. A proporção de água foi encontrada dividindo o peso seco do peso 

úmido das amostras.  

3.4.2.3 - Cobertura do dossel 

O percentual de cobertura de dossel foi calculado com auxilio do programa “Gap 

Light Analyser version 2” (GLA, 1999), que mostra a abertura do dossel através da 

proporção de pixels pretos e brancos, como exemplifica a Figura 21. 
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Figura 21: Dossel. A imagem da esquerda mostra a foto como foi tirada em campo e a da 

direita a foto já analisada pelo programa. Neste exemplo, o branco representa 5,8% do total de 

pixels, ou seja, há uma cobertura de dossel de 94,2%.  

 

3.4.3 - Análise dos dados:  

Para cada unidade amostral, a necromassa e a biomassa de todos os indivíduos 

foram somadas e a soma dividida pela área do transecto, resultando na estimativa da 

massa média por amostra. Esses resultados foram então convertidos para 

Mg(toneladas)/hectare. Após isso, somou-se o resultado de todos os transectos de cada 

uso do solo, encontrando-se a média e o desvio padrão. As comparações das variáveis 

entre as classes de degradação foram feitas através de análises de variância simples 

(one-way ANOVA). 

Também foi feita uma análise por bacia através da média dos resultados de 

necromassa e de biomassa de todos os transectos que fazem parte de cada bacia, 

independente de seus níveis de degradação. Foi efetuada então uma regressão simples 

para comparar esses resultados à cobertura vegetal de cada bacia estimada através da 

imagem de TerraClass 2008. 
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Todas as análises estatísticas
27

 foram feitas com auxilio do programa 

STATISTICA 10.0.   

 

3.5 - Resultados 

A tabela 10 apresenta o resumo das estimativas baseadas nas medições de 

campo. Considerando que o desenho amostral escolhido tenha conseguido representar 

os níveis de degradação de maneira proporcional à totalidade das florestas que existem 

no município, a média da biomassa aérea de Santarém encontrada foi de cerca de 250 

Mg/ha ou 125 toneladas de C/ha, já que o carbono representa cerca de 50% da biomassa 

seca (ELIAS e POTVIN, 2003).  

 

3.5.1 - Necromassa como proporção da biomassa aérea  

Constatou-se que na área de Santarém existe um padrão geral , onde locais com 

mais biomassa aérea, também possuem mais necromassa [Figura 22; R2 ajustado; F 

(1,117; 37,4); p < 0,001], e biomassa viva [R2 ajustado; F (1,117; 1529,9); p < 0,001]. 

No entanto, a hipótese de que existe relação entre o % necromassa e a biomassa foi 

rejeitada (regressão simples não significativa, p >0,05) para o município, Figura 23. 

                                                 

27
 O método utilizado se baseou em um teste de hipóteses a partir da função de distribuição de 

Fisher. O parâmetro "SE" representa a soma quadrática dos erros, "F" indica o valor do teste-F e "p" o 

nível de significância correspondente. O valor crítico de significância foi considerado igual a 5%. O 

coeficiente de determinação (R²) indica como a variância da resposta é explicada pela variância das 

variáveis de independentes. 
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Figura 22: Relação entre necromassa total e biomassa aérea. 

 

 

 

Figura 23: Relação entre biomassa aérea e % de Necromassa 
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Tabela 10: Estimativas de Biomassa e Necromassa ao longo de um gradiente de gradação  

Nível de 

degradação 

Biomassa Necromassa em pé Necromassa caída Biomassa Necromassa AGB 

Biomassa Grossa Biomassa Fina Grossa Fina CWD FWD Total Total Total 

Média 

(Mg/ha) 

SE 

(Mg/ha) 

Média 

(Mg/ha) 

SE 

(Mg/ha) 

Média 

(Mg/ha) 

SE 

(Mg/ha) 

Média 

(Mg/ha) 

SE 

(Mg/ha) 

Média 

(Mg/ha) 

SE 

(Mg/ha) 

Média 

(Mg/ha) 

SE 

(Mg/ha) 

Média 

(SE) 

Média (SE) Média 

(SE) 

(Mg/ha) (Mg/ha) (Mg/ha) 

Floresta 

sem 

distúrbio 

289 18 17 0,7 9,2 1,9 0,4 0,1 40 5,5 3 0,3 306,7 

(17,40) 

52,38 

(5,54) 

359,1 

(16,45) 

Floresta 

explorada 

255 11 19 0,7 8,8 1,2 0,4 0,1 38 4,9 2,7 0,5 274,67 

(10,84) 

49,79 

(5,23) 

324,5 

(10,3) 

Floresta 

queimada  

221 21 25 2,4 8,4 1,9 0,6 0,1 22 4,3 2,1 0,3 246,15 

(20,21) 

32,83 

(5,38) 

279 

(24,07) 

Floresta 

explorada 

e 

queimada 

245 15 22 1,1 7,9 1,3 0,5 0,1 32 6,2 2,3 0,2 266,81 

(14,85) 

42,58 

(6,65) 

309,4 

(16,77) 

Floresta 

secundária 

97 16 26 2,4 3,4 1,2 1,1 0,2 17 4,8 1,6 0,4 122,20 

(16,72) 

20,32 

(5,50) 

42,5 

(17,77) 
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3.5.2. - Estimativa de bio e necromassa em florestas sem distúrbio (grupo 

controle) 

As florestas sem distúrbio tiveram em média 359,1(+/-16,45)Mg/ha; sendo: 

289,4(+/-17,59) nas amostras de árvores, lianas e palmeiras iguais ou maiores que 10cm 

de DAP; 17,28(+/-0,69) Mg/ha na biomassa entre 2 e 10 cm de DAP; a necromassa 

totalizou 52,37(+/- 5,34)Mg/há. Dessa forma, a biomassa viva representou cerca de 

85,4% do biomassa aérea total, enquanto a necromassa 14,6% distribuídos da seguinte 

forma:  9,16(+/- 1,89) Mg/ha de necromassa em pé grossa(DAP≥10cm), 0,35(+/-

0,06)Mg/ha de necromassa em pé fina (2≤DAP<10cm), 39,89(+/-5,46) de necromassa 

caída grossa(DAP≥10cm) e 2,97(+/-0,32) de necromassa caída fina( 2≤DAP<10cm).  

3.5.3. Transformações do estoque ao longo do gradiente de degradação   

Encontrou-se diferença significativa da biomassa aérea total (biomassa viva + 

necromassa) entre os distintos níveis de degradação (ANOVA, d.f. 4, F 28.4, p < 0.001). 

Da mesma forma, os diferentes distúrbios também variaram significativamente em 

relação às suas biomassas (ANOVA; d.f. 4; F 23,3; p < 0,001) e suas necromassas 

(ANOVA; d.f. 4; F 5,3; p < 0,001). As áreas degradadas apresentaram reduções com 

relação à biomassa aérea total das florestas sem distúrbio de 10; 14, 22 e 60% 

respectivamente para florestas exploradas, florestas exploradas e queimadas, florestas 

queimadas e florestas secundária.  

BiomassaViva 

A biomassa das árvores, palmeiras e lianas grossas (DAP≥10) sofreu reduções 

de: 12% (totalizando 255 +/- 11 Mg/ha) com a presença de extração, 15% com extração 

e queima (245+/-15) e 24% (221+/-21 Mg/ha) com queima, em relação a florestas sem 

distúrbio. Florestas secundárias possuíram em média 64% (104 Mg/ha) menos biomassa 

nos indivíduos grandes que florestas primárias sem distúrbio.  

Os distúrbios também pareceram alterar a estrutura da floresta: locais com sinais 

de pré-existência de fogo continham mais palmeiras, quase dobrando a biomassa dessas 

em relação às florestas sem distúrbio. A tabela 11 apresenta os resultados da biomassa 

grossa, as palmeiras contiveram em média 30Mg/ha(12% da biomassa grossa) em 

florestas exploradas e queimadas e 34Mg/há (15% de sua biomassa com DAP≥10) nas 
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florestas queimadas, enquanto as florestas exploradas mostraram um padrão contrário, 

com apenas 6Mg/ha de palmeiras (menos de 3%).  

Tabela 11: Biomassa de árvores lianas e palmeiras com mais de 10cm de DAP. 

  

Total 

Biomassa 
(Mg/ha) 

(DAP≥10) 

Biomassa 

das 

árvores 
(Mg/ha) 

%Árvore

s 

Biomass

a Cipós 
(Mg/ha) 

% 

Cipós 

Biomassa 

Palmeira

s 
(Mg/ha) 

% 

Palmeira

s 
Floresta sem 

distúrbio 289,40 272,08 94,02 0,65 0,22 16,67 5,76 

Floresta explorada 255,34 248,42 97,29 0,75 0,29 6,17 2,41 

Floresta queimada  221,10 186,87 84,52 0,21 0,09 34,03 15,39 
Floresta explorada e 

queimada 245,22 214,11 87,31 0,52 0,21 30,60 12,48 

Floresta secundária 103,51 80,98 78,23 0,09 0,08 22,45 21,68 

 

Encontrou-se um aumento da razão árvores finas/ árvores grossas conforme o 

aumento do nível de degradação, sendo que as florestas queimadas apresentaram essa 

razão maior que florestas exploradas e queimadas. A tabela 12 mostra a biomassa fina. 

Os cipós, que representaram uma pequeníssima fração do total entre as árvores grandes, 

passaram a conter uma boa parte da biomassa (cerca de 2Mg/ha) dos indivíduos com 

DAP entre 2 e 10cm.  

 

Tabela 12: Biomassa das árvores, lianas e palmeiras finas (10>DAP≥2) 

  

Total 

Biomassa  
(Mg/ha) 

(10>DAP>2) 

Biomassa 

das 

árvores 
(Mg/ha) 

% 

Árvores 

Biomassa 

Cipós 
(Mg/ha) 

%  
Cipós 

Biomassa 

Palmeiras 
(Mg/ha) 

% 

Palmeiras 

Floresta sem distúrbio 19,24 16,21 84,23 1,97 10,24 1,06 5,53 

Floresta explorada 21,58 17,93 83,08 2,27 10,51 1,38 6,41 

Floresta queimada  26,94 19,66 72,99 1,90 7,05 5,38 19,96 
Floresta explorada e 

queimada 24,10 17,50 72,63 2,52 10,47 4,07 16,89 

Floresta secundária 26,59 23,43 88,13 1,01 3,78 2,15 8,08 

 

Necromassa 

As florestas não perturbadas apresentaram maiores quantidades de necromassa 

do que as florestas com grande interferência antrópica. Entretanto, isso parece apenas 
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acompanhar o padrão de florestas com mais biomassa apresentarem também mais 

necromassa (Figura 24).  

 

Figura 24: Média de biomassa e necromassa totais ao longo do gradiente de degradação.  

A Figura 25 reúne os resultados das 4 categorias de necromassa. A necromassa 

em pé apresentou maior proporção nos locais com sinais de fogo, indicando que o fogo 

mata as árvores, sem que necessariamente existam agentes que induzam a queda dessas. 

27% da necromassa das florestas queimadas ainda estavam em pé, sendo esta quase 

10% mais representativa do que em florestas sem distúrbio. A necromassa fina em pé 

que em florestas sem distúrbio representava menos de 1%, chegou a contar com quase 

5% do total da necromassa em florestas secundárias. 

 

Figura 25:Distribuição da necromassa (caída e em pé, fina e grossa) 
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A maior parte da necromassa das florestas em Santarém estava caída. A 

necromassa caída fina, FWD, se manteve na faixa de 5 a 7% do total. O CWD 

representou 76% do total de necromassa na floresta explorada, com total muito próximo 

a florestas sem distúrbio, e 66% na floresta queimada. Dessa forma, a maior parte da 

necromassa é representada por tocos, troncos e galhos grandes (≥10cm em pelo menos 

uma das extremidades) em todos os níveis de degradação estudados. Por esta razão, 

optou-se por focar algumas análises somente no CWD.  

A necromassa grossa foi classificada em campo como tocos, troncos, galhos e 

cipós, sendo que, como mostra a Tabela 13, a maior parte dos resíduos lenhosos caídos 

nas florestas são troncos de árvores. Em Santarém, encontrou-se que a queda de galhos 

representa maior proporção do CWD na floresta primária sem distúrbio, 21,34%, que 

nas florestas com algum nível de degradação (18,04-16,06%).  

As florestas secundárias estudadas possuem menor quantidade de CWD que as 

demais florestas, com uma distribuição das tipologias desse componente divergente dos 

demais níveis de degradação considerados. Os troncos representam 89% dos grandes 

resíduos lenhosos dessas florestas, enquanto os galhos apenas 8%; o que é coerente com 

o fato dessas florestas serem “novas”, consequentemente possuindo galhos mais finos. 

Somente em florestas exploradas os cipós mortos alcançaram mais de 1% do total de 

CWD.  

Tabela 13: Distribuição do CWD entre tocos, troncos, galhos e cipós. 

Nível de Degradação Cipó 

(Mg/ha) 

% cipó Galho 

(Mg/ha) 

%Galho Tronco 

(Mg/ha) 

% 

Tronco 

Toco 

(Mg/ha) 

% 

Toco 

Floresta sem distúrbio <0,1 0,2 8,5 21,3 30,8 77,2 0,5 1,3 

Floresta explorada 0,4 1,1 6,1 16,1 28,9 76 2,4 6,3 

Floresta queimada <0,1 0,4 3,9 18 17,3 79,5 0,5 2,1 

Floresta explorada e 

queimada 

<0,1 0,2 5,7 17,9 25,1 78,6 1 3,3 

Floresta secundária <0,1 <0,1 1,2 8,1 13,1 88,6 0,5 3,2 

 

Das 5 classes de decomposição consideradas, a que possuiu maior proporção da 

caída grossa em todos os níveis de degradação foi a terceira, quando a madeira aparece 

sólida com ausência de casca. A figura 26 resume as proporções encontradas por classe 

de decomposição. Cerca de 28% dos resíduos lenhosos grossos das florestas queimadas 
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se encontravam na classe 4 de decomposição, ou seja, estavam moles e quebradiços e 

quando o facão era pressionado contra a madeira, ele penetrava facilmente. Com esse 

dado pode-se pensar que o fogo poderia de alguma forma ter acelerado o processo de 

decomposição da necromassa caída. No entanto, as florestas exploradas e queimadas 

são as que apresentaram a maior proporção de seus CWDs na classe 3, entre os níveis 

de degradação estudados.  

 

 

Figura 26: Proporção das classes de decomposição do CWD por uso do solo 

 

3.5.4. Mudança na variabilidade das estimativas de necromassa nos diferentes 

níveis de degradação  

O coeficiente da variação do CWD, ou seja, a divisão do desvio padrão pela 

média, encontrado foi menor em florestas sem distúrbio aumentando gradualmente 

conforme o aumento da degradação. A Figura 27 mostra os coeficientes de variação da 

necromassa nos níveis de degradação. 
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Figura 27: Coeficientes de Variação da Necromassa nos diferentes níveis de degradação 

 

3.5.5 - Relação dos componentes do estoque com a cobertura de dossel 

A Figura 28 mostra a relação da necromassa com o percentual de cobertura de 

dossel. A cobertura de dossel não possui relação significativa com a necromassa total (p 

> 0.2) nos transectos de florestas degradadas, mas em florestas sem distúrbio existe uma 

tendência de maior necromassa onde existe menor cobertura [R2 ajustado; F (1,16; 

8,46); p < 0,05].  
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Figura 28: Relação entre necromassa total e % cobertura de dossel 

3.5.6 - Comparação entre cobertura vegetal, biomassa aérea e necromassa em 

cada bacia  

A cobertura vegetal foi analisada através de imagens TerraClass para cada uma 

das microbacias estudadas. Na figura 29, o eixo X indica a % de cobertura vegetal de 

cada uma das microbacias. Esse percentual possui menor correlação com a necromassa 

(correl=0,50; figura 13), mas forte relação (correl=0,66) com a biomassa aérea, ou seja, 

bacias com maiores proporções de floresta e, assim, melhores condições ambientais, 

teriam em média mais biomassa aérea.  

 

Figura 29: Componentes do estoque e % de cobertura vegetal das microbacias 
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4 - Implicações da análise dos resultados do estudo de caso 

4.1 – Análise dos resultados do estudo de caso  

4.1.1 - Necromassa como proporção da biomassa 

Como a biomassa aérea é tipicamente o componente mais representativo dos 

estoques de carbono em florestas tropicais, normalmente se realizam amostragens e 

cálculos apenas para este componente e os demais são calculados como proporções 

dele. No caso da necromassa, assume-se que ela incorpore cerca de 10 a 20% da 

biomassa aérea em florestas maduras (HARMON e SEXTON 1996; HOUGHTON et 

al., 2001; GIBBS ET AL., 2007). No entanto, este estudo mostrou que em Santarém a 

hipótese de que exista uma relação entre a porcentagem de necromassa e a biomassa 

aérea foi rejeitada.   

Usando valores de necromassa publicados para as florestas de terra firme na 

Amazônia, Chao et al.(2009) encontraram que a necromassa é positivamente 

relacionada com a dinâmica (entrada de necromassa e taxas de decomposição) e com a 

estrutura das florestas (biomassa), mas é melhor explicada pela dinâmica florestal. 

Dessa forma, o resultado, apesar de não ter investigado a dinâmica das florestas de 

Santarém, corrobora com o encontrado ao mostrar a pouca relação entre a necromassa e 

a estrutura das florestas. 

 

4.1.2 - Comparação das estimativas de necromassa em florestas sem distúrbio 

Em estudos amazônicos, a necromassa varia de 2,5Mg/ha em florestas secas e 

com poucos nutrientes na Venezuela (KAUFFMAN et al., 1988) a 86,6 Mg/ha (RICE et 

al., 2004). A Figura 30 é uma compilação de alguns dos resultados para CWD na 

Amazônia feita por Baker et al.(2007). Assim, os resultados encontrados para o 

município de Santarém, média de necromassa 52,4 (SE:5,5), ficam dentro da margem da 

literatura. A média da massa de CWD (39,9Mg/ha SE 5,5) ficou bem próxima à 

encontrada por Keller et al.(2004) para a mesma região (46Mg/ha). 
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Figura 30: Estimativas de CWD em florestas tropicais, valores médios publicados (Mg/ha 

+/- SE), as colunas em preto são relativas ao estudo de Baker no sul do Peru. 

 Fonte: Baker et al., 2007 

Para considerar-se que a necromassa das florestas está em um estado de 

equilíbrio dinâmico, de forma que não apresenta grandes variações no volume do 

estoque, a taxa de mortalidade multiplicada pela biomassa total teria que ser igual à taxa 

de decaimento/decomposição da necromassa multiplicada pelo necromassa total. Como 

não foi medida a taxa de decaimento ou a taxa de mortalidade, optou-se por assumir a 

taxa de decaimento encontrada por Chambers et al. (2000, 2001) para a região de 

Manaus, 0,13-0,17 por ano. Assim, para que essas florestas estivessem em equilíbrio a 

taxa de mortalidade seria de 0,022-0,029. Keller et al. (2004) concluiu que as florestas 

da região usadas como controle ou estavam submetidas a um distúrbio recente ou teriam 

taxas de mortalidade de 0,03 ao ano. Como os estudos tiveram um intervalo de no 

mínimo seis anos, parece razoável assumir que estas florestas possuam altas taxas de 

mortalidade, ou a taxa de decomposição é menor do que nas florestas de Manaus.  

 

4.1.3 - Comparação das estimativas de necromassa ao longo do gradiente de 

degradação  

Apesar da quantidade de necromassa ter ficado dentro da média da literatura, os 

dados do presente estudo divergem desta em alguns aspectos importantes. 

As florestas exploradas analisadas tiveram uma redução de 10% em relação à 

biomassa aérea das florestas sem distúrbio, enquanto Gerwing encontrou uma redução 
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de 20% em locais com extração moderada (35m³/ha) e 48% onde a exploração foi 

intensa (69m³/ha).  

 No caso da degradação associada a queimadas na mata, encontraram-se 

reduções em relação à biomassa aérea de 14% onde também existiam marcas de 

extração e 22% onde só a presença do fogo foi detectada. Balch et al. (2011) realizou 

um experimento com queima no estado do Mato Grosso em uma região a 30 km da 

faixa de transição com o Cerrado e encontrou 32% menos biomassa aérea três anos após 

um evento de queimada. Cochrane e Schulze (1999), estudando uma região na 

Amazônia oriental (comunidade Olho D’água, Pará), encontraram reduções na biomassa 

viva de 10%, 50% e 80% em respectivamente florestas levemente, moderadamente e 

intensamente queimadas em relação a florestas sem queima. Barlow et al.(2003) 

relataram diminuição da biomassa viva em 23% um ano após a queima e 51% 3 anos 

após este evento.  

Além disso, não se verificou em Santarém aumento de CWD nas florestas 

exploradas, como encontrado por Uhl e Kauffmann (1990), Keller et al.(2004) e 

Gerwing (2002). Os resultados encontrados para as florestas exploradas em Santarém 

foram 5% menores (média 49,8, SE 5,2) que em florestas sem distúrbio e 19% (média 

42,6, SE 6,6) menores para florestas exploradas e queimadas. Gerwing (2002) estimou 

que florestas intactas em Paragominas contêm cerca de 33Mg/ha de CWD, sendo que 

este número aumentava para 68Mg/ha em locais onde extração moderada havia ocorrido 

de 4 a 6 anos; ou seja, a necromassa mais que dobrou após o distúrbio da extração. Essa 

diferença foi ainda maior no estudo de Uhl e Kauffman (1990) realizado no mesmo 

município meses depois da exploração, encontrando 56 Mg/ha nas florestas primárias e 

179 Mg/ha em florestas com extração. Keller et al. (2004) encontraram uma média de 

55Mg/ha e 75Mg/ha em Cauaxi e 51 e 76 Mg/ha em Tapajós, para florestas sem 

distúrbio e com atividade de extração de impacto reduzido, respectivamente. Assim, os 

resultados de Keller et al. (2004) mostraram que, sob pressão de extração, o estoque de 

CWD aumentava entre 35-43% em locais com impacto reduzido e até 95% em locais 

com extração convencional.  

Da mesma forma, estudos anteriores que analisaram a madeira morta após 

incêndios florestais encontraram um aumento na quantidade desse componente em 

relação a florestas sem distúrbio, enquanto o estudo em Santarém encontrou redução 
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média de 37% (média 32,8 SE 5,4). Balch et al. (2011) descreveu que a necromassa nos 

locais queimados foi oito vezes maior que em suas áreas controle. Cochrane e Schulze 

(1999) só analisaram a fração em pé da necromassa, constatando incremento nela 

conforme o aumento da severidade do incêndio; o maior estoque na necromassa reduziu 

as diferenças encontradas entre o estoque total das florestas queimadas e das florestas 

controle. A necromassa em pé de florestas levemente queimadas não apresentou 

diferença significativa em relação a florestas sem fogo; no entanto, foi 34% maior em 

florestas moderadamente queimadas e 119% em florestas intensamente queimadas, 

reduzindo a diferença de estoque desta última de 80% considerando apenas arvores 

vivas para 55%.  

Três hipóteses foram elaboradas para explicar essas divergências entre o 

presente estudo e os demais dados presentes na literatura. A primeira está relacionada ao 

tempo desde a última ocorrência do distúrbio, de forma que a necromassa produzida 

nesses eventos já teria sido decomposta e o equilíbrio dinâmico desse estoque teria sido 

restituído. Ou seja, o tempo desde a última ocorrência de extração teria sido muito 

maior do que o observado nos outros estudos. Assim, as áreas podem ter passado por 

um período com maior estoque de CWD na sequência do distúrbio, que foi sendo 

decomposto, emitindo carbono pela respiração dos organismos envolvidos nesse 

processo. Depois de alguns anos, a taxa de renovação desse componente teria sido 

superada. Desse modo, toda necromassa produzida durante o distúrbio teria sido 

decomposta e o resultado encontrado estaria relacionado apenas à taxa de entrada 

(mortalidade e queda de galhos) e saída da necromassa. 

Uma evidência que sustenta esta hipótese é a análise das cinco classes de 

decomposição do CW: o presente estudo encontrou maior % da terceira classe, quando a 

madeira aparece sólida com ausência de casca, em todos os níveis de degradação. Já 

Keller et al. (2004) encontraram maiores proporções das classes um e dois em florestas 

exploradas quando comparadas a suas áreas controle, sendo um indício que as florestas 

exploradas aqui analisadas não sofreram extração recentemente.  

Outro aspecto que remete a um maior tempo de ocorrência do distúrbio é a falta 

de relação entre necromassa e abertura de dossel nas florestas degradadas. 

Presumidamente a maioria da necromassa é gerada imediatamente depois da extração 

próxima aos locais onde existam mais danos no dossel. Então, essa falta de relação pode 
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estar associada ao crescimento secundário que, como foi mencionado no capítulo 

anterior, provê copa suficiente para fechar o dossel em no máximo 4 anos.  

Adicionalmente à primeira hipótese, é possível que, juntamente com a retirada 

das toras de madeira durante a atividade de extração seletiva, tenha sido retirada parte 

dos resíduos dessas áreas para aproveitamentos secundários, como o uso da lenha nas 

comunidades locais. Nas florestas queimadas, o aumento da necromassa pode ter sido 

consumido por queimas posteriores.  

Todavia, a segregação dos níveis de degradação por cicatrizes de fogo e extração 

parece ter sido pouco refinada, incorporando áreas com grandes divergências em relação 

ao tempo e à intensidade de ocorrência do distúrbio. Somado a isso, parte do menor 

aumento poderia ser explicada pela uso de equações alométricas não espécie especifica, 

já que existe um aumento no número de pioneiras depois da perturbação (GERWING, 

2002; UHL e HOLDSWORTH 1997) e essas possuem madeira de menor densidade 

(FEARNISDE, 1996).  

Considerando os altos custos
28

 de coleta de dados de campo, o ideal é tentar 

aprimorar o máximo possível as estimativas sem ter que fazer novas coletas. É preciso 

destacar que esta foi uma primeira análise desses dados, de forma que ainda poderão ser 

incorporadas outras informações dessas localidades.  Uma maneira de refinar a análise 

com os dados coletados é estimando a quantidade de madeira retirada em cada 

transecto. Isso poderia ser feito, por exemplo, usando a área das toras cortadas e a média 

de altura da espécie retirada.  

 Outra forma de aprimoramento das análises é associar as informações de campo 

a exames de imagens de satélite disponíveis para a região. Essas análises poderiam 

informar um pouco do histórico da degradação, permitindo inferir a área que teria sido 

atingida por cada um desses distúrbios e o número de vezes que esses eventos 

ocorreram através da visualização de aberturas no dossel.  

 

                                                 

28
 Os custos de campo (incluindo aluguel do carro, combustível, diária de um botânico, três 

assistentes de campo e equipamentos) foram superiores a 1000 reais por cada 250m amostrados. 
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4.2 - Implicações para MRV de REDD+ e para confecção de inventários 

nacionais 

Como foi visto, no estudo de caso efetuado no município de Santarém não há 

relação clara da necromassa como proporção da biomassa. Dessa forma, utilizar uma 

taxa fixa para estimar o estoque de carbono contido na necromassa aumentaria as 

incertezas e reduziria a precisão das estimativas tanto para ações de mitigação das 

mudanças climáticas através de REDD+, quanto para a confecção de inventários 

nacionais. Os resultados do estudo de caso indicam a existência de outros fatores (o 

tempo decorrido desde a queima da floresta, por exemplo) que influenciam o estoque de 

carbono na necromassa. Assim, um MRV rigoroso exigirá a realização de estudos como 

o efetuado em Santarém para determinar uma linha de base com mais precisão.  

No caso de florestas com distúrbio recentes, estudos mostraram que estas 

florestas estariam emitindo carbono através da respiração da necromassa. Por exemplo, 

Keller et al. (2004) estimaram emissão entre 1,5-4,5 MgC/ha/ano após um ano de uma 

extração de cerca de 24-30 m³/ha em Cauaxi (Pará) em consequência desse processo. 

No entanto, apenas análises da dinâmica florestal podem contabilizar as emissões de 

maneira correta. 

O fluxo de C de uma área da floresta nacional do Tapajós foi estimado por Rice 

et al. (2004) entre 1999 e 2001. Neste estudo o ganho na biomassa foi excedido pelas 

perdas decorrentes da respiração da madeira morta, resultando em uma estimativa de 

perda liquida de 1,9 (+/-1)Mg C/ha/ano. Apesar deste estudo não ter sido realizado após 

eventos de distúrbios antrópicos, a presença de um grande estoque de madeira morta, 

alta taxa de recrutamento e acumulação liquida da biomassa em árvores pequenas 

levaram à sugestão por parte dos autores que uma grande mortalidade relacionada com a 

seca consequente do forte El-Niño de 1997/1998 antecedeu o período de coleta dos 

dados. Estudando a mesma área em anos posteriores, Pyle et al.(2008) encontraram 

emissão de cerca de 1,25+/-0,45 MgC/ha/ano (Figura 31). Caso não computassem a 

necromassa, ambos os estudos teriam encontrado acúmulo de carbono na biomassa, o 

que enfatiza a importância desse componente do estoque.  
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Figura 31: Fluxo de Carbono na Floresta Nacional do Tapajós. Fonte: Pyle et al. 2008 

É provável que as mudanças climáticas sejam acompanhadas por um aumento na 

temperatura e da duração das estações secas na Amazônia (COX et al., 2004) e por um 

aumento na frequência das secas severas durante anos de El-Niño (Li et al., 2006). Os 

eventos de seca aumentam a mortalidade de árvores e a probabilidade de incêndios 

florestais (NEPSTAD et al., 2004). Durante a severa seca de 1998, aproximadamente 

39000km² da floresta Amazônica Brasileira pegaram fogo (ALENCAR et al., 2006), ou 

seja, o dobro da área que foi desmatada naquele ano. A seca de 2005 contribuiu para 

que pelo menos 3000km² de floresta queimassem no Sudoeste amazônico (BROWN et 

al., 2006). Dessa forma, considerando o alto potencial de dano dos incêndios florestais é 

de crucial importância que políticas de REDD+ incluam o controle do fogo.  

Outro resultado do presente estudo que aponta com relação à importância da 

necromassa foi o menor coeficiente da variação dessa em florestas sem distúrbio 

aumentando gradualmente conforme o aumento da degradação. Esse resultado teria 

implicação no tamanho amostral mínimo necessário para se estimar estoques de 

necromassa em florestas com distúrbio. Assim, para manter o nível de precisão é 

necessário que florestas mais perturbadas possuam maior esforço de campo, o que 

acarreta em incremento nos custos de monitoramento das florestas degradadas em 

relação a florestas sem distúrbio. 

Além disso, destacou-se a possibilidade das médias das necromassas das 

florestas degradadas de Santarém serem resultado da dinâmica normal da mata, quando 
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a influência do grande aporte nesse componente que se segue a eventos de distúrbio 

teria sido superada pela decomposição. Assim, o monitoramento frequente também é 

necessário para estimar o tempo em que essas florestas estarão emitindo carbono em 

consequência da respiração de sua necromassa e quando voltam ao equilíbrio dinâmico 

com um estoque reduzido em relação às florestas intactas.  

Todavia, a estimava do componente madeira morta assume maior importância 

em florestas degradadas e após anos de distúrbios naturais. Em florestas secundárias a 

análise desse componente se torna menos relevante, pois seu menor estoque apenas 

reflete o recomeço do processo de sucessão que segue a perda quase total da biomassa 

aérea acarretada pelo desmatamento. 

O monitoramento e o controle das áreas degradadas devem ser ainda mais 

intensos nos primeiros anos que se seguem ao distúrbio, já que os danos do dossel ainda 

não terão sido compensados pelo crescimento da vegetação: a alteração no microclima 

em florestas de extração contribui para a perda de umidade dos resíduos que passam a 

atuar como combustíveis com potencial de manutenção da combustão em apenas 5 ou 6 

dias sem chuvas em florestas de extração (UHL e KAUFFMAN 1990). Entretanto, 

depois de quatro anos da extração as florestas recuperam grande parte da sua resistência 

à queima. 

Claro que, como foi mencionado no capítulo anterior, estimativas menos 

precisas podem ser usadas desde que estas sejam conservadoras. Entretanto, ainda são 

necessárias mais pesquisas para que essas estimativas possam ser feitas. Ainda existem 

muitas incertezas quanto à proporção da biomassa perdida durante esses distúrbios e 

sobre a dinâmica florestal que se segue a esses eventos.  
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Conclusões e recomendações 

Na última Conferencia das Partes foi decidido que, até 2015, será finalizado o 

próximo acordo internacional sobre mudanças climáticas. Nele, o reconhecido papel das 

florestas deve ser incorporado em um mecanismo REDD+ que inclui atividades de 

redução de emissão por desmatamento e por degradação florestal, conservação dos 

estoques de carbono florestais, manejo sustentável das florestas e aumento dos estoques 

de carbono florestais. 

As formas desse mecanismo vêm sendo moldadas desde 2005, quando houve a 

primeira tentativa de incluir o desmatamento como medida de mitigação. As atividades 

de REDD+ deverão ser colocadas em prática através de fases, de modo que diferentes 

países poderão estar em estágios diversos. De forma geral, a primeira etapa está ligada a 

parte de planejamento, a segunda de implementação e só na terceira haveria créditos 

baseados em resultados de redução de emissões florestais. 

Os avanços nas discussões do REDD+ têm apontado para criação de um 

mecanismo mais abrangente, desde que bem reportado. Pelo menos em um primeiro 

momento, serão permitidas adoções de escala tanto nacional como sub-nacional e os 

países terão certa flexibilidade na escolha de seus níveis de referência. Deste modo, 

decisões importantes ainda estão por vir, pois é necessário garantir a adicionalidade, a 

permanência e a disponibilidade de recursos estáveis e previsíveis para que a mitigação 

das emissões florestais seja sustentável.  

Paralelamente aos avanços dentro da UNFCCC, desde 2007 diversas iniciativas 

vêm colaborando com a etapa de preparação do mecanismo. A Noruega vem se 

destacando nesse aspecto, como maior financiador, e a América Latina como maior 

destino dos fundos de REDD+. Também houve um aumento da participação de projetos 

de REDD+ no mercado voluntário depois do seu reconhecimento formal na COP 13 em 

Bali, e um maior crescimento posterior acompanhou o aumento do número de 

certificadoras desse tipo de crédito. 

Sistemas de MRV são essenciais para o sucesso a longo prazo do REDD+ pois 

permitem que sejam aferidas a adicionalidade e a permanência do carbono, o que 

aumentará a confiança dos compradores. Além disso, são parte crucial de um 

mecanismo de REDD+ baseado no desempenho, assegurando que os países estariam 
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prontos para receber os incentivos financeiros assim que demonstrassem cumprimento 

dos requerimentos da convenção. 

O primeiro passo para a implementação desses sistemas é o monitoramento das 

emissões decorrentes do desmatamento e da degradação florestal. Essas liberações de 

GEE resultam da perda total ou parcial do estoque de carbono das florestas, assim faz-se 

necessário acompanhar as mudanças na biomassa aérea e no estoque de carbono das 

florestas.  

Estimativas da mudança de uso do solo podem ser obtidas de maneira confiável 

através do uso de técnicas de sensoriamento remoto disponíveis de forma grátis para 

grande parte do mundo. Com essas técnicas também é possível detectar alguns tipos de 

degradação, mas isso envolve maior capacidade de avaliação das imagens e exames 

mais frequentes das áreas florestais. Porém, o estoque de carbono não pode ser estimado 

de forma direta. Ele pode ser obtido com um menor nível de precisão através do uso de 

valores de média de biomassa por bioma contidos nos guias do IPCC. No entanto, essas 

médias não podem ser usadas para calcular emissões da degradação, já que ela envolve 

a redução dos estoques de carbono em áreas perturbadas que permanecem florestas.  

Os incêndios florestais de causa humana e a extração seletiva são os dois 

principais distúrbios antrópicos que resultam na redução do estoque das florestas em pé. 

Os incêndios florestais muitas vezes são causados pelo escapamento do fogo das áreas 

agrícolas, tendo grandes consequências para a composição e a estrutura das florestas. A 

exploração da madeira envolve a criação de uma rede de estradas para a retirada da 

madeira, causando mortalidade de muitas árvores para além das toras removidas, 

acarretando aberturas do dossel e aumento da flamabilidade da mata. 

 Esses eventos alteram a estrutura da floresta, resultando em grandes reduções no 

estoque total de carbono contido na biomassa florestal. Entretanto, logo após o distúrbio 

há um aumento da quantidade de necromassa, que irá decair exponencialmente ao longo 

do tempo através do processo de decomposição. Assim, o incremento momentâneo 

nesse componente do estoque representa emissões futuras. 

Portanto, quantificar o estoque de necromassa é importante para entender se as 

florestas foram substancialmente perturbadas recentemente. Além disso, é importante 

quantificar este componente porque ele pode representar uma fração significativa da 
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biomassa aérea total e atuar como combustível na entrada de fogo, permitindo o 

sustento da combustão caso contenha baixa umidade.  

 O presente trabalho objetivou contribuir para o entendimento das 

transformações nos estoques de carbono acarretadas pela degradação florestal, focando 

no potencial de contribuição que o componente necromassa poderia ter para avaliar os 

distúrbios. Para isso foi realizado um estudo de caso no município de Santarém na 

Amazônia Brasileira, comparando padrões de biomassa aérea ao longo de uma gradiente 

de degradação florestal que inclui áreas de florestas não perturbadas, florestas com 

marcas de extração, florestas com marcas de extração e fogo, florestas queimadas e de 

florestas secundárias. 

 As florestas sem distúrbio do município tiveram em média 359Mg/ha, mas, 

considerando o mosaico de florestas intactas, degradadas e em diferentes estágios 

sucessionais que atualmente compõe a cobertura vegetal, as florestas de Santarém 

contabilizaram cerca de 250 Mg/ha ou 125 toneladas de C/ha. As áreas degradadas 

apresentaram reduções com relação à biomassa aérea total das florestas sem distúrbio de 

em média 10; 14, 22 e 60% respectivamente para florestas exploradas, florestas 

exploradas e queimadas, florestas queimadas e florestas secundária. Essas reduções 

foram pequenas quando comparadas com a literatura o que mostra limitações do estudo 

para separação das classes de degradação, tornando pouco recomendável extrapolar 

estes dados.  

No estudo de caso, encontrou-se que a quantidade de necromassa das áreas 

perturbadas não foi maior que em florestas sem distúrbio, como era esperado, o que é 

um indício que o tempo transcorrido depois dos distúrbios teria sido suficiente para 

superar o maior aporte de madeira morta que segue os principais eventos de degradação. 

Esse resultado desperta para a necessidade de um maior monitoramento nos anos 

subsequentes ao distúrbio, quando estão sendo emitidos gases de efeito estufa em 

consequência do processo de respiração dos decompositores e as aberturas no dossel da 

mata ainda possuem grande impacto no microclima local, acelerando a secagem dos 

detritos orgânicos, aumentando a flamabilidade da floresta. 

Contudo, a dissertação demonstrou, através do estudo de caso, que a madeira 

morta é um importante componente do estoque de carbono e que a utilização de um 
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percentual fixo da biomassa para calculá-la é inadequada, especialmente em florestas 

com distúrbios. Assim, indicam-se estudos análogos ao de Santarém para municípios e 

regiões onde as florestas degradadas sejam parte da paisagem para aprimorar as linhas 

de base de REDD+ e para aumentar a precisão de inventários nacionais. 

São necessários mais estudos em diversos aspectos da dinâmica das florestas 

degradadas. Devido à ampla faixa de perda de biomassa encontrada nos diferentes 

distúrbios antrópicos, ainda não é possível fornecer uma proporção conservadora de 

redução de estoque para ser usada em inventários nacionais. 

A ampliação do monitoramento de campo irá certamente contribuir para o 

alargamento do entendimento das consequências de atividades que degradam a floresta. 

O tempo e a forma como esta reage a esses distúrbios também poderão ser melhor 

entendidas. É preciso que a criação de parcelas permanentes de estudo seja bem 

distribuída pelas diferentes tipologias florestais e a seleção dessas localidades será feita 

mais eficientemente se for assessorado pelo uso de imagens de satélite e mapas de solo.   

Também é necessário aprimorar a modelagem da probabilidade de incêndios 

florestais e associa-la com políticas de controle do uso do fogo em áreas manejadas. 

Como foi visto, o fogo de superfície em florestas tropicais úmidas pode contribuir 

significativamente com a emissão de GEE, especialmente após eventos de El-Ninõ. Já 

se sabe que existe um aumento da taxa de mortalidade após esses distúrbios, de forma 

que a redução da biomassa não fica restrita apenas ao ano seguinte à queimada, e 

também é preciso entender este processo.  
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