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Introdução 

O estado atual de degradação das florestas em regiões tropicais demonstra a necessidade 

urgente de intervenções para a reestruturação de suas funções ecológicas (LAMB; 

ESRKINE & PARROTTA, 2005). Dentre as formações florestais brasileiras, o bioma 

Mata Atlântica é considerado um hotspot em termos de biodiversidade e endemismo 

(MITTERMEIER, 2005) e, portanto, merece atenção especial por ter sua cobertura 

florestal original reduzida a pequenas manchas florestais fragmentadas e altamente 

alteradas (RIBEIRO et al., 2009; TABARELLI et al., 2005). Diversos estudos apontam 

a necessidade de conservar os remanescentes florestais e de promover a recuperação de 

áreas degradadas com o objetivo de restaurar a biodiversidade tropical, o funcionamento 

ecológico e o fornecimento de bens e serviços ambientais (CHAZDON, 2008; 

RODRIGUES & GANDOLFI, 2004; YOUNG, 2000). 

Alertas científicos já destacaram que, dentre outros, a queima de combustíveis fósseis e 

a mudança no uso do solo são responsáveis por acelerar o processo de aquecimento 

global através das emissões de gases de efeito estufa (GEE), resultando em perturbações 

climáticas e ecológicas (IPCC, 2007). A partir dos anos 90, a busca por medidas 

mitigadoras para conter a mudança do clima e seus futuros efeitos sobre a humanidade 

aumentou e propostas de emissão de redução de GEE e remoção de carbono atmosférico 

vêm sendo discutidas em conferências internacionais (MCT, 2009). 

Diante das ameaças deste cenário, um novo serviço ambiental prestado pelas florestas, 

além da conservação da biodiversidade e da manutenção da qualidade da água e do solo, 

passou a ser reconhecido pela sociedade. A manutenção dos estoques de carbono, assim 

como a captura de carbono florestal interferem direta e positivamente nos processos de 

reversão das mudanças climáticas (FEARNSIDE, 2006). 

A fixação de carbono pelas florestas nativas é um dos benefícios proporcionados pelas 

florestas restauradas (MELO & DURIGAN, 2006; SILVER et al., 2000). Este 

benefício, sendo devidamente monitorado e valorado, pode ser uma importante fonte de 

investimento em reflorestamento na Mata Atlântica (BELLOTTO et al., 2009). 

Há um crescente interesse na conversão de áreas desmatadas em florestas como offset 

para emissões de CO2. Sob uma visão de mercado, a decisão para escolha de estratégias 
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de reflorestamento para este fim, depende, em partes, do custo de investimento nesta 

opção em relação ao custo de medidas de melhora em eficiência energética, substituição 

para utilização de combustíveis limpos, assim como outros métodos de sequestro de 

carbono (MATTHEWS et al., 2002; NAS, 1992). 

Neste contexto, o objetivo geral deste estudo foi fazer uma análise comparativa da 

captura de carbono florestal a partir do investimento em reflorestamento na Mata 

Atlântica com medidas mitigatórias no setor industrial. Pretende-se com isso, avaliar se 

o reflorestamento pode ser uma alternativa para redução de emissões em setores com 

alto custo de mitigação, gerando uma fonte de recursos adicional para a recuperação do 

bioma. 

Para tal, foi realizado um estudo de caso comparando os custos de mitigação no setor 

industrial do Rio de Janeiro com investimento em reflorestamento no bioma Mata 

Atlântica no Estado. Esta análise considerou as medidas de mitigação de GEE para o 

setor industrial elencadas no estudo de SCHAEFFER et al. (2011). As bases 

comparativas foram o Custo de Abatimento e o Potencial de Abatimento, sendo para 

isto utilizado dados da literatura para:  

 Custos de projetos de reflorestamento por área ($/ha) 

 Potencial de sequestro de carbono por área (tCO2/ha) 

 Área total potencial para o reflorestamento (ha) 

Foram utilizadas estimativas para uniformizar estes dados e dois programas para análise 

da distribuição e probabilidade para as bases comparativas.  

O estudo se justifica não somente por discriminar uma nova fonte de investimento em 

reflorestamento na Mata Atlântica, mas também devido ao fato do potencial total de 

abatimento elencado no estudo de, considerando a lógica de mercado, estar abaixo de 

5% do total de emissão do setor industrial no Estado, não permitindo que este atinja as 

metas estabelecidas no Decreto 43.216/11( SCHAEFFER et al. 2011). Os resultados 

deste investimento seriam, portanto, win-win. 

A implementação de projetos conforme proposto no escopo deste estudo, isto é, plantio 

de mudas de espécies nativas, regionais e com alta biodiversidade, traria como 

resultados ainda: a viabilização da execução de obrigações legais relativas à 



10 

 

compensação por grandes emissões de GEE do setor privado; a proteção/revitalização 

dos remanescentes florestais da Mata Atlântica no Rio de Janeiro; o apoio à recuperação 

e à conservação de Reversas Legais (RLs) e Áreas de Preservação Permanente (APPs), 

conforme a legislação específica, além de recuperação de áreas de riscos para 

diminuição dos impactos devido aos eventos climáticos. 

A partir destes resultados, comparou-se a medida de reflorestamento com as demais 

medidas, de forma que foi testada a hipótese de que o investimento nesta opção traria 

um resultado win-win, em que mais de uma das partes estaria sendo beneficiada. 

Esta dissertação foi dividida em 6 capítulos. Os dois primeiros têm como objetivo 

contextualizar a temática abordada e embasar a escolha e determinação do objeto de 

estudo. Neles são apresentados um levantamento histórico da situação de degradação 

ambiental do bioma, sua importância e mecanismos que possibilitem reversão desse 

cenário. Também são apresentados a contextualização legal e ações em que o projeto se 

inseriria, assim como informações básicas do estudo de SCHAEFFER et al. (2011), que 

é base de comparação no presente trabalho. 

O capítulo 3 explicita a metodologia utilizada no estudo. No capítulo 4 são apresentadas 

as variáveis de entrada encontradas na literatura e algumas estimativas utilizadas para 

uniformização dos dados de acordo com objetivos estabelecidos. Em seguida, no 

capítulo 5, os dados de entrada são utilizados para apresentação e análise dos resultados. 

Estes resultados são base para discussão da hipótese levantada.  

Por fim, o capítulo 6 apresenta a discussão e considerações finais do estudo, incluindo 

suas limitações e sugestões para trabalhos futuros. 

  



11 

 

1 Mata Atlântica: revertendo o histórico de degradação 

Neste capítulo e no próximo serão abordados tópicos importantes para embasar a 

discussão do estudo, e justificar os objetivos geral e específicos, assim como apresentar 

sua contextualização legal.  

1.1 O Bioma Mata Atlântica 

A Mata Atlântica compreende a cobertura florestal que se estende sobre a cadeia 

montanhosa litorânea ao longo do Oceano Atlântico, nas regiões nordeste, sudeste e sul 

do Brasil, incluindo também o leste do Paraguai e Missiones, na Argentina. É um dos 

locais com maior concentração de biodiversidade do planeta e é considerada um dos 

mais importantes e ameaçados biomas do mundo (LEDERMAN & PADOVAN, 2005). 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a Mata Atlântica foi 

oficialmente considerada como Patrimônio Nacional, e tornou-se necessário uma 

definição legal do bioma e de sua área de abrangência, para que fosse definida a 

regulamentação de seu uso e conservação.  

Aprovado em 1992 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, e 

posteriormente incorporado à legislação no Decreto Federal N
o
 750, que dispõe sobre o 

corte, exploração e supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio 

de regeneração da Mata Atlântica, o seguinte conceito foi estabelecido para o bioma: 

“... considera-se Mata Atlântica as formações florestais e ecossistemas associados 

inseridos no domínio Mata Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas 

pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE: Floresta Ombrófila Densa Atlântica; 

Floresta Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 

Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; manguezais; restingas; campos de 

altitude; brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste”.  

De acordo com este conceito e os registros originais levantamentos pelo Projeto 

RADAM, que subsidiaram o Mapa de Vegetação do Brasil elaborado pelo IBGE, o 

bioma é a segunda maior floresta tropical da América do Sul, ficando apenas atrás da 

Floresta Amazônica. Sua área original totalizava 1.306.421 km
2
, se extendendo do Rio 

Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, ocupando aproximadamente  15% do território 

brasileiro e quase integralmente quatro Estados: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná 

e Espírito Santo e porções de mais 13 unidades da federação (ARAÚJO et al., 2007). 
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Segundo definição do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, a área original 

da Mata Atlântica, subdividida por estados, pode ser observada na Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1: Área original do Bioma Mata Atlântica, por unidade federativa 

 

Fonte: SOS MATA ATLÂNTICA (2012) 

Para alguns autores esta é uma subestimativa, devido ao fato de a região já se encontrar 

intensamente degradada quando foram realizados os primeiros levantamentos do Projeto 

RADAM. Estes afirmam que mais de 35% da região Nordeste era originalmente 

ocupada por formações florestais. Em seu estudo, COIMBRA & CÂMARA (1996) 

apresentam evidências baseadas em ampla pesquisa bibliográfica, consultas e visitas de 

campo que sustentam a tese da existência de florestas em regiões hoje classificadas 

como semi-árido, e de uma área original de Mata Atlântica no País de 1.480.400 km
2
, 

equivalente à 17 % do território brasileiro.  

A composição original da Mata Atlântica é um mosaico de vegetações definidas como 

florestas ombrófilas densa, aberta e mista; florestas estacionais decidual e semidecidual; 

campos  de altitude; mangues e restingas. Duas ecorregiões principais podem dividir o 

bioma: a floresta Atlântica costeira e a do interior, incluindo as florestas nos diferentes 

gradientes de altitude (desde o nível do mar, até 1.800 m). Esta variação de gradientes 

resulta em uma diversidade de tipos de solos, de umidade, temperatura e outros fatores 

cuja combinação promove uma multiplicidade de paisagens com extraordinária 

diversidade biológica (LEDERMAN & PADOVAN, 2005). 
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Por ter sido o ponto de chegada dos primeiros colonizadores portugueses e por estar 

localizada no litoral do país, esta foi uma região conveniente para o aporte de navios e 

para a exploração e a exportação de matérias-primas. Consequentemente o bioma da 

Mata Atlântica foi vastamente desmatado.  

O “pau-brasil” (Caesalpinia echinata) foi o principal recurso explorado na ocasião de 

chegada dos colonizadores, especialmente para atender ao mercado renascentista 

europeu de tecido (Lederman & Padovan, 2005). Além dele, foram também 

intensamente exploradas outras madeiras de alto valor para a construção naval, 

edificações, móveis e outros usos, em praticamente toda a faixa de florestas costeiras do 

Brasil, como tapinhoã, sucupira, canela, canjarana, jacarandá, araribá, pequi, 

jenipaparana, peroba, urucurana e vinhático (DEAN, 1996).   

Em meados de 1970 a Mata Atlântica ainda contribuía com 47% de toda a produção de 

madeira em tora no país, com um total de 15 milhões de m
3
. Entretanto, a produção 

madeireira da Mata Atlântica foi drasticamente reduzida para menos da metade (7,9 

milhões de m
3
) em 1988, devido ao esgotamento dos recursos resultante da exploração 

não sustentável (CAPOBIANCO et al., 2001). 

A retirada de epífitas, cactos e orquídeas também teve períodos de grande intensidade, 

estando esta exploração associada à derrubada de árvores simplesmente para facilitar a 

extração destas plantas, destruindo grandes áreas de florestas.  Das espécies não 

madeireiras exploradas em diferentes épocas, como a salsaparrilha, ceras e bálsamos, 

destaca-se a ipecacuanha ou poaia (Psychotria ipecacuanha), planta medicinal que 

chegou a ser exportada na quantidade de 25 toneladas por ano no final dos anos de 1860 

e foi praticamente extinta no Rio de Janeiro (DEAN, 1996).  

Quanto à ocupação territorial, a concessão de sesmarias iniciou um processo de 

ocupação desordenada de terras, e reforçou a lógica de exploração até o seu 

esgotamento (DEAN, 1996).  Este modelo predatório não foi característico apenas do 

período colonial. Todos os grandes ciclos econômicos como a exploração do pau-brasil, 

o cultivo da cana-de-açúcar e o inicio da mineração do ouro, seguidos dos ciclos do café 

e da industrialização, se valeram da lógica do maior ganho no curto prazo, resultando 

em forte conversão de ambientes naturais.  
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Em um período de 25 anos houve perda de 1.735479 hectares de floresta na Mata 

Atlântica  somente nos últimos 25 anos, de acordo com o que pode ser observado nas 

tabelas abaixo. Os diferentes ciclos de exploração econômica e a crescente urbanização 

Resultaram na devastação de praticamente 90% da vegetação presente na chegada dos 

portugueses (CAPOBIANCO et al., 2001). 

Na tabela abaixo pode ser observada a área, em hectares, desmatada de acordo com 

diferentes períodos, desde 1985. É possível observar um padrão de redução das taxas de 

desmatamento a partir do ano de 2000. Na tabela 2, o desmatamento durante o período 

de 2010 a 2011 é apresentado por unidade federativa. Pode-se observar nesta tabela que 

o estado que apresentou maior grau de destruição de suas florestas foi Minas Gerais, 

sendo que o Estado do Rio de Janeiro apareceu em 9º lugar, com desmatamento de 92 

hectares no período. Cabe notar ainda, que dos remanescentes de vegetação em 2011, o 

Rio de Janeiro apresenta a 3ª menor área. 

 

Tabela 2: Desmatamento no Bioma Mata Atlântica, por período 

Período Desmatamento (ha) 

1985-1990 466.937 

1990-1995 500.317 

1995-2000 445.952 

2000-2005 174.828 

2005-2008 102.938 

2008-2010 31.195 

2010-2011 13.312 

Fonte: SOS MATA ATLÂNTICA (2012) 
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Tabela 3: Desmatamentos no Bioma Mata Atlântica no período de 2010-2011 

 

Fonte: SOS MATA ATLÂNTICA (2012) 

O resultado da intensidade das atividades de exploração dos recursos naturais, não só 

com o desmatamento, mas com a eliminação da floresta através do corte e da queimada 

para desenvolvimento de agropecuária, resultou em ecossistemas completamente 

degradados ou seriamente vulneráveis à degradação (PHILLIPS, 1997).  

 

Importância biológica da Mata Atlântica  

No Brasil, a maior parte dos solos é classificada como latossolo, que caracteriza-se pelo 

alto grau de intemperização, baixa CTC, baixo pH, e baixos teores de matéria orgânica e 

nutrientes (GEHRING, 2006). No entanto, uma exuberante vegetação arbórea pode 

crescer sobre estes solos, o que pode ser explicado por dois fatores que interagem de 

forma cíclica. O primeiro está relacionado à rápida decomposição da matéria orgânica, 

que ocorre devido à riqueza da cadeia trófica e à alta temperatura e umidade constante. 

O segundo corresponde à alta produtividade primária proporcionada pelas altas taxas de 

insolação e pluviosidade, o que resulta em grandes aportes de matéria orgânica ao solo. 

A interação desses fatores resulta na alta fertilidade encontrada nas áreas de floresta 
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dessas regiões, podendo ser considerada como um ciclo fechado altamente dependente 

da vegetação arbórea e da comunidade decompositora do solo (GARAY & KINDEL, 

2002). 

Esta fertilidade é perdida quando a floresta é desmatada, o solo exposto e a ocupação do 

solo passa a ser plantios de monoculturas ou pastagens.  

Assim, as atividades intensivas de desmatamento no Bioma tem efeito direto, não 

somente, na extinção local das espécies exploradas, como também no equilíbrio trófico 

e funcional dos ecossistemas, resultando na redução da disponibilidade de produtos 

florestais e serviços ambientais por parte das florestas (BRACALION et al., 2012). 

Florestas tropicais são os ecossistemas terrestres mais ricos, em termos de 

biodiversidade e complexidade estrutural. Essas florestas têm um papel ecológico 

importante na regulação climática (absorção de calor e regulação da umidade), ciclagem 

de água e nutrientes, manutenção da biodiversidade e redução dos gases de efeito estufa, 

entre outros. Tais funções ecológicas geram importantes serviços ambientais para 

populações humanas, como estabilização climática, provisionamento de água, 

polinização de plantios e da vegetação e controle de pestes (COSTANZA et al., 1997; 

FEARNISIDE, 1997 & SILVANO et al., 2005). 

De fato, a Mata Atlântica ainda contém uma parcela significativa da diversidade 

biológica do Brasil, com altíssimos níveis de endemismo. É uma das cinco regiões que 

apresenta os maiores índices de endemismo de plantas vasculares e animais vertebrados 

(com exceção de peixes), abrigando aproximadamente 1.810 espécies de mamíferos, 

aves, répteis e anfíbios, das quais 389 são endêmicas (ARAÚJO et al., 2007). 

Apenas no grupo das angiospermas, acredita-se que o Brasil possua entre 55.000 e 

60.000 espécies, ou seja, de 22 a 24% do total que se estima existir no Planeta. Deste 

total, as Projeções são de que a Mata Atlântica possua cerca de 20.000 espécies, ou seja, 

entre 33 e 36% das existentes no País.  Este número é bastante significante, 

considerando-se as 17.000 espécies na América do Norte, 12.500 na Europa e entre 

40.000 e 45.000 na África (CAPOBIANCO et al., 2001). 

O bioma é detentor de uma enorme biodiversidade, abrigo para várias populações 

tradicionais e garante o abastecimento de água para mais de 120 milhões de brasileiros. 

Seus remanescentes regulam o fluxo dos mananciais hídricos, asseguram a fertilidade 
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do solo, controlam o clima, protegem escarpas e encostas das serras, além de preservar 

um patrimônio histórico e cultural imenso (CAPOBIANCO et al., 2001) 

Das 633 espécies de animais ameaçadas de extinção no Brasil, 383 ocorrem na Mata 

Atlântica. A combinação de um quadro de devastação acentuada, com alta concentração 

de biodiversidade e espécies endêmicas ameaçadas, faz com que o bioma, além de 

reconhecido como “patrimônio nacional” pela Constituição Federal e decretada Reserva 

da Biosfera pela Unesco,  seja considerado um dos mais importantes hotspots de 

biodiversidade do planeta (MITTERMEIER et al., 2005 & ARONSON et al., 2011). 

A restauração em larga escala deve ser objetivada em biomas onde o funcionamento dos 

ecossistemas está comprometido e uma vasta porção da biodiversidade nativa se tornou 

severamente ameaçada (RODRIGUES et al., 2011 & FEREZ, 2010). 

Assim, considerando o histórico de degradação e o alto grau de fragmentação da Mata 

Atlântica torna-se necessário não somente estancar o processo de desmatamento e de 

degradação dos remanescentes, mas também priorizar o desenvolvimento de ações 

voltadas à ampliação de tais remanescentes, ao estabelecimento da conectividade entre 

eles e à recuperação de áreas degradadas.  

Somente a partir destas iniciativas é possível assegurar fluxos gênicos e a conservação 

da biodiversidade, além dos demais serviços ambientais pela floresta como contenção 

de encostas, proteção dos solos, harmonia das paisagens, controle climático, produção 

de água potável, entre outras (TEEB, 2010). 

 

1.2 Reflorestamento 

No Brasil é comum se utilizar o termo reflorestamento para designar plantio de árvores, 

independentemente se o mesmo ocorre ou não em áreas de florestas degradadas e, 

muitas vezes, independentemente dos objetivos a que se quer chegar. 

De acordo com os fins, as florestas podem ser subdivididas em: florestas de proteção e 

florestas industriais ou comerciais, baseado em suas funções básicas 

(TSOGTBAATAR, 2004).  

As principais espécies utilizadas com intuito comercial são as dos gêneros Pinus e 

Eucaliptus que, com o passar dos anos e com o aprimoramento de novas tecnologias, 
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começaram a ser utilizadas intensamente para este fim. A utilização destas espécies 

exóticas objetiva principalmente a produção de fibra e papel/celulose e a geração de 

energia. Entre os produtos de exportação do setor florestal destacam-se, em ordem de 

importância, a celulose e o papel, a madeira, os painéis reconstituídos (produção de 

aglomerado, MDF e chapa de fibra), os compensados, o carvão e outros (PUENTES, 

2010). 

Quando o objetivo é recuperar as funções ecológicas e os serviços ambientais 

promovidos pela floresta de proteção ambiental, as estratégias incluem a reintrodução 

de espécies nativas em diversidade, a remoção de espécies exóticas invasoras, o 

reestabelecimento de condições hídricas e pedológicas, e outras atividades que facilitam 

esta regeneração. Variáveis bióticas e abióticas são manipuladas com objetivo de 

remover as ameaças aos ecossistemas, facilitar ou acelerar a sua recuperação, e 

reinstalar a conectividade em uma escala de paisagem, objetivando a criação de 

florestas que se auto perpetuem e mantenham o ecossistema funcionando, e oferecendo 

serviços ambientais (RODRIGUES, et al., 2011). 

A restauração florestal da paisagem pode ser definida como um processo planejado que 

almeja recuperar a integridade ecológica e melhorar o bem-estar humano em paisagens 

desflorestadas ou degradadas (Chabaribery et al., 2007). 

Cabe destacar que atualmente existem diferentes termos, conceitos e utilizações para o 

que, em geral, é comumente chamado de reflorestamento ou restauração florestal. Com 

o objetivo de criar um consenso e uniformizar a compreensão sobre os termos 

comumente utilizados para este fim, ARONSON et al. (2011) criaram o primeiro 

glossário em português sobre os conceitos e definições correlatos à ciência e à prática da 

restauração ecológica.  

A prática de reflorestamento é uma atividade bastante antiga (MIRANDA, 2008), 

podendo-se encontrar exemplos de sua existência na história de diferentes povos, épocas 

e regiões, entretanto, até recentemente, este se caracterizava como uma atividade sem 

vínculos estreitos com concepções teóricas, sendo executada normalmente como uma 

prática de plantio de mudas, com objetivos muito específicos. Muitas vezes estes 

plantios se baseavam em monoculturas (SIQUEIRA & MESQUITA, 2007).  
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No Brasil uma das primeiras iniciativas de restauração florestal registrada remonta a 

1886. Problemas de abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro, então sede da 

coroa portuguesa, levaram o governo imperial a adotar providências legais para a 

proteção e reflorestamento de matas no entorno de nascentes (SIQUEIRA & 

MESQUITA, 2007) devastada pelo extrativismo e pelas plantações de café. Pouco 

depois, o Major Manuel Gomes Acher iniciou o processo de reflorestamento da Floresta 

da Tijuca, que se estendeu por diversos anos até ser concluído. Nessa época já havia um 

entendimento da correlação entre a floresta e o serviço ambiental de regulação hídrica, e 

por consequência, o abastecimento de água. A necessidade de água para a população 

carioca foi o fator decisivo para a desapropriação das terras das bacias hidrográficas dos 

rios que abasteciam a cidade, com o objetivo de recompor a vegetação original.  

Além deste plantio emblemático, foi somente a partir da década de 1980, com o 

desenvolvimento da ecologia vegetal e a consolidação da disciplina ecologia da 

restauração, que pode ser observada uma alteração fundamental nos conceitos de 

restauração, onde os trabalhos passaram a incorporar os conceitos e paradigmas da 

teoria ecológica para a definição e sustentação conceitual das metodologias de 

restauração. Apenas mais recentemente, a recuperação de regiões degradadas adquiriu o 

caráter de uma área de conhecimento, sendo denominada por alguns autores como 

Restauração Ecológica (MIRANDA, 2008), por estar baseada principalmente no 

conceito de sucessão ecológica (SIQUEIRA & MESQUITA, 2007). 

A clássica Teoria da Sucessão Ecológica descreve o desenvolvimento de um 

ecossistema da fase inicial, ou colonização, até a maturidade, ou clímax. HOLLING 

(1973) acrescenta a esta teoria a questão cíclica da trajetória de interações sequenciais 

dinâmicas, que ocorre em quatro fases distintas:  

 A primeira fase, também chamada de fase de exploração, se caracteriza pela uma rápida 

acumulação de biomassa e pelo domínio de organismos pioneiros, que possuem altas 

taxas reprodutivas e menor capacidade de sobrevivência (estratégia r).  

Já a segunda fase, ou fase de conservação, caracteriza-se pela acumulação de uma 

quantidade alta e estável de biomassa e corresponde à fase clímax da teoria tradicional. 

O domínio, nesta fase, é de organismos com menor investimento de energia na 

reprodução e maior investimento na capacidade de sobrevivência e manutenção 

(estratégia K).  
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A terceira fase se caracteriza pela rápida dissolução de estruturas e perda de biomassa. 

A origem de tal acontecimento pode ser interna ao sistema, estando relacionada ao 

altíssimo grau de interconexão e complexidade da fase anterior. O evento que a 

caracteriza normalmente é externo ao sistema, como incêndios, tempestades e pestes. É 

nesta fase que ocorrem oportunidades para renovação e modificação do sistema.  

Na quarta fase, também chamada de fase de reorganização, os meios físico e biológico 

se reorganizam de forma a estarem disponíveis e possivelmente reiniciar o ciclo 

(STRASSBURG, 2005). 

O racional dessa teoria é que, utilizando-se, nos plantios de reflorestamento, 

inicialmente muitas espécies pioneiras e tardias de dossel e sub-dossel, dispostas num 

arranjo espacial favorável e com abundância adequada, ocorrerá uma substituição 

gradual. A presença dessas pioneiras no dossel vai se reduzir, e elas serão aos poucos 

substituídas por espécies tolerantes à sombra e de estágios sucessionais mais avançados, 

aumentando gradualmente a heterogeneidade florística e arquitetural desse estrato. Na 

floresta madura, esse estrato permanecerá como um mosaico em que as espécies 

pioneiras e secundárias estarão presentes, porém em menor abundância, predominando 

as espécies mais climáxicas. 

Levantamentos florísticos e fitossociológicos passaram a definir a escolha de espécies 

para o desencadeamento ou a aceleração do processo de sucessão ecológica  

(RODRIGUES et al., 2009). 

A partir desta percepção de que o estágio “clímax” apresenta um equilíbrio dinâmico, e 

que existem vários caminhos possíveis para uma comunidade florestal ao longo de seu 

desenvolvimento (PICKETT et al., 1992; PALMER et al., 1997; PARKER & 

PICKETT, 1999; CHOI, 2004; ARONSON & VAN ANDEL, 2005), o plantio de 

mudas com uma organização final pretendida passa a ser repensado. Neste se 

desconsidera processos naturais que determinam a composição e a organização final da 

comunidade, tais como a herbivoria, a competição inter e intraespecífica, preferências 

por nichos ecológicos, estresses abióticos etc.  

Os estudos de dinâmicas de clareiras fundamentaram essa mudança de paradigma 

(GANDOLFI et al., 2007), a partir da percepção de que o processo de sucessão 

ecológica nem sempre ocorria de forma unidirecional, mas sim dependente das 
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características físicas locais, das espécies presentes, das características da paisagem 

regional, das características do entorno imediato e do histórico de ocupação da área 

(GANDOLFI et al., 2007; GANDOLFI & RODRIGUES, 2007; RODRIGUES et al., 

2009). 

Cada comunidade final possuiria, então, particularidades florísticas e estruturais, 

definidas pelo histórico de perturbações naturais e humanas (GANDOLFI & 

RODRIGUES, 2007) a que esteve sujeito.A cópia de uma floresta madura como única 

metodologia indicada, desconsidera que os indivíduos adultos presentes no local 

observado já superaram estes filtros (RODRIGUES et al., 2009). 

Como alternativa aos levantamentos fitossociológicos descritivos de um único momento 

das comunidades vegetais, tem sido desenvolvido os inventários periódicos realizados 

em parcelas permanentes, que explicitam a dinâmica da comunidade (EMBRAPA, 

2013; CTFS, 2013). 

O foco também nos processos ecológicos que garantem a construção e manutenção das 

florestas marca este novo bloco de estudos e iniciativas de pesquisa em restauração 

florestal. A identificação da metodologia mais adequada para restauração de uma dada 

área depende de um diagnóstico apropriado do próprio local a ser restaurado e do 

entorno imediato e regional (RODRIGUES, et al., 2009). 

Em locais em que é observado elevado potencial para auto-regeneração o controle de 

competidores e condução dos regenerantes pode ser o método mais eficaz. Entretanto, 

em outras situações, em função do elevado grau de degradação local e/ou regional (uso 

agrícola intenso, recorrência de queimadas, processos erosivos, desqualificação do 

substrato, etc.), o único método possível de restauração será a introdução de espécies 

nativas regionais através do plantio de mudas e/ou sementes (RODRIGUES, et al., 

2009).  

Outros métodos estão sendo desenvolvidos, testados e monitorados no contexto do 

paradigma contemporâneo da restauração.  Alguns exemplos são: 

 controle de competidores e condução da regeneração natural, incluindo a 

possibilidade de consórcio entre adubação verde e plantio de mudas de espécies 

arbóreas nativas; 
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 o uso do banco de sementes e/ou de plântulas nativas alóctone, coletados em 

formações naturais que serão degradadas, e deslocados para o local; 

 semeadura direta para preenchimento de áreas degradadas ou de enriquecimento 

de áreas naturais ou restauradas com baixa diversidade, garantindo a 

perpetuação dessas áreas; 

 uso de poleiros naturais ou artificiais para atração de propágulos de espécies 

nativas, principalmente na função de resgate da biodiversidade de ambientes 

florestais (naturais ou restaurados) com baixa diversidade, etc. Neste caso, a 

estruturação trófica da floresta restaurada dependerá, em grande parte, da 

riqueza de estratégias biológicas incorporadas ao plantio inicial. Além de 

favorecer a perpetuação das espécies introduzidas ou regeneradas na própria área 

restaurada, a oferta regular e diversificada de recursos alimentares para animais 

frugívoros favorece, também, a chegada de sementes oriundas de fragmentos do 

entorno através da atração de maior diversidade e quantidade de animais 

dispersores (SILVA, 2003; JORDANO et al., 2006). 

Outras formas de vida vegetal, como lianas e herbáceas na restauração, além de espécies 

do estrato arbóreo-arbustivo, também tem sido utilizadas em projetos de recuperação 

ambiental (KAGEYAMA et al., 2003; SOUZA & BATISTA, 2004). Estas podem 

ofertar recursos aos polinizadores e dispersores de sementes em períodos em que há 

uma escassez dos mesmos, pela redução do número de espécies arbóreas em floração e 

frutificação, garantindo assim a manutenção da fauna de polinizadores e dispersores na 

área (ENGEL et al., 1998). Essa estratégia se deve ao fato de que, em geral, lianas, 

ervas e arbustos entram em floração e frutificação precocemente, atraindo animais tanto 

para polinização quanto para dispersão, além de cobrir o solo, compondo os principais 

elementos das primeiras fases de início de sucessão (BECHARA, 2006).  

As bromélias têm extrema importância na dinâmica das formações vegetais sob domínio 

atlântico, destacando sua capacidade em criar microhabitats e ofertar recursos 

alimentares para animais, entre os quais, polinizadores e dispersores (CAVALHÃES et 

al., 2007). Tanto bromélias quanto lianas, ou trepadeiras, têm preferências específicas 

por árvores com determinadas características de tronco e estrutura (ZIMMERMAN e 

OLMSTED, 1992; MUÑOZ et al., 2003), sendo que a diversidade de tipos de tronco e 
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copa favorecem o estabelecimento de uma diversidade maior destas outras formas de 

vida.  

As plantações florestais podem, portanto, exercer o papel de catalisadoras da 

regeneração natural em que as árvores representam apenas a estrutura florestal, 

facilitando a colonização das comunidades de epífitas, lianas, arbustos e ervas, o que 

aumenta a diversidade de nichos, para a conquista da fauna (FEREZ, 2010). Em outros 

casos, a reintrodução destes faz parte do projeto de restauração florestal do local. 

Para RODRIGUES et al. (2009), os avanços no desenvolvimento da restauração 

florestal devem objetivar não apenas a restauração e manutenção da diversidade de 

espécies, incluindo as diferentes formas de vida, os microorganismos, mas também da 

diversidade genética, da rede de interações, dos grupos funcionais, dos ciclos 

biogeoquímicos e até a sustentabilidade econômica dessas iniciativas de restauração. 

Nas discussões acadêmicas em torno de aspectos teóricos e metodológicos da 

restauração ecológica há um consenso deque o sucesso dessas propostas está baseado no 

efetivo restabelecimento dos processos ecológicos responsáveis pela reconstrução 

gradual da floresta. Esse restabelecimento depende da presença de elevada diversidade 

de espécies regionais, envolvendo não só as árvores, mas também as demais formas de 

vida vegetal, os diferentes grupos da fauna e suas interações com a flora. Essa 

diversidade pode ser implantada diretamente nas ações de restauração e/ou garantida ao 

longo do tempo, pela própria restauração dos processos da dinâmica florestal.   

Para  PAL & SHARMA (2001), o primeiro passo em um processo de restauração 

florestal é uma avaliação dos reais níveis de resiliência da localidade, através da 

detecção dos níveis de perda de biodiversidade e de substrato. Dependendo deste nível, 

as diferentes formas de restauração devem ser adotadas. Esta avaliação é importante 

também para a escolha de espécies a serem introduzidas nas áreas de restauração, para 

que mais rapidamente seja atingida a auto-sucessão da comunidade. 

Em locais com níveis intermediários de degradação, onde o solo está intacto, mas há 

carência de fontes de sementes, o reflorestamento com espécies nativas, agrofloresta e 

regeneração natural assistida pode aumentar a biodiversidade e os serviços ambientais, 

enquanto ainda promovem renda para a população rural. Esse tipo de plantio ou 

regeneração natural pode ser utilizado em áreas de amortecimento e corredores 
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biológicos para aumentar a conectividade da paisagem e aumentar sua biodiversidade. 

(CHAZDON, 2008). 

SIQUEIRA & MESQUITA (2007) recomendam ainda a implementação de plantios 

conectados com matas nativas e curso d’água, visando: 1) aumentar as taxas de 

colonização e de persistência de aves e outros animais; 2) aumentar o tamanho das áreas 

de plantio e a adoção de contornos mais arredondados, para atenuar os efeitos de borda 

e favorecer uma melhor qualidade de habitats para as espécies vegetais; 3) manutenção 

obrigatória dos sub-bosques, incluindo espécies herbáceas e arbustivas, possibilitando a 

criação de microclimas e micro-hábitats favoráveis ao abrigo, à nidificação e ao 

forregeamento. 

Outro fator importante a ser considerado em áreas de  plantios de restauração florestal é 

o manejo silvicultural adotado, o qual possui o  objetivo  de  eliminar, ou minimizar, os 

estresses ambientais nutricionais, hídricos ou de competição, que sejam obstáculos ao 

desenvolvimento das árvores  nos ambientes degradados, e também possibilita o efeito 

catalítico para reabilitação do sistema florestal (FEREZ, 2010). 

A análise na escala de paisagem, considerando as áreas prioritárias à restauração e a 

conectividade entre elas, através do estabelecimento de corredores ecológicos, é parte 

importante do processo de recuperação ecológica e manutenção da biodiversidade 

(CHAZDON, 2008). A conexão entre os diversos fragmentos de vegetação nativa – 

formando áreas contínuas - é fundamental para reduzir as chances de extinções locais 

em função de minimizar restrições à migração, reduzir a vulnerabilidade a eventos 

estocásticos de flutuação populacional, evitar problemas genéticos decorrentes do 

restrito fluxo gênico e melhorar o manejo dos recursos hídricos, incluindo o controle de 

enchentes e a sustentabilidade das comunidades aquáticas.  

Vale ressaltar que o sucesso de projetos de restauração requer também integração com a 

situação social, cultural e econômica para que sejam incluídas necessidades e interesses 

dos envolvidos, considerando principalmente, neste caso, a comunidade local 

(ALEXANDER et al., 2010). 
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2 Investindo no reflorestamento na Mata Atlântica 

2.1 Serviços Ambientais 

O ecossistema pode ser definido como um “complexo dinâmico de comunidades 

vegetais, animais e de micro-organismos e o seu meio inorgânico que interagem como 

uma unidade funcional” (MMA, 2000). 

Este conceito é importante para o entendimento do que são os serviços associados aos 

ecossistemas. Podem-se destacar dois aspectos cruciais desta definição que são os 

elementos (bióticos e abióticos) que compõem o sistema e os processos (transferência 

de matéria e energia). Os primeiros são geralmente descritos em termos de quantidade, e 

os segundos em termos de taxas (ex.: produção por unidade de tempo). Os processos 

ecossistêmicos, ou funções ecossistêmicas, surgem a partir da complexa interação que 

ocorre entre seus elementos e produzem um resultado definido, que resulta em 

transformações constantes e sistêmicas do meio biótico e abiótico, redefinindo os 

próprios ecossistemas que os geraram (WALLACE, 2007). 

Os serviços ecossistêmicos podem ser entendidos, então, como os “benefícios que as 

sociedades humanas recebem dos ecossistemas” (MEA, 2005), em termos de elementos 

ou processos ecossistêmicos, de forma direta ou indireta.  

Funções e serviços ecossistêmicos estão intimamente relacionados, mas a 

correspondência entre eles não é necessariamente um para um. Em alguns casos um 

serviço ecossistêmico é o produto de dois ou mais funções ecossistêmicas, enquanto em 

outros casos uma única função ecossistêmica resulta em dois ou mais serviços 

ecossistêmicos (COSTANZA et al., 1987). 

Segundo a classificação proposta no MEA (2005), temos 4 tipos de serviços: 

 Serviços de provisão: são aqueles relacionados com a capacidade dos 

ecossistemas em prover bens, sejam eles alimentos (frutos, raízes, pescado, caça, 

mel); matéria-prima para a geração de energia (lenha, carvão, resíduos, óleos); 

fibras (madeiras, cordas, têxteis); fitofármacos; recursos genéticos e 

bioquímicos; plantas ornamentais e água. 
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 Serviços de suporte: são os processos naturais necessários para que os outros 

serviços existam, como a ciclagem de nutrientes, a produção primária, a 

formação de solos, a polinização e a dispersão de sementes. 

 Serviços de regulação: são os benefícios obtidos a partir de processos naturais 

que regulam as condições ambientais que sustentam a vida humana, como a 

purificação do ar, regulação do clima, purificação e regulação dos ciclos das 

águas, controle de enchentes e de erosão, tratamento de resíduos, desintoxicação 

e controle de pragas e doenças. 

 Serviços culturais: estão relacionados com a importância dos ecossistemas em 

oferecer benefícios recreacionais, educacionais, estéticos e espirituais. 

Em níveis de benefícios, os serviços ambientais (MMA, 2011) podem ser: 

 Locais: Valores culturais, formação de solos, quantidade e qualidade da água, 

controle de erosão, proteção contra extremos climáticos. 

 Regionais: Proteção contra pestes agrícolas, Fontes de matérias primas e 

alimentos, manutenção dos ciclos de chuvas, polinização. 

 Globais: Proteção dos recursos genéticos, mitigação das mudanças climáticas, 

beleza cênica, conservação da biodiversidade. 

No entanto, em geral os quatro tipos de serviços estão intrinsecamente relacionados 

entre si, devido à característica sistêmica entre elementos e processos dos ecossistemas. 

No caso dos recursos hídricos, por exemplo, temos como serviço de provisão: a água; 

como serviço de suporte: o ciclo hidrológico como um todo; como serviços de 

regulação: a infiltração e a percolação da água da chuva, a proteção do solo contra a 

erosão, a evapotranspiração, a sedimentação, a decomposição da matéria orgânica, etc.; 

e como serviços culturais: o turismo rural e ecológico, as artes que retratam as paisagens 

naturais, os rituais religiosos que utilizam a água ou os rios de alguma forma, etc. 

A redução dos serviços ambientais acarreta diversos prejuízos ao bem-estar humano em 

decorrência dos processos de degradação ambiental, como é o caso de enchentes e 

processos de erosão. Sob a ótica econômica, estes problemas ocorrem porque os 

serviços ambientais são considerados externalidades e têm características de bens 

públicos. Externalidades são efeitos não intencionais da decisão de produção ou 
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consumo de um agente econômico, que causam uma perda (ou um ganho) de bem-estar 

a outro agente não contabilizada nos cálculos econômicos (MMA, 2011).   

Uma das estratégias de gestão para redução de externalidades é a utilização de 

instrumentos de “comando e controle”, que pressupõe que todos os agentes econômicos 

atinjam os objetivos colocados pela regulamentação, independente de seus custos. Outra 

estratégia são os instrumentos econômicos, baseados no conceito de internalização das 

externalidades, que pressupõe que agentes econômicos devem incorporar em suas 

decisões os custos e os benefícios da provisão ou não dos serviços ambientais (MMA, 

2011).   

A criação de transações e mercados que viabilizem a negociação entre a parte afetada e 

a geradora da externalidade, com base nos custos e benefícios das externalidades por 

elas percebidos, podem levar à valoração dos serviços ambientais e à emersão de 

transações entre as partes norteando a alocação eficiente dos recursos, capaz de alcançar 

objetivos ambientais com menores custos e maximizando os ganhos sociais agregados 

(MOTTA, 1998). 

O pagamento por serviços ambientais é uma das propostas para lidar com a falha de 

mercado relativa à tendência à sub oferta de serviços ambientais, decorrente da falta de 

interesse por parte de agentes econômicos em atividades de proteção e uso sustentável 

dos recursos naturais (MMA, 2011). 

 

2.2 Pagamento por Serviços Ambientais - PSA 

O termo serviços ecossistêmicos teve origem no final da década de 70, com definições 

utilitárias dos benefícios dos serviços promovidos pelos ecossistemas e do impacto que 

tinham na vida humana. Este ganhou peso com o controverso artigo de COSTANZA et 

al. (1997), publicado na Nature e que vem sendo utilizado com intensa frequência.  

Os ecossistemas naturais impactam a vida humana, mas quando não quantificados em 

termos comparáveis com serviços econômicos e capital industrial, ganham pouco peso 

nas decisões político-econômicas, gerando uma negligência que pode levar ao 

comprometimento da sustentabilidade do homem na biosfera. Foi a partir da percepção 

que o estudo de COSTANZA et al. (1997) criou um importante marco, ao compilar e 
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estudos anteriores e fazer estimativas buscando o valor dos serviços ecossistêmicos 

mundiais e do capital natural. 

Este artigo foi uma primeira tentativa de aplicação de um valor monetário em serviços 

recorrentes de sistemas ecológicos e estoques de capital natural produzidos por eles. Foi 

estimado que os 17 serviços ecossistêmicos elencados no estudo, valeriam US$ 16-54 

trilhões, com uma média de US$ 33 trilhões por ano. O que equivaleria a 

aproximadamente duas vezes o produto nacional bruto global de US$18 trilhões por 

ano.  

Esta abordagem foi bastante controversa, sendo questionada principalmente a base de 

informações para os cálculos, e para quem estariam considerados estes valores. Em 

resposta a estes questionamentos, um artigo publicado no “The Economist” em 2005 

levantou a questão de que o esforço realmente importante iniciado por COSTANZA et 

al. (1997) foi em valorar “serviços ecológicos” anteriormente ignorados, tanto os 

básicos como filtragem de água e prevenção de enchentes, quanto de maior porte, como 

a preservação da vida selvagem. 

Como a análise de custo-benefício convencional desconsidera o valor de suporte à vida 

dos sistemas ecológicos, houve uma tendência a que um crescente número de 

conservacionistas adotassem argumentos utilitários para refletir o papel que os 

ecossistemas exercem no bem estar humano.  

Assim, os primeiros esforços de valoração foram utilizados mais como uma ferramenta 

pragmática do que como um fim em si mesmo. O caráter original deste conceito, e os 

primeiros exercícios de valoração econômica, tiveram como objetivo gerar uma 

ferramenta de comunicação sobre o valor e a importância do funcionamento dos 

ecossistemas e da biodiversidade utilizando uma linguagem que refletisse a visão 

econômica e política dominante  (GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 2009. 

A partir desta visão surge um novo conceito, o Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA), que pode ser definido como “uma transação voluntária, na qual um serviço 

ambiental bem definido, ou um uso da terra que possa assegurar este serviço, é 

adquirido por, pelo menos, um comprador de, no mínimo, um provedor, sob a condição 

de que ele garanta a provisão do serviço” (WUNDER, 2005).  
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Os principais esquemas de PSA atuais são o pagamento pelo uso da água, 

biodiversidade, carbono florestal, beleza cênica e turismo. 

KOELLNER et al., (2010) analisou a razão e quanto as empresas estão dispostas a 

investir em serviços ecossistêmicos providos por florestas tropicais. A conclusão de seu 

estudo é que a escolha pelo investimento foi dependente da origem da empresa. As 

internacionais estão interessadas principalmente na compra de certificados relativos ao 

sequestro de carbono, já as empresas nacionais da Costa Rica, os interesses de 

investimento seguiram a seguinte ordem: proteção dos recursos hídricos, conservação 

da biodiversidade, sequestro de carbono e beleza cênica. 

Neste contexto, cabe ser observado que é possível que o processo de comodificação de 

um número cada vez mais crescente de serviços ecossistêmicos, reproduzindo uma 

lógica de mercado para resolver problemas ambientais, possa gerar efeitos colaterais 

que podem levar a uma modificação nos aspectos de motivação para a conservação. 

Assim como também podem resultar na exportação de visões de mundo particulares 

para o entendimento da relação homem-natureza (Gómez-baggethun et al., 2009). Os 

objetivos da conservação ou recuperação de serviços ambientais devem, portanto, estar 

bem claros para estabelecer parâmetros de atuação que ultrapassem estas lógicas.  

Como mostrado no estudo de CAPARRÓ & JACQUEMONT (2003), a atribuição de 

um valor econômico no carbono sequestrado em reflorestamentos e florestamentos, por 

exemplo, pode gerar um incentivo a um excesso de plantações de espécies exóticas de 

rápido crescimento, com um potencial impacto negativo sobre a biodiversidade 

(MARSDEN et al., 2001; MMA, 2011). Por este motivo, deve ser dada atenção especial 

a limitações aos incentivos apresentados, para que os benefícios e trade-offs sejam 

considerados e incentivados nestas negociações.  

O uso de uma visão econômica exige explicitação dos impactos ecológicos (físico-

químicos e biológicos), tanto positivos quanto negativos, que deverão nortear sua 

aplicação. De fato, há um potencial de resultados “win-win” no investimento ambiental, 

podendo resultar em aumento da biodiversidade e provisão sinérgica de serviços 

ambientais, juntamente com o desenvolvimento de objetivos sócio econômicos 

(BENAYAS et al., 2009). 
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2.3 Mecanismos de Financiamento e Investimento Ambientais 

Mais de dois terços da Mata Atlântica e, portanto, grande parte da área a ser 

reflorestada, encontra-se em propriedades privadas (SIQUEIRA & MESQUITA, 2007). 

A proteção da natureza no interior de propriedades privadas, no Brasil, pode ser feita 

legalmente de três formas: através da criação de Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPNs), pela manutenção das Áreas de Preservação Permanente ou pela 

implementação das Reservas Legais (RLs). As RPPNs possuem caráter voluntário 

enquanto as RLs e APPs são obrigatórias. O financiamento dessas áreas no país, 

sobretudo as Reservas Legais, esbarra em uma série de entraves. 

Os custos para implantação de projetos de restauração florestal na Mata Atlântica 

costumam ser altos e muitos proprietários rurais veem as florestas como espaços 

inutilizados e não como fonte importante de serviços ambientais. Assim, mesmo 

contando com a obrigatoriedade legal, é simples constatar que os mecanismos 

tradicionais de controle e fiscalização não têm sido suficientes para promover a 

conservação da cobertura vegetal e da biodiversidade em terras privadas. 

De acordo com estudo feito por SILVANO et al. (2005), realizado na Mata Atlântica, os 

fazendeiros donos de terra reconhecem que a floresta é importante, mas não o suficiente 

para que alterem o atual padrão de utilização da terra e permitam a regeneração da 

floresta em detrimento da criação de gado, mostrando que sua decisão ainda objetiva 

benefícios de mercado e custos de oportunidade. A pesquisa ainda mostrou que os 

fazendeiros não têm conhecimento sobre a totalidade de serviços ambientais conhecidos 

pelos cientistas e não reconheceram que impactos ecológicos alteram a qualidade da 

água. 

Os benefícios resultantes da recuperação ambiental em propriedade privadas, se 

estendem além do ponto onde estas estão localizadas, provendo serviços ambientais 

tanto em escala regional e nacional, quanto em escala global. Assim, a utilização de 

instrumentos como o Pagamento por Serviços Ambientais torna-se bastante lógico, 

como forma de financiar a recuperação destas propriedades.  

A responsabilidade dos proprietários, que exigidos por lei, mas pouco fiscalizados e 

pouco incentivados, passa, mais recentemente, a ser compartilhada através do 

surgimento de outros interlocutores, como as ONGs ambientalistas. Estes novos atores 
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buscam apoiar ações de conservação e restauração ambiental, através do 

desenvolvimento de novos mecanismos de captação e destinação de recursos e 

ampliando as possibilidades de investimento. 

Dentre as fontes e mecanismos de captação de recursos voltados para a área ambiental, 

podem ser cita aquelas baseadas nos princípios do usuário-pagador (cobrança do uso da 

água, ingressos em parques, taxa de reposição florestal); do poluidor-pagador (multas, 

reparação de danos e compensação ambiental); da solidariedade (doações, trabalho 

voluntário, filiação a entidades ambientalistas, fundos de ONGs internacionais); de 

autofinanciamento (cobrança por bens e serviços ambientais como concessões em 

parques, vendas de mudas e sementes); da responsabilidade pública (recursos 

orçamentários vinculados e fundos governamentais específicos para meio ambiente; da 

responsabilidade social das empresas que independentemente de sua área de atuação 

específica, incluem dentre seus objetivos o apoio às atividades de proteção e 

recuperação ambiental (por exemplo, criação de fundos privados, financiamento de 

projetos de terceiros e desenvolvimento de projetos próprios); da valorização da 

imagem ecologicamente correta (uso de marcas ambientais, certificação de produtos, 

patrocínio de eventos e publicações); das parcerias (projetos conjuntos, contrapartidas, 

fundos de parceria); do estímulo à conservação (crédito especial para projetos 

ambientais privados, isenção fiscal de RPPNs e outros) e da cooperação internacional 

(LINO & BECHARA, 2002). 

Importantes estratégias também têm sido desenvolvidas no sentido de tornar mais eficaz 

o uso desses recursos através de novos mecanismos de acesso e gestão. Dentre esses 

merecem destaque: o ICMS ecológico para municípios com Áreas Protegidas; as cotas 

de recursos para ONGs e pequenos municípios em fundos ambientais; os sistemas pré-

competitivos na obtenção de recursos junto a esses fundos; o controle social do uso 

desses recursos através da informação de sua destinação e volume etc.  

Além das várias medidas acima mencionadas, impõe acrescentar outras ações 

estratégicas, tais como o FDDD (Fundo de Defesa dos Direitos Difusos), FECAM – 

Fundo Estadual de Conservação Ambiental-RJ) e o marketing ecológico, através da 

sensibilização da iniciativa privada para o patrocínio de projetos ambientais (LINO & 

BECHARA, 2002). 
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Por último, merecem especial destaque os contratos de conservação e recomposição de 

florestas visando o “sequestro de carbono” que podem envolver vultosas quantias para 

projetos ambientais.  

A proposta de Redução de Emissões oriundas do Desmatamento e da Degradação de 

Florestas -REDD+  (PARKER et al. 2009; OLANDER, 2009; MMA, 2012) se enquadra 

neste âmbito. 

Seu conceito surge da ideia de incluir na contabilidade das emissões de gases de efeito 

estufa aquelas que são evitadas pela redução do desmatamento e a degradação florestal.  

Apesar de o mecanismo ter um foco inicial no desmatamento evitado, hoje o conceito 

foi ampliado e é conhecido como REDD+, se referindo à construção de um mecanismo, 

ou uma política, que deverá contemplar formas de prover incentivos positivos aos países 

em desenvolvimento que tomarem uma ou mais das seguintes ações para a mitigação 

das mudanças climáticas:  

1. Redução das emissões derivadas de desmatamento e degradação das florestas; 

2. Aumento das reservas florestais de carbono; 

3. Gestão sustentável das florestas; 

4. Conservação florestal (PINTO et al., 2009).  

As discussões internacionais acerca do REDD+ têm avançado como uma opção de 

mitigação e também relacionada à adaptação às mudanças climáticas, capacitação em 

gestão e governança florestal, além de intercâmbio tecnológico. 

Foram levantadas diversas preocupações metodológicas que deverão ser definidas e 

aprimoradas com a prática para a inclusão deste mecanismo em um futuro acordo 

climático. As principais apreensões para a entrada do REDD+ nos mecanismos de 

flexibilização de Kyoto são 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). 

Embora a diversificação das fontes públicas e privadas de financiamento de projetos e 

ações na Mata Atlântica e o real aumento de recursos financeiros a elas destinados nos 

últimos anos tenham aumentado, estes ainda estão muito aquém das necessidades 
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(LINO & BECHARA, 2002), principalmente considerando-se as áreas em propriedades 

privadas. 

No contexto das mudanças climáticas, não só a conservação dos remanescentes 

florestais, mas o reflorestamento tem papel crucial (FEREZ, 2010) tanto para a 

mitigação de emissões quanto para a adaptação às mudanças climáticas. Em 

ecossistemas florestais em todo o mundo, a restauração ecológica pode atuar como 

agente de mitigação e adaptação para as mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que 

promove outros co-benefícios à humanidade e aos ecossistemas naturais 

(ALEXANDER et al., 2010).  

Por este motivo, será dada ênfase, neste estudo, à análise da possibilidade de 

financiamento de projetos de reflorestamento através do sequestro de carbono florestal. 

 Para avaliar esta hipótese, este investimento será comparado às medidas possíveis de 

abatimento de emissão de gases de efeito estufa do setor industrial do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

2.4 Contexto Legal e ações no Estado do Rio de Janeiro 

Apesar de o Brasil não estar listado como um dos países do Anexo 1 no Protocolo de 

Kyoto, isto é, não possuir uma obrigação formal redução de suas emissões de GEE, o 

governo anunciou na COP 15 em Copenhagen que estaria adotando medidas de 

mitigação voluntárias, que levariam a uma redução de 36% a 39% das emissões, 

considerando as projeções do Brasil até 2020.  

Ainda no âmbito das mudanças climáticas, foi aprovada em 2009 a Política Nacional de 

Mudança do Clima (Lei 12.187/09). Esta estabelece princípios, objetivos, diretrizes e 

instrumentos, dentre os quais, pode-se destacar o compromisso nacional voluntário de 

ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, com vistas a reduzir entre 

36,1% e 38,9% suas emissões projetadas até 2020. 

No estado do Rio de Janeiro, duas medidas têm importância para o contexto deste 

estudo: A Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento 

Sustentável (Lei5.690/10), que estabelece objetivos e diretrizes, definindo os 

instrumentos da PEMC, prevendo o fomento ao desenvolvimento do mercado do 
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carbono e ao uso de instrumentos financeiros e econômicos; além disso prevê a 

obrigação dos empreendimentos com significativa emissão de gases de efeito estufa de 

neutralizarem – total ou parcialmente – suas emissões. A 2ª medida compreende o 

Regulamento da Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento 

Sustentável (Decreto 43.216/11) que estabelece metas de mitigação e adaptação, prevê a 

criação de incentivos fiscais para o desenvolvimento de uma economia de baixo 

carbono, prevê que o Fundo da Mata Atlântica deverá destinar recursos para projetos de 

recuperação florestal e cria o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, entre outros 

aspectos. 

A legislação brasileira sobre florestas, e, por conseguinte, as formas de reflorestamento 

legalmente impostas foram regulamentadas até 2012 pela Lei Federal nº 4.771/65, pelas 

resoluções do CONAMA, assim como por acordos estabelecidos no licenciamento e em 

Termos de Ajustamento de Conduta. Essa realidade sofreu alterações com a publicação 

da Lei Federal nº 12.651/12, que modificou inúmeras regras existentes sobre o regime 

especial de proteção das áreas de preservação permanente e das reservas legais.  

A proteção do meio ambiente continua sendo obrigação do proprietário da terra 

mediante a manutenção de espaços protegidos da propriedade privada, divididos entre 

APP e RL, entretanto, a referida lei trouxe importantes modificações nas regras gerais. 

As principais alterações estão nas exceções, que somente poderão ser verificadas caso a 

caso. Para cada regra estabelecida existe a necessidade de relativização, seja referente 

ao período de averiguação dos dados, aos tipos de proprietários ou posseiros rurais, ao 

tamanho da área ou à atividade nela contida. 

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) nacional e o Programa de Regularização Ambiental 

(PRA) são as duas novidades do novo Código Florestal. O CAR pode vir a ser uma 

importante ferramenta para o poder público gerir o uso e a ocupação do solo em matéria 

de meio ambiente. Ambas as mudanças foram introduzidas pelo Código nos artigos 

referentes às Áreas de Preservação Permanentes (APPs), à Reserva Legal (RL) e à 

Regularização de Propriedades e Penalidades. 

Alguns governos estaduais já implementavam os seus cadastros ambientais rurais, como 

por exemplo Mato Grosso e Pará. Com a implementação da nova lei, o cadastro passa a 

ser obrigatório em nível nacional para todos os proprietários rurais. O cadastro contará 

com informações relativas ao perímetro identificado e delimitado da propriedade, com 
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coordenadas geográficas e todos os espaços protegidos no interior do imóvel, 

especialmente a Área de Preservação Permanente e a Reserva Legal. O 

acompanhamento e fiscalização dos dados fornecidos serão feitos por imagens de 

satélites.  

No contexto de reflorestamento, o governo do Estado do Rio de Janeiro vem 

desenvolvendo algumas iniciativas para que seja cumprido o Compromisso Olímpico, 

responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal do Rio de Janeiro, de 

plantar 24 milhões de mudas para compensar as emissões de gases-estufa durante os 

Jogos Olímpicos de 2016 (SEA, 2013). 

Esta meta tem contado com o apoio de empresas privadas, proprietários de terra e 

entidades da sociedade civil e foi determinada a partir do levantamento preliminar das 

emissões de gases-estufa dos Jogos Olímpicos, que inclui obras relacionadas ao evento. 

De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, 

considerando o período de outubro de 2009 a setembro de 2013, 23 iniciativas de 

esforços para reflorestamento através do plantio de mudas de nativas foram mapeadas. 

Foi totalizado 24.507,23 hectares a serem plantados, com a previsão de utilização de 

33.772.855 mudas; dos quais 3.280,63 hectares já foram plantados, com a utilização de 

5.552.274 mudas plantadas (INEA, 2013). 

Destas 23 iniciativas, 7 tem caráter voluntário, sendo 6 relativas ao Compromisso 

Olímpico; 6 são para compensação ambiental; 4 são em áreas de Reserva Legal; e 2 são 

condicionantes de licença. 

Fora mapeados também 18 viveiros de mudas, com um potencial de 100 mil mudas por 

ano. De acordo com  o diagnóstico da produção de mudas de espécies nativas (SEA, 

2013), entretanto, o potencial total do Estado do Rio de Janeiro é de aproximadamente 

10 milhões de mudas por ano. 

O governo do estado vem investindo em aumentar a oferta de sementes e ampliar a 

oferta de áreas potenciais para restauração florestal. No caso desta última, o diálogo 

vem se desenvolvendo entre a SEA (Secretaria Estadual do Ambiente do Rio de 

Janeiro) e proprietários rurais interessados na restauração de suas propriedades, para se 

adequar aos parâmetros do novo Código Florestal (SEA, 2013).  
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2.5 Estudo “Impactos da adoção de metas de redução de emissão de gases de 

efeito estufa sobre setores energointensivos do Estado do Rio de Janeiro, 

alternativas e custos de mitigação” SCHAEFFER et al. (2011) 

Por meio do Decreto 43.216 /11, o Estado do Rio de Janeiro determina as metas para 

redução das emissões de GEE no Rio de Janeiro que serão fixadas com ano base em 

2010 e horizonte em 2030, definindo-se a meta de redução estadual com base na 

intensidade de carbono, calculada em termos das toneladas de CO2 equivalentes 

emitidas pelo Produto Interno Bruto do Estado (tCO2e/PIB). De acordo com este 

Decreto, a intensidade de carbono do Estado do Rio de Janeiro deverá ser inferior à de 

2005. 

O estudo de SCHAEFFER et al. (2011) objetivou, inicialmente, descrever os setores 

industriais energointensivos e, como tal, carbonointensivos, do Estado do Rio de 

Janeiro, a partir de dados da evolução referencial do consumo energético e de emissões 

destes segmentos, entre 2012 e 2030. Adicionalmente, foi proposto um cenário de baixo 

carbono, no qual foram elencadas possibilidades de mitigação setoriais, obtendo-se a 

curva de Custo de Abatimento de GEE da economia fluminense. Finalmente, partindo 

de ambos os cenários, se dimensionou os impactos para a indústria fluminense 

relacionados à implementação das medidas e consequente inflexão da curva de 

intensidade de carbono, no horizonte estabelecido pelo Decreto 43.216 ( SCHAEFFER 

et al., 2011). 

Foram utilizadas duas óticas de custo de oportunidade de capital para o cálculo de custo 

marginal de abatimento e de potencial efetivo de mitigação. A ótica social, em que a 

preferência pelo presente é menor, favorecendo os investimentos capital-intensivos, 

com uma taxa de desconto de 8% a.a.; e a ótica de mercado, que tenta mimetizar o custo 

de oportunidade do empreendedor privado e revela uma maior preferência pelo 

presente, o que inviabiliza uma parte das medidas de mitigação propostas neste 

documento, com uma taxa de desconto de 15% a.a.  

Os setores analisados foram: químicos e petroquímicos, siderúrgico, cimento, cerâmico 

e outras indústrias (neste bloco encontram-se os demais setores industriais relevantes 

em termos de consumo de energia no Estado, a saber: Alimentos/Bebidas, 

Têxtil/Confecções, Papel, Metalurgia, Gráfico e Minerais Não Metálicos). 
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Para cada segmento energointensivo analisado e para cada possibilidade de abatimento 

a faixa de custo médio de abatimento foi calculada segundo as diferentes taxas de 

desconto na medida de US$/tCO2. Os custos médios de abatimento foram apresentados 

por faixas: a) > $ 0; b) > $0 < $50; c) > $50 < $100; e d) > $100. 

A tabela e os gráficos a seguir ilustram os resultados encontrados para o potencial total 

de abatimento e as curvas marginais de abatimento, de acordo com as taxas de desconto 

utilizadas.  

Tabela 4: Potencial total de abatimento, por faixa de Custo de Abatimento, segundo 

diferentes taxas de desconto 

Potencial Total de Abatimento (tCO2e)  

Faixas de Custos de Abatimento 

Taxa de Desconto 

8% a.a. % 15% a.a. % 

Potencial com custo menor ou igual a US$ 0 147.456.841 70% 21.478.301 10% 

Potencial com custo > US$ 0 e < US$ 50 26.686.365 13% 46.504.303 22% 

Potencial com custo > US$ 50 e < US$ 100 4.535.219 2% 110.356.735 53% 

Potencial com custo > US$ 100 30.721.629 15% 31.060.716 15% 

Total 209.400.054   209.400.054   

Fonte: SCHAEFFER et al. (2011) 
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Figura 1: Curvas de custos marginais de abatimento para medidas de mitigação com taxa 

de desconto de 15% a.a.
1
 

Fonte: SCHAEFFER et al. (2011) 

                                                 
1
 Notas: 

Medidas com CMA maior do US$ 100 por tCO2e: modernização de bombas (COMPERJ); captura de 

CO2 (químico); controle avançado (COMPERJ); substituição de motores elétricos (cimento); economia 

de eletricidade (cerâmica);  modernização de bombas (REDUC); modernização de compressor (REDUC e 

COMPERJ); inovação de processo (químico); queimador (COMPERJ).  

Medidas concorrentes e com e com CMA maior do que US$ 100 por tCO2e: oxi e pós-combustão (U-

1251, F-3901, 530 MW e fornos), UGH SMR / PSA-Eco, UGH SMR / MDEA Eco, UGH ATR / MDEA 

e UGH SMR/MDEA na REDUC e no COMPERJ (SCHAEFFER et al., 2011). 
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Figura 2: Curvas de custos marginais de abatimento para medidas de mitigação com taxa 

de desconto de 8% a.a.
2
 

Fonte: SCHAEFFER et al. (2011) 

Além das taxas de desconto, o potencial de mercado de mitigação está relacionado 

também aos preços de carbono no mercado; as medidas estarão tecnicamente viáveis 

dependentes de possuírem um Custo de Abatimento inferior ao preço da tonelada de 

carbono no mercado, caso contrário é mais vantajoso para o agente adquirir licenças de 

emissão comercializáveis do que investir em medidas de mitigação das emissões de 

GEE (SCHAEFFER et al., 2011), supondo que haja um mercado de transações de 

licenças de emissão. 

Para os preços de carbono utilizados como base comparativa, dois cenários foram 

considerados, baseados na literatura: o “Cenário A” considerando os preços da Point 

Carbon (2011 apud SCHAEFFER et al., 2011), e o “Cenário B”, que leva em conta a 

                                                 
2
 Notas: 

Medidas com CMA maior do US$ 100 por tCO2e: captura de CO2 (químico); controle avançado 

(COMPERJ); modernização de bombas (REDUC); modernização de compressor (REDUC e COMPERJ); 

inovação de processo (químico); queimador (COMPERJ).  

Medidas concorrentes e com CMA maior do que US$ 100 por tCO2e: oxi-combustão (U-1251); pós-

combustão (F-3901); pós-combustão (530 MW) e; UGH SMR/MDEA na REDUC; UGH SMR-MDEA 

no COMPERJ(SCHAEFFER et al., 2011).  
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mediana de preços de carbono de vários outros estudos, que podem ser observados na 

tabela abaixo. 

Tabela 5: Preços de carbono (US$/tCO2) nos diferentes cenários em anos selecionados 

 

Fonte: SCHAEFFER et al. (2011) 

O tempo de implementação da medida mitigatória também influencia no potencial real 

de abatimento.No período 2012 – 2030 o potencial economicamente factível de se 

abater seria de cerca de 35% e 49%  do que de fato seria tecnicamente possível de ser 

abatido. 

Foi observado, portanto, que o potencial de mercado de mitigação de emissões de GEE 

difere, substancialmente, do potencial técnico.  

O estudo encontrou, ainda, que, do potencial total de abatimento, considerando todo o 

conjunto de medidas setoriais de baixo carbono e uma taxa de desconto de mercado 

(15% a.a.), cerca de 25% deste potencial possui Custo de Abatimento negativo, ou seja, 

gera receitas quando da sua implementação em face da economia de energia. E o maior 

potencial de abatimento está concentrado na faixa de custo de 50 a 100 dólares por 

tCO2e. 

A medida com maior potencial de mitigação, a implementação de GTL em plataformas 

offshore, possui um Custo de Abatimento maior do que US$ 100/tCO2. Encontrou-se 

também um relevante potencial de mitigação associado à medidas de grande incerteza 

tecnológica e, por conseguinte, resultando em limitações nas estimativas de custo médio 

de abatimento. Este é o caso, sobretudo, da oxi ou pós-combustão e dos controles 

avançados –  respectivamente, REDUC e COMPERJ; e da captura de CO2 – setor 

químico e petroquímico. Sozinhas, estas medidas, representam um potencial de 

abatimento total, no período 2012-2030, de 27 milhões de tCO2e (SCHAEFFER et al., 

2011). 

Tendencialmente, o abatimento efetivo ocorre com o cenário de preços de carbono 

vigente, e com a taxa de desconto de mercado (15%a.a). Neste caso, o potencial efetivo 
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de mitigação, no período 2012-2030, é de apenas 3,5%, como pode ser observado nas 

tabelas abaixo, 6 e 7. 

Tabela 6: Abatimento nos segmentos energointensivos perante o cenário referencial de 

preços de carbono, com diferentes taxas de desconto no período 2012-2030 

Potencial de Abatimento (tCO2e) 

Setor  

Taxa de Desconto 

15% a.a. % 8% a.a. % 

E&P de Petróleo e Gás 18.823.455 30,60% 121.563.162 71,80% 

Refino (REDUC) 5.556.607 9,00% 6.129.746 3,60% 

Refino (COMPERJ) 3.769.349 6,10% 4.427.808 2,60% 

Ferro-gusa e Aço 16.376.160 26,60% 18.223.147 10,80% 

Cimento 6.971.592 11,30% 8.138.544 4,80% 

Cerâmica 3.521.554 5,70% 3.522.466 2,10% 

Outras Indústrias 6.268.732 10,20% 6.650.076 3,90% 

Químico e Petroquímico 256.203 0,40% 582.799 0,30% 

Abatimento Total  61.543.653 

  

169.237.748 

  Emissão Total 1.747.202.345 1.747.202.345 

Abatimento / Emissão (%) 3,50% 9,70% 

Fonte: SCHAEFFER et al. (2011) 
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Tabela 7: Abatimento nos segmentos energointensivos perante o cenário de baixo carbono 

de preços de carbono, com diferentes taxas de desconto no período 2012-2030 

Potencial de Abatimento (tCO2e) 

Setor 

Taxa de Desconto 

15% a.a. % 8% a.a. % 

E&P de Petróleo e Gás 119.854.190 63,80% 122.642.921 62,80% 

Refino (REDUC) 16.134.031 8,60% 17.752.069 9,10% 

Refino (COMPERJ) 10.830.480 5,80% 12.127.546 6,20% 

Ferro-gusa e Aço 18.223.147 9,70% 18.223.147 9,30% 

Cimento 8.103.258 4,30% 8.138.544 4,20% 

Cerâmica 3.521.592 1,90% 3.522.466 1,80% 

Outras Indústrias 6.586.301 3,50% 6.650.076 3,40% 

Químico e Petroquímico 4.500.721 2,40% 6.082.796 3,10% 

Abatimento Total 187.753.720 

  

195.139.564 

  Emissão Total 1.747.202.345 1.747.202.345 

Abatimento / Emissão (%) 10,70% 11,20% 

Fonte: SCHAEFFER et al. (2011) 

Como parte da conclusão é ressaltada a dificuldade, para o governo fluminense de 

meramente implementar medidas associadas a um  cap-and-trade  industrial para reduzir 

as emissões de carbono das indústrias do estado (SCHAEFFER et al., 2011).  

Cabe, então, verificar uma medida alternativa com custo-efetividade e potencial de 

captura considerável, que aumente o potencial de redução de emissão de CO2e emitido 

pelo setor industrial no Estado.  

A opção de mitigação de emissão de gases de efeito estufa a partir de sequestro de 

carbono com reflorestamento terá suas variáveis analisadas e calculadas para que seja 

verificado seu potencial como opção para o abatimento de emissões do setor industrial 

fluminense. No próximo capítulo será apresentada a metodologia utilizada para realizar 

esta análise. 
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3 Metodologia 

Este estudo tem por objetivo geral analisar a viabilidade de investimento em 

reflorestamento em larga escala no Estado do Rio de Janeiro através do pagamento por 

captura de carbono florestal, como medida alternativa para a mitigação das emissões de 

GEE do setor industrial. 

Tem-se por objetivo nesta análise aliar meios de viabilização da execução de obrigações 

legais relativas à compensação por grandes emissões de GEE do setor privado no Rio de 

Janeiro; promover a recuperação dos remanescentes florestais da Mata Atlântica no 

Estado; apoiar a recuperação de Reversas Legais (RLs) e Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), conforme a legislação específica; e promover os efeitos 

secundários da recuperação de áreas degradadas, como o provimento de serviços 

ambientais e a diminuição dos impactos devido aos eventos climáticos.  

As bases comparativas para este estudo serão as medidas de mitigação apresentadas no 

estudo SCHAEFFER et al. (2011), considerando-se o Custo de Abatimento e Potencial 

de Abatimento destas medidas. 

O custo de abatimento de emissões de GEE de um projeto pode ser definido como a 

diferença entre o custo em um cenário de referência e o custo em um cenário de 

mitigação, expresso em termos monetários por tonelada de CO2 equivalente 

(US$/tCO2e). O custo de abatimento pode ser interpretado também como o preço do 

carbono que permitiria, de uma perspectiva econômica, a implementação de uma 

determinada medida de redução de emissões de GEE (BORBA et al., 2012). 

Já o Potencial de Abatimento representa o quanto pode ser reduzido das emissões de 

determinado setor ou país, a partir da implementação de uma medida de mitigação 

específica. Este potencial é medido através da diferença entre as emissões de GEE em 

um cenário de referência e o cenário com a implementação da opção de mitigação e 

normalmente é expresso em tonelada de CO2 equivalente (tCO2e). 

Como pode ser visto no fluxograma abaixo, para o cálculo das variáveis comparativas, 

foi realizado um levantamento bibliográfico para dados nas seguintes categorias: 

 Custos de projetos de reflorestamento por área ($/ha) 

 Potencial de sequestro de carbono por área (tCO2/ha) 
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 Área total potencial para o reflorestamento (ha) 

As duas primeiras categorias (custos de um projeto de reflorestamento e potencial de 

sequestro de carbono por área) determinam o Custo de Abatimento, enquanto que o 

Potencial de Abatimento é determinado pelas duas últimas categorias (potencial de 

sequestro de carbono por área e área total potencial para o reflorestamento). 

 

Figura 3: fluxograma metodológico 

Fonte: Elaboração própria 

Para a etapa de levantamento dos dados da literatura inicialmente foi determinado um 

escopo de abrangência dos dados que limitou a pesquisa, conforme será discutido 

adiante. Em seguida, estes dados foram elencados e uniformizados através de algumas 

estimativas descritas nas próximas seções. Foi considerado como premissa o mesmo 

grau de importância para cada um dos estudos elencados. Somente no caso da 

estimativa de área, foi utilizada uma probabilidade de ocorrência diferente para os dados 

encontrados. 

O escopo determinado limitou a busca por dados da literatura relativos a custos e 

captura de carbono florestal relativos à projetos de viés prático de reflorestamento com 

espécies nativas através, principalmente, do plantio de mudas, no bioma da Mata 

Atlântica, em especial próximo ao Rio de Janeiro. Para o caso de áreas potenciais para 

recuperação ambiental foram consideradas aquelas ocupadas por pastagens ou que estão 

sem cobertura vegetal nativa, mas contam com instrumento legal de manutenção; ou 

áreas cujas características de relevo as tornam pouco aptas ao uso agrícola; ou áreas que 
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já vêm sendo utilizadas em programas e projetos de restauração. A determinação de 

áreas potenciais, assim como de áreas prioritárias para restauração florestal foi baseada 

nos estudos do Pacto para a Mata Atlântica (CALMON et al., 2011). 

A partir do levantamento de dados da literatura, foi percebido a necessidade do 

desenvolvimento de algumas estimativas para uniformizar os dados de acordo com as 

categorias.  

Para os dados de captura de carbono florestal, diferentes estimativas foram utilizadas 

para cada um dos casos. Quando não havia uma grande abundância de dados 

apresentada no estudo, foi utilizado como base a projeção encontrada no estudo de 

MDL AES Tietê, descrito no capítulo 5. Em outros casos, entretanto, os próprios dados 

apresentados nos estudos foram suficientes para determinar, através de uma equação ou 

comparação numérica, a quantidade de carbono capturada em 20 anos de projeto. 

No caso do levantamento de dados de custo, optou-se por uma descrição dos dados 

desagregada entre as etapas do processo: investimento, manutenção e monitoramento. A 

partir da observação de um padrão médio de anos para cada uma destas etapas, foi 

determinado, para fins de uniformização dos dados, que o primeiro ano do projeto seria 

relativo à aplicação do projeto, ou plantio de mudas; os três anos seguintes como 

manutenção das mudas; e o monitoramento variável nos anos seguintes até o final do 

projeto. 

Assim, os estudos que não apresentaram os dados desta forma, foram uniformizados 

através de algumas estimativas: 

 Quando apenas os dados da manutenção no 1º ano foram determinados, este foi 

repetido para os anos subsequentes de manutenção. 

 Quando o estudo apresentou apenas os dados de manutenção no 1º e 2º ano, foi 

utilizada uma proporção de redução entre eles para estimar o terceiro ano da 

manutenção. 

 No caso em que nenhum dado sobre manutenção foi apresentado, considerou-se 

30% do valor total do projeto para manutenção (dividido entre os 3 primeiros 

anos) e os 70% restantes para a implementação. 
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 Para determinação dos dados de monitoramento, considerou-se os valores do 

último ano da manutenção, considerando um teto de até R$1.000,00, já que estes 

foram os valores mais encontrados na literatura.  

Devido a variabilidade dos dados de custo quanto ao local de implementação dos 

projetos e quanto ao tempo de monitoramento, foram criados quatro casos diferentes 

para os cálculos de custo de abatimento. A determinação destes casos se baseou em dois 

pontos principais. Um deles foi a localidade de implementação do projeto, onde foram 

separados os dados relativos ao Rio de Janeiro e aqueles relativos ao bioma da Mata 

Atlântica, influenciados, principalmente, por projeto em São Paulo. O outro ponto 

considerou a estratégia de monitoramento dos projetos, criando um caso mais 

conservador e outro menos conservador, conforme discutido mais a frente, no capítulo 

5. 

A tabela abaixo resume descritivamente cada um destes casos, e os relaciona com as 

garantias de abatimento. 

Tabela 8: Resumo descritivos dos casos utilizados para Custo de Abatimento 

 

Fonte: elaboração própria 

Os dados encontrados em cada uma das categorias foram posteriormente avaliados, 

quanto a sua distribuição, com o auxílio do software GRAPH. 

Nele foram testadas quatro funções, em que foi julgado o melhor ajuste. Testaram-se as 

seguintes distribuições: normal; log normal; triangular; e uniforme, que podem ser 

observadas no gráfico a seguir. 



47 

 

 

Figura 4: Gráfico ilustrativo com as diferentes distribuições testadas no software GRAPH 

Fonte: ROCHEDO, 2011 

A partir da determinação da distribuição com melhor ajuste, a média e o desvio padrão 

de cada um dos dados encontrados na literatura foram utilizadas para o cálculo da 

mediana e dos quantis de certeza do Custo de Abatimento e do Potencial de 

Abatimento, utilizando-se o software Crystal Ball®. 

Neste software as seguintes fórmulas foram utilizadas para o cálculo do Custo de 

Abatimento (CA) e do Potencial de abatimento. A primeira é calculada através da 

seguinte relação: 

 

   
                  

            
  

  

  
 

 

O numerador da relação anterior é definido pela soma da anualização do investimento 

fixo e do balanço de custos e receitas, ano a ano. Portanto, ela obedece à seguinte 

relação: 
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onde    é  investimento fixo,     representa o custo de operação e manutenção, C 

outros custos e R possíveis receitas derivadas da medida. O índice    representa o ano de 

cada parcela. 

O fator de anuidade é utilizado para distribuir um valor, no presente, em parcelas de 

valores iguais por um determinado período de tempo. Isto é, é possível transformar um 

valor no ano 0 em N parcelas de valor iguais, do ano 1 ao ano N. O fator de anuidade é 

calculado segundo a formula: 

 

   
 

 
    

 

      
   

 

onde   é a taxa de desconto e   o número de períodos de anuidade. 

Para a taxa de desconto, foi utilizado o valor de mercado, 15% e a taxa de desconto 

social, 8%, utilizadas também em SCHAEFFER et al. (2011).  

No caso do potencial de abatimento, a fórmula utilizada encontra-se descrita abaixo: 

 

O Crystal Ball® foi desenvolvido para efetuar previsões a partir da variabilidade dos 

parâmetros de entrada de um modelo determinístico. O programa roda sobre uma 

planilha, por exemplo, do Excel, que contém este modelo, tornando possível associar 

distribuições probabilísticas a cada uma das variáveis do modelo que está sendo 

simulado na planilha (ROCHEDO, 2011).  

Para a determinação das diferentes probabilidades associadas a cada um dos pontos, o 

modelo utiliza o método de Monte Carlo. Neste trabalho, foi utilizado a amostragem 

hipercúbica latina, em que a distribuição é subdividida em intervalos não sobrepostos de 

igual probabilidade, então valores aleatórios são selecionados em cada intervalo, e são 

então criadas faixas de certeza associadas a cada um dos valores encontrados na 

combinação da fórmula com as variáveis descritas. Desta forma,  é garantida uma maior 

homogeneidade da amostra, em relação ao espaço amostral, do que uma amostragem 

puramente aleatória (ROCHEDO, 2011). 

O fluxograma abaixo resume a metodologia descrita. 
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Figura 5: Fluxograma metodológico 

Fonte: elaboração própria 

Logo, a partir de um detalhamento da variação dos parâmetros é possível determinar um 

grande número de resultados, que serão ajustados de acordo com a melhor distribuição 

que representa este comportamento. De forma geral, o próprio software utilizado para a 

análise de incerteza determinará qual distribuição garante o melhor ajuste. Desta forma, 

é possível obter dados muito mais concisos sobre a incerteza e variabilidade das 

respostas do modelo, isto é, o Custo de Abatimento e o Potencial de Abatimento. 

Em resumo, o procedimento de análise de incerteza, que se baseia em uma modelagem 

probabilística, ocorre na seguinte ordem: 

 Elaboração do modelo; 

 Determinação da distribuição das variáveis de entrada; 

 Amostragem de números aleatórios para cada variável de entrada; 

 Através das distribuições individuais, definição da probabilidade de cada valor 

sorteado das variáveis de entrada; 

 Cálculo do modelo, obtendo as variáveis de resposta; 
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 Cálculo da probabilidade combinadas da respostas obtidas, considerando uma 

dada amostragem; 

 Uma vez calculados todos os valores aleatórios, determinação da distribuição de 

probabilidade das variáveis de resposta. 

 

No capítulo a seguir será feita a primeira etapa do estudo, consistindo no levantamento 

dos dados na literatura relativo aos custos de um projeto de reflorestamento por área, ao 

potencial de sequestro de carbono por área (tCO2/ha) e à área total potencial para o 

reflorestamento (ha). 
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4 Levantamento de dados - reflorestamento 

Para se traçar uma comparação com as demais medidas apontadas como potenciais para 

mitigação de gases de efeito no setor industrial do estado do Rio de Janeiro, três fatores 

principais foram analisados. São eles: a quantidade de carbono que pode ser capturada, 

o custo do projeto de reflorestamento que está capturando o carbono, e as áreas 

potenciais onde o projeto pode ser executado. Os três fatores estão relacionados, sendo 

que as duas primeiras são necessárias para o cálculo do Custo de Abatimento, e a 

segunda e a terceira são necessárias para se estimar o quanto de carbono poderá ser 

sequestrado. 

Este capítulo tem por objetivo discriminar estes três fatores. Para isso é necessário que 

seja definido, primeiramente, o escopo do projeto de reflorestamento que está aqui 

sendo analisado, uma vez que este influencia diretamente estes fatores. 

4.1 Escopo 

O escopo de um projeto, por definição, deve ser abrangente, contemplando todos os 

seus aspectos. Sua escolha terá um impacto importante sobre a escala, o custo relativo e 

o potencial de mitigação de um projeto ou mecanismo, e desempenhará um papel 

importante na viabilidade política e na capacidade de verificação do mesmo. Além 

disso, os locais para os quais a análise poderá ser aplicada também são influenciados 

pelo escopo acordado (PARKER et al., 2009). 

Em uma análise mais ampla, a efetividade, eficiência e equidade geral de uma proposta 

são determinadas pelo seu escopo, nível de referência e mecanismos de financiamento e 

distribuição. 

Neste estudo, o escopo incluiu as opções de reflorestamento, utilizando-se o método de 

plantio de mudas com espécies nativas. Embora muitas vezes sejam utilizadas em 

projetos de plantio para captura de carbono florestal  espécies exóticas de crescimento 

rápido, quando se objetiva também a restauração de serviços ecossistêmicos, devem ser 

priorizadas espécies nativas com especificidade regional em plantios com alta 

diversidade de espécies  (RODRIGUES et al. 2009). 

As matas nativas são fundamentais para o equilíbrio ambiental.  Em escala local e 

regional elas protegem a água e o solo, reduzindo o assoreamento dos rios e o aporte de 

poluentes; criam corredores, favorecendo o fluxo gênico entre remanescentes florestais; 
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fornecem alimentação e abrigo para a fauna; e funcionam como barreiras naturais contra 

a disseminação de pragas e doenças nas lavouras. Em escala global, as florestas em 

crescimento fixam carbono e contribuem para a redução dos gases de efeito estufa. 

Como a premissa foi adotar um modelo mais conservador, optou-se pela utilização deste 

método como base de cálculo, sem que dessa forma fossem ignorados os novos métodos 

que vêm sendo estudados para recuperação de áreas degradadas, como a utilização de 

semeadura, nucleação, etc. De fato, novos métodos vem sendo estudados e 

implementados, como forma de redução de custos e maior efetividade na sobrevivência 

das espécies após o plantio.  

Além disso, foram considerados como locais potenciais para implementação do 

reflorestamento áreas degradadas, ou pastos de baixa produtividade, um dos principais 

tipos de uso do solo no país (BRACALION et al., 2012), priorizando-se áreas com 

obrigatoriedade legal para o reflorestamento, como as áreas em Reserva Legal (RL) e 

em Áreas de Preservação Permanente (APP).  

De acordo com HASSAN (2009) o auxílio  na  implementação  de  RLs ,  através  da  

redução  do  custo  de  reposição  florestal  para  os proprietários,  traz algumas 

vantagens, como a regularização das propriedades ou posses rurais e 

reversão do cenário atual de não cumprimento a lei; auxílio no estabelecimento de áreas 

de corredores entre fragmentos florestais isolados; maior facilidade de controle e 

monitoramento dos projetos no interior de propriedades; e possibilidade de redução dos 

custos dos projetos ao se envolver o proprietário. 

A avaliação e tentativa de contornar os entraves sociais e econômicos para a ampliação 

da restauração das APPs nos limites legais de matas ciliares é necessária para a 

formulação de uma política pública consistente, pois a degradação e a perda de solo 

contribuem significativamente para o agravamento da pobreza no meio rural 

(CHABARIBERY et al., 2007). 

4.2 Dados de entrada 

4.2.1 Potencial de sequestro de carbono em reflorestamento 

 As florestas podem contribuir decisivamente para reduzir os impactos ambientais das 

mudanças climáticas.   Elas cumprem um papel decisivo, seja como opção de mitigação 

de emissões de GEE, seja como opção de adaptação a um cenário em que mudanças 
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climáticas sejam uma realidade. Por este motivo, cresce continuamente o interesse pelos 

estudos de biomassa e conteúdo de carbono das florestas, motivando muitos cientistas e 

instituições a ampliar os estudos sobre o tema (MIRANDA, 2008). 

De fato, as florestas desempenham um papel importante no ciclo global de carbono, 

quer seja como fonte, em que há crescimento de biomassa e, assim, captura de carbono, 

quer como sumidouro, com perda de biomassa e emissão de carbono para a atmosfera. 

Quando há desmatamento para conversão do uso do solo através de queimadas, por 

exemplo, a biomassa funciona como sumidouro, enquanto que no caso de conservação 

de mata, e de reposição florestal, o cenário é o oposto e a floresta passa a funcionar 

como fonte. 

O crescimento da biomassa ocorre através do processo de fotossíntese, ou síntese de 

compostos químicos orgânicos a partir de dióxido de carbono. Este crescimento da 

biomassa pode ser expresso em termos de produtividade vegetal.  

Em relação ao cresecimento da biomassa, há dois conceitos a serem explicitados: a 

Produtividade Primária Bruta (PPB) é a taxa global de fotossíntese, ou seja, a 

quantidade de energia solar que é armazenada nos compostos orgânicos complexos 

através da fotossíntese; e a Produtividade Primária Líquida (PPL) é a taxa de 

armazenamento da energia solar nos tecidos vegetais, descontando-se o que  é utilizado 

pelas plantas no seu próprio processo de respiração. Ou seja, é a energia disponível para 

o consumo dos demais seres heterótrofos.  

Alguns estudos, como os descritos a seguir, demonstram que a fixação de carbono pela 

vegetação ocorre em maiores proporções quando ela está em fase jovem e em fase de 

crescimento. À medida que a vegetação atinge a maturidade e o crescimento se 

estabiliza, a absorção de CO2 é reduzida e a vegetação entra em estágio de equilíbrio 

dinâmico (MIRANDA, 2008).  

Uma curva para um modelo hipotético desenhado por MIRANDA (2008), para uma das 

localidades analisadas, revelou uma tendência de aumento do estoque de carbono com o 

avanço da idade, havendo uma relativa estabilização no aumento deste estoque a partir 

dos 14 anos de plantio, conforme ilustrado no gráfico abaixo. 
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Figura 6: Tendência de estoque de carbono nas áreas inventariadas 

Fonte: MIRANDA (2008) 

 Em um estudo feitoem Porto Rico, foi concluído que o seqüestro de carbono pela 

vegetação é significativo até o 33˚ ano após a conversão de pasto em floresta, com fins 

de recuperação ambiental (LACERDA & POLIZEL, 2009).  

Estudo utilizando o software CO2FIX  estimou que o reflorestamento atinge o seu 

desenvolvimento clímax no 37º ano de plantio e que a quantidade de carbono 

armazenada seria de aproximadamente 80 tC/ha, considerando tronco, folhas, galhos e 

raízes (MARTINS,  2004), conforme pode ser visualizado no gráfico abaixo.  
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Figura 7: Variação simulada do carbono fizado em um reflorestamento de mata ciliar 

segundo o software CO2FIX alimentado com dados de Tundisi (2000) 

Fonte: MARTINS (2004) 

De acordo com dados de SIQUEIRA&MESQUITA (2007), a estimativa entre a taxa de 

captura média de carbono  e a idade varia da seguinte forma: 

Tabela 9: Variação do incremento médio anual de carbono de acordo com a categoria de 

idade do plantio de reflorestamento 

Categoria 

de idade 
3 a 6 7 a 15 25 a 40 

Incremento 

médio anual 

de carbono 

(tC/ha) 

4,8 3,4 2,9 

Incremento 

médio anual 

de carbono 

(tCO2/ha) 

17,6 12,5 10,6 

Fonte: SIQUEIRA&MESQUITA (2007) 
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Além da idade dos indivíduos que compõem a vegetação florestal, outros fatores 

também afetam a taxa de captura de carbono.  Dependendo do distúrbio específico que 

sofrem e do regime ou atividade de manejo, as florestas podem alternar seu papel como 

sumidouro ou como fonte (MASERA et al., 2003).  

Plantios mistos com essências nativas para a restauração de matas ciliares apresentam 

diferenças muito grandes em termos de incremento de biomassa, a depender do tipo de 

solo em que se encontram (MELO & DURIGAN, 2006). As taxas de crescimento 

também são afetadas  por questões ecológicas, como a interação entre os indivíduos, 

que pode gerar uma situação de competição, não competição, ou de efeitos sinérgicos.  

A diversidade biológica de espécies de organismos autótrofos e heterótrofos que 

compõe a estrutura trófica de um ecossistema pode ter considerável influência sobre a 

produtividade do mesmo (TILMAN et al., 1997).   

RUSSO (1983) discriminou os seguintes fatores como influentes sobre a biomassa e a 

produtividade. São eles: idade do povoamento, variabilidade genética, a nutrição, 

altitude, umidade do solo e desbastes. 

O total de biomassa acima do solo também varia por região geográfica, tipo de região 

(úmida, encharcada ou seca), tipo florestal, estrutura florestal e grau de distúrbio da 

floresta (SILVEIRA et al, 2007). No caso de reposição vegetal, o espaçamento entre o 

plantio e a tecnologia de implantação e manejo florestal também afetam as taxas de 

crescimento das florestas plantadas em áreas de restauração (STAPE et al., 2007).  

De acordo com os dados apresentados no estudo de STAPE et al., (2007), as maiores e 

mais aceleradas taxas de seqüestro de carbono ocorreram nas composições florísticas 

com maior porcentagem de pioneiras, com menor espaçamento de plantio e com maior 

qualidade silvicultural de preparo de solo, fertilização e controle de matocompetição.  

Entretanto, no estudo feito por NASCIMENTO (2007), em geral, nos espaçamentos 

mais amplos, as plantas apresentaram maior crescimento. 

Em MIRANDA (2008), os resultados dos estudos mostraram que o maior potencial em 

fixar biomassa e carbono em uma determinada localidade está relacionado com  as 

características do sítio florestal e o número de árvores. Além disso, embora as espécies 

de crescimento rápido possuam maior potencial em fixar biomassa e carbono, nem 
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sempre às áreas com maior percentagem dessas espécies possuíam os maiores valores 

para biomassa e carbono. 

 

4.2.1.1 Quantificação do carbono capturado em plantios de reflorestamento 

Cálculos de fixação de carbono em florestas começam a partir de estudos de 

quantificação de biomassa (SILVEIRA et al., 2007). Biomassa é a quantidade expressa 

em massa do material vegetal disponível em uma floresta.  Ela pode ser um indicador de 

produtividade (kg/m
2
/ano). Entretanto, conforme colocado anteriormente, a 

produtividade e a biomassa podem não ser relacionadas e variam com o estado 

sucessional da vegetação em causa – por exemplo, uma floresta adulta que tem muita 

biomassa pode ter baixa produtividade. A relação entre biomassa e produtividade 

primária, ou acúmulo de biomassa, é geralmente  baixa em florestas jovens de rápido 

crescimento e  alta onde requer mais energia para manter estoque elevado de biomassa 

existente. 

Os estudos de quantificação de carbono em biomassa variam de acordo com os 

componentes que são incluidos na quantificação. Geralmente considera-se a biomassa 

viva horizontal acima do solo, composta de árvores e arbustos, a biomassa morta acima 

do solo, composta pela serapilheira e troncos caídos, e a biomassa abaixo do solo, 

composta pelas raízes (SILVEIRA et al., 2007). Os componentes arbóreos selecionados 

também podem variar entre a quantificação de troncos de árvores, galhos, folhas e 

raízes finas e grossas (RICHARDS & STOKES, 2004). Enquanto alguns estudos 

incluem todos estes componentes, outros quantificam apenas o carbono aéreo. 

A maior parte das pesquisas relativas à estimativa de biomassa tem focado no 

componente ‘árvore’ da floresta, pois este representa a maior fração da biomassa total. 

Suas respostas aos processos de retirada e crescimento (regeneração) estão 

razoavelmente bem compreendidos para os propósitos dos modelos e, ainda, os 

inventários florestais geralmente dão informações apenas para este 

componente(LACERDA & POLIZEL, 2009). 

Após a análise de 27 modelos realizados em estudos nos trópicos (2410 árvores abatidas 

no total, de 20 ˚N a 12 ˚S), concluiu-se que os mais importantes preditores da biomassa 
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acima do solo são, em ordem decrescente de importância, diâmetro do tronco, densidade 

básica, peso total e tipo de floresta (LACERDA & POLIZEL, 2009). 

Para que possam assumir um caráter comparativo adequado, é necessário determinar o 

método de quantificação de biomassa e os componentes considerados, e sempre que 

possível, padronizar a metodologia de quantificação para locais específicos, de acordo 

com a melhor aplicabilidade. 

Dois métodos práticos são comumente utilizados para a estimativa de biomassa em 

florestas: o método direto, também chamado de destrutivo ou determinação e o indireto, 

destrutivo ou estimativas (MARTINS, 2004 & SILVEIRA et al., 2007).   

O método direto consiste em derrubar e pesar um número significativo de componentes 

arbóreos em uma unidade amostral, seguida da extrapolação da avaliação amostrada 

para a área total de interesse, determinando assim a quantidade de biomassa ali presente. 

A medição é feita diretamente na biomassa, por exemplo, a pesagem de um fuste inteiro 

por meio de um dinamômetro ou uma balança ( SILVEIRA et al., 2007). 

Uma unidade amostral, neste método, pode ser dividida em duas grandes categorias: 

método da árvore individual e método da parcela.  

No método árvore individual, a partir de um inventário florestal, uma árvore média é 

selecionada, ou  um determinado número de árvores para cada classe de amplitude 

diamétrica (no caso de florestas mais heterogêneas), que são derrubadas para 

determinação da biomassa.  

No método da parcela é definida uma área onde é feito o corte e a pesagem dos 

indivíduos, que podem incluir todas as frações da biomassa florestal (procedimento de 

corte total). 

O método destrutivo direto é bastante oneroso quanto ao custo e quanto ao tempo, além 

de ser cada vez mais difícil encontrar áreas cuja homogeneidade, extensão e 

representatividade satisfaçam as exigências metodológicas e estatísticas desta 

metodologia (MARTINS, 2004).  

Ele é utilizado  principalmente para o estudo de coberturas gramináceas ou arbustivas 

baixas que exigem áreas amostrais representativas menores (MARTINS, 2004), e para 

calibragem das equações utilizadas nas estimativas indiretas (SILVEIRA et al., 2007). 
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Já o método indireto, ou não destrutivo, baseia-se na relação alométrica
3
 entre dados 

coletados em campo, como diâmetro e altura do fuste, com valores de peso de biomassa 

dos diferentes elementos componentes das árvores. Assim, neste método, algumas 

árvores são medidas em campo, e a partir da relação alométrica, chega-se a um valor 

para a biomassa presente. 

Dois métodos de campo podem ser aplicados de forma indireta para avaliações de 

biomassa: uma utiliza dados de volume de árvores ou talhões e multiplica-os por um 

fator ou fatores apropriados, denominados fatores de biomassa (BF), que convertem 

(expandem ou reduzem) as estimativas de volume para estimativas de biomassa; e a 

outra ajusta equações pelo uso de técnicas de regressão. No procedimento mais comum, 

em que algumas árvores são amostradas, o peso de cada componente é determinado e 

relacionado por meio de regressão com variáveis dendrométricas
4
 (como diâmetro e 

altura) ( SILVEIRA et al., 2007). 

Em alometria de plantas é comumente utilizada a relação entre o diâmetro do tronco e a 

altura da árvore, e com base nesta relação diversos modelos relacionam o tamanho do 

caule com a sustentação necessária para mantê-lo em pé e sustentar a copa (Martins, 

2004). Várias equações alométricas foram desenvolvidas para várias espécies 

individualmente e para tipo florestais, sendo algumas específicas para determinado 

lugar, e outras, mais genéricas.  

A escolha de equações para biomassa tem grande influência sobre os valores 

encontrados, diferenciando os estudos individuais (SILVER et al., 2000).  O ideal, 

quanto ao uso de equações alométricas é utiliza-las para áreas específicas de acordo 

com o tipo florestal em que foram desenvolvidas.  

O estudo de FEREZ (2010) comprova a eficiência da utilização de equações alométricas 

na predição de biomassa lenhosa aérea, de raízes, e da copa de 20 espécies e 

dependentes apenas da mensuração de variáveis de fácil acesso, área seccional, altura 

total e densidade básica da madeira. 

                                                 
3
  Relação alométrica é a relação entre duas variáveis, tal que entre os seus logaritmos existe uma relação 

linear.  

 
4
 Dendrometria é a mensuração florestal que tem a arvore como objeto. Assim, variáveis dendrométricas 

estão relacionadas à características das árvores, como altura, diâmetro, forma, etc.  
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Técnicas de sensoriamento remoto também têm sido cada vez mais utilizadas no estudo 

de áreas florestais de grande escala, já que, a partir de propriedades espectrais dos 

componentes da vegetação (troncos, galhos, folhas, etc.) é possível estimar parâmetros 

biofísicos, como biomassa, carbono e volume de madeira. Em florestas mais 

heterogêneas o uso desta técnica se  torna mais complexo devido à grande diversidade 

florística, fisionômica e fenológica que esse tipo florestal apresenta (Silveira et al., 

2007). Geralmente, utiliza-se, uma ampla base de dados e mapas digitais de inventário, 

de população, clima, vegetação, solos e de topografia. 

Alguns modelos em software também são utlizados para estimativas de biomassa, como 

o CO2FIX (MASERA et al., 2003) e o Eco2logia (MARTINS, 2004), entre outros. 

No caso de modelos que apenas consideram a biomassa aérea da vegetação é possível 

ainda estimar, a partir destes valores, a biomassa encontrada nos demais componentes, 

através de relações comuns entre eles.  

Segundo MARTINS (2004), alguns autores sugerem que uma floresta típica geralmente 

segue as seguintes proporções: 51% no tronco, 30% nos galhos e nos talos e 3% na 

folhagem, o restante, estaria armazenado nas raízes. Raízes grossas (>2mm de diâmetro) 

armazenam cerca de 15-20% do carbono total, enquanto que a quantidade armazenada 

em raízes finas é aproximadamente igual àquela armazenada na bio-massa foliar (2-5%). 

Outros sugerem o fator 0,23 para relacionar a quantidade de carbono nas raízes em 

relação à parte aérea.No uso do método indireto, o impacto da medição na vegetação 

local é bem menor e os dados são mais facilmente coletados no campo, sendo menos 

custoso, menos trabalhoso e menos destrutivo. Entretanto, muitas vezes as estimativas 

não contemplam todos os componentes florestais a serem considerados, fazendo 

subestimativas, ou apresentam algumas outras incongruencias com a quantidade real de 

biomassa, gerando superestimativas. 

Os dois métodos, direto e indireto, são alvos de críticas e a melhoria da  estimativa da 

biomassa de florestas tropicais requer uma ampla base de dados.  Uma forma de 

melhorar as estimativas de biomassa total acima do solo pode ser a avaliação  baseada 

em inventários de volume de florestas (SILVEIRA et al., 2007), porque estes dados são 

mais abundantes e são, geralmente, coletados em áreas amostrais grandes, com o uso de 
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um método de amostragem planejado, desenvolvido para representar a população de 

interesse. 

LACERDA & POLIZEL (2009) recomendam, sempre que possível, o desenvolvimento 

de equações locais de biomassa ou  pelo menos que algumas árvores sejam abatidas 

para se testar se a equação utilizada é adequada.  

Além das relações anteriormente mencionadas, a partir de valores encontrados para 

biomassa, seja de forma direta ou indireta, considera-se que 50% da matéria seca seja 

carbono e que a conversão de C para CO2 seja feita a partir da razão de 44/12 ou 3,67 

(IPCC, 2006). 

 

4.2.1.2 Dados da literatura  

Nesta análise serão considerados alguns valores encontrados na literatura e em estudos 

práticos para estimar a quantidade de CO2 sequestrada em plantios de reflorestamento 

com espécies nativas. 

Devido à diferença entre os estudos, tanto para captura de carbono como para custos, 

optou-se por não escolher um valor específico e sim levantar, na literatura, diferentes 

dados que estivessem de acordo com as especificações definidas no escopo. 

Para estimativa de seqüestro de C a contabilização da parte aérea e raiz é fundamental, 

enquanto que a contabilização do solo e serrapilheira não é tão relevante, ao menos para 

as fases iniciais da restauração (FEREZ, 2010). Por este motivo, foram considerados, 

nos dados encontrados na literatura, os valores de captura de carbono na biomassa aérea 

e abaixo do solo. Por causa da influência que a localização geográfica e a composição 

florística têm na taxa de sequestro de carbono, foram levantados alguns estudos com 

valores para captura de CO2 por reflorestamento na região da Mata Atlântica próximo 

ao Estado do Rio de Janeiro, ou semelhante, utilizando espécies nativas.  
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A seguir estes dados estão elencados, separados de acordo com suas respectivas 

fontes. 

 

i. IPCC (2006): 

Os valores do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas IPCC (2006) para a 

taxa de captura de carbono em florestas tropicais naturais da América do Sul é 

subdividido por período, sendo considerada uma taxa para áreas de até 20 anos e outra 

para áreas em que o plantio florestal possui mais de 20 anos. Assim, para o primeiro 

período a taxa calculada a partir dos parâmetros determinados é de 7,0829 tC/ha/ano ou 

25,9942 tCO2/ha/ano; já para o segundo período, esta taxa é de 1,9960 tC/ha/ano ou 

7,3253 tCO2/ha/ano. Sendo, os dados utilizados de acordo com a tabela abaixo: 
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Tabela 10: Parâmetros para cálculo da taxa de captura de carbono florestal por ano, de 

acordo com os dados apresentados em IPCC (2006) 

Parâmetro Localidade a que se 

aplica 

Fonte 

Taxa de crescimento de 

biomassa aérea em 

florestas naturais.  

 

América do sul (≤20 anos 

de plantio) 11 t d.m./ha  

América do sul (>20 anos 

de plantio) 3.1 (1.5-5.5) t 

d.m./ha 

Feldpausch et al., 2004 

apud IPCC 2006 

Malhi et al., 2004 apud 

IPCC (2006 

Fração de carbono na 

biomassa aérea. 

 

Florestas tropicais e 

subtropicais: 

0,47 (0.44 - 0.49) tC/t d.m. 

 

Andreae and Merlet, 2001;  

Chambers et al., 2001;  

McGroddy et al., 2004; 

Lasco  

and Pulhin, 2003 apud 

IPCC (2006 

Relação de biomassa 

abaixo do solo e biomassa 

aérea (R) 

 

Florestas tropicais: 

0.37  

Fittkau and Klinge, 1973 

apud IPCC, 2006 

Fonte: IPCC (2006) 

Em 20 anos de projeto, seriam capturados cerca de 519,884 tCO2/ha. 

Os relatórios do IPCC, assim como outros estudos da área (LACERDA & POLIZEL, 

2009), recomendam que sejam desenvolvidos valores mais específicos por região a ser 

analisada. 

 

ii. MDL AES TIETE: 

O projeto de MDL AES Tiete vem sendo realizado no Brasil através da companhia de 

geração de energia elétrica AES Tietê, com o objetivo de reflorestar com espécies 

florestais nativas até 13.939 hectares de áreas ciliares ocupadas por pastagens não 
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manejadas ao longo das margens de dez reservatórios de hidrelétricas no Estado de São 

Paulo. 

O AES Tietê possui um contrato de concessão de 30 anos (1999 à 2029). De 2001 a 

2007 reflorestou 1.568 hectares de área não contínua. No planejamento consta  que em 

2009 um adicional de 1100 hectares fossem reflorestados e entre 2010 e 2014 mais 

2000ha/ano (AES TIETÊ, 2009). 

A partir de 2001 foram testados e observados os resultados de diferentes práticas de 

florestamento/reflorestamento. Os resultados destes testes demonstraram que estas áreas 

protegidas somente regenerarão a floresta natural através de atividades humanas de 

reflorestamento, e não de forma natural.  

De acordo com o relatório de concepção, nas áreas plantadas entre 2001 e 2007, foi 

utilizado um método menos impactante de preparação da área para o plantio. Somente o 

local onde as sementes seriam plantadas foi afetado, tendo sido abertas covas de 30 a 40 

cm. Fertilizante foi aplicado apenas nas covas e o uso de pesticidas foi minimizado pelo 

uso de medidas de controle biológico. Cada cova teve espaçamento de 3X2 metros e, um 

mix de 80 espécies, tanto de crescimento rápido quanto de crescimento lento foram 

plantadas ao longo de quatro meses. Após 90 dias, foi feito um segundo plantio, com 

substituição das possíveis mudas mortas. Após a semeadura, a cova foi coberta com 

grama seca para manter a umidade do solo. 

Para os plantios posteriores a esse, algumas modificações foram propostas, com 

espaçamento entre as mudas menor que 3,0 x 2,0 metros, a fim de maximizar o 

potencial de crescimento florestal. A estimativa é de uso de 2000 mudas para cada 

hectare de área reflorestada, sendo estas classificadas de acordo com o potencial de 

fixação de carbono (alto, médio e baixo), e selecionadas com base numa proporção de 

30%, 50%, e 20%, respectivamente. 

A metodologia utilizada prevê um tratamento com inseticida e herbicida a cada dois 

meses, durante os primeiros oito meses após o plantio, da mesma maneira como foi 

tratada antes do plantio. Durante os primeiros três anos após o plantio, uma intensa 

manutenção será realizada. Após este período, o monitoramento, o controle de insetos e 

a manutenção da cerca continuam durante o tempo do projeto. 
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No cálculo das remoções líquidas reais de gases de efeito estufa pela atividade do 

projeto, foram consideradas as remoções de carbono, a partir do somatório da mudança 

anual no estoque de carbono na biomassa das espécies de árvores. Deste valor são 

reduzidas as emissões de gases de efeito estufa provenientes de fontes relativas à 

implementação, dentro do limite do projeto. 

Para o cálculo de remoção de carbono pelo projeto, foram considerados como 

reservatórios: biomassa acima do solo e abaixo do solo. E como fontes de emissão 

incluídas: remoção de vegetação de gramíneas durante o preparo do local para o plantio 

(CO2 incluído), e queima de biomassa (uso de práticas de derrubada e queimada durante 

o preparo do local, ou incêndios) CO2 e CH4 incluídos.  

Os dados variáveis utilizados para estimativa de remoções líquidas reais pelos 

sumidouros foram: densidade da madeira da biomassa aérea (de acordo com 

metodologia desenvolvida pela ESALQ USP) ; fração de carbono (47%  da biomassa 

seca); proporção da raiz até o broto (0.24; fator de expansão da biomassa (metodologia 

IPCC); e densidade do plantio (2000 árvores/hectare) (AES TIETÊ, 2009). 

Estimativa: 

A tabela e o gráfico abaixo mostram os valores encontrados para captura de CO2 a partir 

deste projeto. 
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Tabela 11:Projeção da captura anual de CO2 a partir do projeto de MDL para 

Reflorestamento 

ano 

taxa de 

remoção 

(tCO2e) 

incremento 

anual 

(tCO2) 

área florestada/ 

reflorestada 

(ha) 

taxa de captura 

anual 

(tCO2/ha/ano) 

Total de captura 

acumulada por 

ano (tCO2/ha) 

2001 14.254 14.254 1568 9,09 9,09 

2002 38.512 24.258 1568 15,47 24,56 

2003 61.994 23.482 1568 14,98 39,54 

2004 89.805 27.811 1568 17,74 57,27 

2005 128.170 38.365 1568 24,47 81,74 

2006 164.989 36.819 1568 23,48 105,22 

2007 200.205 35.216 1568 22,46 127,68 

2008 234.131 33.926 1568 21,64 149,32 

2009 296.124 61.993 2668 23,24 110,99 

2010
5
 408.423 112.299 4668 24,06 87,49 

2011 569.735 161.312 6668 24,19 85,44 

2012 777.585 207.850 8668 23,98 89,71 

2013 1.030.787 253.202 10668 23,73 96,62 

2014 1.327.169 296.382 12668 23,4 104,77 

2015 1.610.861 283.692 12668 22,39 127,16 

2016 1.883.970 273.109 12668 21,56 148,72 

2017 2.146.048 262.078 12668 20,69 169,41 

2018 2.398.145 252.097 12668 19,9 189,31 

2019 2.638.758 240.613 12668 18,99 208,30 

                                                 
5
 Os valores a partir de 2010 são estimativas futuras apresentadas no relatório do projeto. 
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ano 

taxa de 

remoção 

(tCO2e) 

incremento 

anual 

(tCO2) 

área florestada/ 

reflorestada 

(ha) 

taxa de captura 

anual 

(tCO2/ha/ano) 

Total de captura 

acumulada por 

ano (tCO2/ha) 

2020 2.870.018 231.260 12668 18,26 226,56 

2021 3.092.314 222.296 12668 17,55 244,10 

2022 3.305.543 213.229 12668 16,83 260,94 

2023 3.510.017 204.474 12668 16,14 277,08 

2024 3.705.784 195.767 12668 15,45 292,53 

2025 3.894.261 188.477 12668 14,88 307,41 

2026 4.075.572 181.311 12668 14,31 321,72 

2027 4.248.729 173.157 12668 13,67 335,39 

2028 4.414.923 166.194 12668 13,12 348,51 

2029 4.575.510 160.587 12668 12,68 361,19 

2030 4.729.074 153.564 12668 12,12 373,31 

Fonte: Adaptado a partir de (AES Tietê, 2009)
6
 

 

 

                                                 
6
 Os valores em negrito serviram de base para o cálculo dos demais valores encontrados na tabela. Quanto 

a área, as informações consideradas foram de área utilizadas para plantio, descritas no relatório de 

concepção do projeto, com 1.568 hectares entre 2001 a 2007, um adicional de 1100ha em 2009 e 

2000ha/ano entre 2012 e 2014.  
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Figura 8: Gráfico da Taxa de Captura Anual de CO2 no projeto de MDL de 

Reflorestamento - AES Tietê 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AES TIETÊ (2009) 

Conforme observado, a taxa de captura anual varia de acordo com a idade do plantio, 

decaindo a partir de um determinado ponto. Neste caso, o valor de captura anual começa 

a decair com maior intensidade a partir do 15º ano. 

A projeção do total capturado por hectare ao longo dos anos do projeto pode ser 

analisada nas tabelas abaixo, onde foi observado que uma projeção segmentada seria 

mais fiel ao comportamento dos dados. 
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Figura 9: Demonstrativo de captura de carbono ao longo dos anos, no âmbito da execução 

do projeto - AES Tietê, 2009 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de AES TIETÊ (2009) 
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Figura 10: Demonstrativo de captura de carbono ao longo dos anos, no âmbito da 

execução do projeto, com segmentação - AES Tietê, 2009 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de AES TIETÊ (2009) 

 

Vale ressaltar que, por este projeto apresentar diversos momentos de aumento da área 

do plantio, a distribuição de dados para taxa de captura anual e para quantidade 

capturada ao longo dos anos, não é equivalente à uma distribuição onde a análise tivesse 

sido feita em um mesmo plantio ao longo de 30 anos.   É sabido que  o valor de captura 

varia ao longo da idade do plantio; assim, novos plantios ao longo do tempo de vida do 

projeto impactam sobre a taxa de C que está sendo capturado.  

Para fins comparativos, foi considerado o valor total acumulado para o 20º ano após o 

início do projeto: 226,56 tCO2/ha. 

Com objetivo de verificar um comportamento de crescimento de estoque de carbono 

florestal, os dados deste projeto foram utilizados para estimar um comportamento 

padrão. Para isto, foi utilizado o crescimento relativo anual.  Como verificado nas 

Figura 6 e 7, o comportamento padrão deverá seguir uma forma logística. A figura 

abaixo apresenta o padrão decrescente do crescimento relativo anual. 
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Figura 11: Modelo de crescimento relativo da captura anual de carbono florestal 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de AES TIETÊ (2009) 

A equação obtida na figura acima foi utilizada para simular o comportamento do 

estoque de CO2 ao longo dos anos do projeto. Os resultados podem ser observados na 

figura abaixo. Pode-se verificar um padrão similar de comportamento em relação aos 

dados originais. É interessante notar que para o 20º ano, o modelo tende a apresentar um 

valor menor de captura, sinalizando que ele é conservador em relação aos dados 

originais. 
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Figura 12: Comparação entre o modelo estimado e os dados de AES TIETÊ (2009) 

Fonte: Elaboração própria a partir de AES TIETÊ (2009) 

De fato, conforme mencionado, o padrão de crescimento em formato de S, ou curva 

logística, pode ser observado neste estudo, o que reafirma este padrão de crescimento de 

captura acumulada e valida o modelo determinado.  

 

iii. LACERDA & POLIZEL (2009): 

O relatório técnico desenvolvido pela ESALQ e elaborado por LACERDA & POLIZEL 

(2009), objetivou avaliar a quantidade de CO2 removida da atmosfera pela biomassa 

aérea de reflorestamento de áreas degradadas. Para tal, foi realizada uma análise em 4 

sítios de restauração florestal no Estado de São Paulo com espécies nativas com 

diferentes idades, variando de 2 a 7 anos. Foram determinados a biomassa e os teores de 

carbono orgânico para tronco e galhada de seis espécies utilizadas amplamente para fins 

de restauração no Estado. Também foram testados e selecionados modelos para 

quantificação de biomassa e carbono orgânico para espécies com diferentes ritmos de 

crescimento (pioneiras e não-pioneiras).  

A taxa de sequestro de CO2 por ano está descrita na tabela abaixo, de acordo com as 

características de cada um dos sítios analisados. 
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Tabela 12 Dados de crescimento de Biomassa e CO2 por área analisada no estudo 

Local 

Idade 

(anos) 

Número 

de Árvores 

(1/ha) 

Número 

de 

Espécies 

Espécie de 

maior 

ocorrência 

Cresciment

o de 

Biomassa 

(Mg/ha/ano) 

CO2 

(Mg/ha/ano) 

Ibaté - SP 7,0 1776 56 

Marica de 

Espinho 11,28 21,14 

Valparaíso 

- SP 4,5 1720 14 Angico 6,16 12,03 

Guaraçaí - 

SP 5,5 1191 12 

Sangra 

d'água 13,99 26,78 

Penápolis - 

SP 2,0 1164 27 

Ingá 

Quatro 

Quintas 5,36 10,08 

Fonte: Adaptado de LACERDA & POLIZEL (2009) 

O estudo aponta uma estimativa média de 249,60 Kg de CO2/árvore no 20º ano, sendo 

estipulado como uma atitude conservadora considerar apenas 140,0 kg CO2 por árvore 

aos 20 anos de idade, valor relativo ao local que apresentou menor captura de carbono – 

Valparaíso. 

Estimativa: 

Assim, para a estimativa de tCO2 por hectare foi utilizado para o sítio Valparaíso:  

           
    

          
      

  

Como serão também considerados os dados das demais localidades, quatro 

metodologias foram testadas para estimar o valor total capturado após 20 anos de 

reflorestamento, conforme pode ser observado na tabela abaixo.  
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Tabela 13: Estimativas de fixação da biomassa aérea após 20 anos de plantio, 

considerando tronco e galhada 

Local 

N
o
 de 

Árvores 

(1/ha) 

CO2 

(t/ha/ano) 

estimativa 

1 (tCO2 

/ha) 

estimativa 

2 (tCO2 

/ha) 

estimativa 

3 (tCO2 

/ha) 

estimativa 

4 (tCO2 

/ha) 

Ibaté - SP 1776 21,14 248,64 443,29 423,15 422,80 

Valparaíso 

- SP 
1720 

12,03 
240,8 429,31 240,80 240,60 

Guaraçaí - 

SP 
1191 

26,78 
166,74 297,73 536,04 535,60 

Penápolis 

- SP 
1164 

10,08 
162,96 290,53 216,18 201,60 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de LACERDA & POLIZEL (2009) 

A estimativa 1 foi a mais conservadora, em que o valor de 140 kg CO2/árvore foi 

aplicado às demais localidades, considerando o número de árvores por hectare, e a 

mesma equação utilizada para Valparaíso.  

A estimativa 2 foi feita utilizando a mesma fórmula utilizada na estimativa 1, porém 

com o valor médio de 249,60 Kg de CO2/árvore no 20ºano.  

A estimativa 3 considerou o valor conservador de 140 kg CO2/árvore no 20º ano para 

Valparaíso e calculou o valor para as demais localidades utilizando a proporção entre as 

taxas de captura anual e o valor encontrado para Valparaíso.  

A estimativa 4 considerou as taxas de captura anual por localidade multiplicadas pelos 

20 anos considerados. 

Como estas estimativas consideraram apenas a biomassa acima do solo, foi utilizada a 

proporção de 0,37 (IPCC, 2006) para o cálculo da biomassa abaixo do solo 
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Tabela 14: Estimativa de fixação de carbono após 20 anos do plantio, considerando a 

biomassa acima e abaixo do solo 

Local 

No de 

Árvores 

(1/ha) 

CO2 

(t/ha/ano) 

Est. 1 

(tCO2 /ha) 

Est. 2 

(tCO2 /ha) 

Est.  3 

(tCO2 /ha) 

Est. 4 

(tCO2 /ha) 

Ibaté - SP 1776 21,14 340,64 607,30 579,71 579,23 

Valparaíso - 

SP 
1720 12,03 329,89 588,15 329,89 329,62 

Guaraçaí - 

SP 
1191 26,78 228,43 407,89 734,37 733,77 

Penápolis - 

SP 
1164 10,08 223,25 398,02 296,16 276,19 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de LACERDA; POLIZEL (2009) 

Apesar da estimativa 1 ser a mais conservadora e portanto, mais aconselhável para base 

de cálculo, a estimativa 3 considera as particularidades de cada um dos sítios, uma vez 

que outros fatores, que não somente a idade do plantio, influenciam na taxa de captura, 

conforme elucidado anteriormente. Por este motivo foi considerado para base de cálculo 

os valores da estimativa 3. 

 

iv. FEREZ (2010): 

 Em FEREZ (2010) é analisado o efeito das práticas de manejo usual e intensivo nas 

taxas iniciais de sequestro de carbono (C) em um experimento de restauração florestal, 

utilizando-se cerca de 20 espécies nativas (sendo 10 pioneiras e 10 não pioneiras), em 

um espaçamento de 3mx2m, em área de pastagem em Anhembi/SP. A base de 

comparação do estudo foram parcelas de florestas maduras da região, medindo-se o 

estoque de C por compartimento florestal, sem considerar o C do solo. 

Os resultados foram obtidos até o 6º ano após o plantio e foram considerados os 

estoques de C nos compartimentos: biomassa de copa, biomassa lenhosa aérea, 

biomassa do estrato herbáceo, serapilheira e biomassa de raízes, tanto para o tratamento 

usual quanto para o intensivo. 
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Até o 6º ano foi encontrado um valor de armazenamento de 5,2 e 18,2Mg C ha-1, 

respectivamente no sistema usual e intensivo. Para estoques em floresta madura no 

tamanho médio das árvores e estoque de C na floresta madura foi de 204kg árvore-1 e 

138Mg C ha-1, respectivamente. 

As práticas intensivas aumentaram significativamente a produtividade da biomassa que 

teve um incremento de 250% (de 1,85 para 6,45 Mg ha-1  ano-1) devido ao aumento da 

eficiência da copa e maior alocação para o tronco. Assim, foi observado que o sistema 

de implantação sob manejo intensivo poderia reduzir o período de maturidade da 

restauração de 160 (26,6 ciclos de 6 anos) para apenas cerca de 50 anos (7,6 ciclos de 6 

anos).  

 

Estimativa: 

A partir dos dados fornecidos para os 6º e 50º ano (floresta madura) foi feita uma 

projeção considerando a linha de tendência logarítmica, já que esta foi encontrada na 

literatura como utilizada para a fixação de carbono ao longo dos anos, havendo um 

momento de estabilização do crescimento da curva. A equação encontrada foi utilizada 

para o cálculo em um período de 20 anos, sendo em seguida os dados projetados para 

verificação da relação entre eles.  

Considerando um perfil logarítmico, a seguinte equação foi estimada como 

comportamento próximo à captura de carbono por hectare, a partir dos dados 

disponíveis em FEREZ (2010): 

y = 189,06ln(x) - 288,74 
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Tabela 15: Valor estimado para captura de carbono após 20 anos de plantio, a partir de 

dados de FEREZ (2010) 

idade tC/ha tCO2/ha 

6 18,20 66,61 

20 75,90 277,63 

50 138,00 505,08 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de FEREZ (2010)
7
 

 

Como o estudo já considerou a biomassa aérea e abaixo do solo, não será necessário 

acrescentar esta estimativa. 

 

v. MELO & DURIGAN (2006): 

O estudo feito por MELO & DURIGAN (2006) baseia-se em avaliações dendrométricas 

de 30 conjuntos de dados experimentais de restauração de matas ciliares, com idades 

oscilando entre 1 e 28 anos, na Bacia do Rio Paranapanema no Estado de São Paulo, 

que diferem em idade ou em arranjo e composição de espécies.  

O estudo foi realizado com plantios heterogêneos de espécies nativas em solos 

florestais; parte deles foi efetuada em região de Floresta Estacional Semi-decidual 

(Mata Atlântica) e parte em região de domínio de Cerrado. O estudo apontou que os 

valores encontrados para a Mata Atlântica foram cerca de três vezes maiores no 

acúmulo de biomassa do que os valores encontrados para o Cerrado;  entretanto, devido 

à abrangência determinada do estudo, apenas serão considerados aqui aqueles referentes 

à Floresta Estacional Semi-decidual (Mata Atlântica). 

Para os reflorestamentos até 15 anos foram analisadas todas as árvores que 

apresentassem fuste com diâmetro mensurável à altura do peito (DAP). Para os plantios 

mais antigos (18 e 28 anos) e para as florestas naturais o critério de inclusão na 

amostragem foi de DAP ≥ 5cm. 

                                                 
7
 Em negrito estão os dados encontrados na literatura, enquando que os demais valores foram encontrados 

conforme descrição anterior. 
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Estimativa: 

Para cada conjunto de dados foram calculados os valores médios de biomassa total da 

parte aérea das árvores, do estoque de carbono correspondente e das taxas de 

incremento anual em biomassa e carbono. 

Na tabela a seguir, os valores em negrito são os dados apresentados no estudo. Para o 

cálculo de tCO2/ha a partir de tC/ha, foi aplicada a proporção de 1C=3,67tCO2e (IPCC, 

2006). Como somente foi calculada a biomassa aérea, foi feita uma estimativa 

utilizando a proporção de 0,37 (IPCC, 2006) para o cálculo da biomassa abaixo do solo 

                    
    

  
         

Para a estimativa da captura após 20 anos de plantio, foi utilizado o padrão de 

crescimento estimado a partir dos dados de AES TIETÊ (2009), observado na Figura 

12, associado aos dados de acumulo nas diferentes idades encontradas no estudo de 

MELO & DURIGAN (2006). 
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Tabela 16: Quantificação de carbono (tC/ha) em diferentes idades de plantios de 

restauração florestal, SP 

número de 

identificação 

idade 

(ano) 
tC/ha 

tCO2e/ha 

(biomassa 

aérea) 

tCO2e/ha 

(biomassa 

aérea e 

abaixo do 

solo) 

tCO2e/ha 

(em 20 

anos) 

1 1,3 6,8 24,95 34,19 409,90 

2 1,1 0,6 2,20 3,02 88,60 

3 1,1 2,5 9,17 12,57 369,20 

4 3,0 27,4 100,55 137,76 927,42 

5 3,0 29,5 108,26 148,32 998,51 

6 3,0 27,0 99,09 135,75 913,90 

7 5,0 27,4 100,55 137,76 454,20 

8 6,0 31,1 114,13 156,37 405,61 

9 7,0 39,6 145,33 199,10 425,20 

10 9,0 43,8 160,74 220,22 349,30 

11 9,0 49,5 181,66 248,88 394,80 

12 10,0 53,4 195,97 268,49 378,80 

13 10,0 57,9 212,49 291,12 410,71 

14 10,0 58,0 212,86 291,62 411,42 

15 10,0 50,1 183,86 251,90 355,41 

17 10,0 33,1 121,44 166,37 234,70 

18 10,0 46,8 171,75 235,31 332,00 

19 11,0 50,2 184,23 252,40 321,50 

20 13,0 51,2 187,90 257,43 276,60 
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número de 

identificação 

idade 

(ano) 
tC/ha 

tCO2e/ha 

(biomassa 

aérea) 

tCO2e/ha 

(biomassa 

aérea e 

abaixo do 

solo) 

tCO2e/ha 

(em 20 

anos) 

21 14,0 58,1 213,22 292,12 292,20 

22 15,0 55,7 204,42 280,05 262,50 

23 18,0 94,1 345,34 473,13 377,10 

24 28,0 149,0 546,83 749,16 424,30 

Fonte: Adaptado de MELO & DURIGAN (2006)
8
 

A partir dos dados relacionados a várias idades de plantio, foi utilizada uma equação 

polinômica (a que apresentou maior R
2
), para se verificar, através da distribuição dos 

dados, quanto seria capturado, em tCO2e/ha, em um plantio após o período de 20 anos, 

conforme pode ser observado no gráfico abaixo.  

                                                 
8
 Em negrito estão os dados encontrados na literatura, enquando que os demais valores foram encontrados 

conforme descrição anterior. 
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Figura 13: Projeção da concentração de tCO2e em plantio de reflorestamento, de acordo 

com idade do plantio 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados de MELO & DURIGAN (2006) 

A partir da aplicação da fórmula encontrada: y = 0,2063x
2
 + 12,243x + 31,524, 

considerando x=20 anos, o valor médio encontrado para o tempo de 20 anos de projeto 

foi de 358,904 tCO2/ha. 

 

vi. MARTINS (2004) 

MARTINS (2004) analisou a recuperação dos 885 hectares de APP de mata ciliar na 

Microbacia do rio Jacaré-Guaçú, com 1500 indivíduos por hectare de 134 diferentes 

espécies (50%primárias, 20%secundárias iniciais, 20%secundárias tardias e 10% 

clímax).  

A partir de dados sobre o tempo de desenvolvimento e diâmetro de cada espécie e 

equações alométricas de crescimento, a quantidade de carbono acumulada no 

reflorestamento foi calculada. Foi constatado que esta recuperação promoveria a 

remoção líquida de 84.471 tC da atmosfera sendo que 70.955 tC fixadas na forma de 

biomassa acima do solo e 13.515 tC em biomassa abaixo do solo (raízes), em um 

horizonte de 30 anos.  

y = 0,2063x2 + 12,243x + 31,524 
R² = 0,9268 
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Estimativa: 

O valor 95,45 tC/ha foi multiplicado pelo fator de 3,67 (IPCC, 2006), para encontrar o 

total de captura de 350,3tCO2/ha. Para estimar o valor equivalente à um período de 20 

anos de projeto, a partir do dado de 30 anos, foi utilizado a proporção do modelo 

apresentado na Figura 12, chegando ao seguinte resultado: 

Tabela 17: Estimativa da captura de carbono, considerando proporção encontrada no 

projeto AES Tietê 

tC/ha    

(30 

anos) 

tCO2/ha 

(30 

anos) 

Estimativa 

tCO2/ha 

(20 anos) 

95,45 350,30 185,67 

Fonte: elaboração própria a partir de dados de MARTINS (2004)
9
 

Como o estudo já considerou a biomassa aérea e abaixo do solo, não será necessário 

acrescentar esta estimativa. 

Vale salientar que, para o autor, o valor encontrado para a quantidade de carbono pode 

ser subestimado, porque o modelo utilizado não considera a matéria orgânica abaixo do 

solo, o carbono fixado no solo, e a serrapilheira. 

 

 

 

vii. SIQUEIRA & MELO (2006): 

O estudo de SIQUEIRA & MELO (2006) realizado em sítios de refloresmento 

localizados no Corredor Central da Mata Atlântica, encontraram os seguintes valores de 

acordo com a categoria de idade de cada um dos plantios: 

                                                 
9
 Em negrito estão os dados encontrados na literatura, enquando que os demais valores foram encontrados 

conforme descrição anterior. 
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Tabela 18: Valores de incremento médio anual de carbono por idade, em SIQUEIRA & 

MELO (2006) 

Categoria 

de idade 
3 a 6 7 a 15 25 a 40 

Incremento 

médio 

anual de 

carbono 

(tC/ha) 

4,80 3,40 2,90 

Incremento 

médio anual 

de carbono 

(tCO2/ha) 

17,61 12,47 10,64 

Acumulo 

total 

(tC/ha) 27,50 36,20 125,70 

Acumulo 

total 

(tCO2/ha) 

100,92 132,85 461,32 

Fonte: Adaptado de SIQUEIRA & MELO (2006)
10

 

 

Estimativa: 

A partir dos dados de acúmulo total, que consideram a biomassa aérea e abaixo do solo, 

foi feita a seguinte projeção: 

                                                 
10

 Em negrito estão os dados encontrados na literatura, enquando que os demais valores foram 

encontrados conforme descrição anterior. 
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Figura 14: Projeção do acúmulo de C ao longo dos anos em um plantio de reflorestamento 

a partir de dados de SIQUEIRA & MELO (2006) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de SIQUEIRA & MELO (2006) 

 

Aplicando x=20 na fórmula polinomial encontrada y = 0,3165x
2
 + 1,6389x + 84,819, 

estimou-se o total de 244,197 tCO2/ha acumulado até o 20º ano. 

 

viii. MIRANDA (2008): 

O estudo de MIRANDA (2008) objetivou quantificar e modelar a biomassa e o carbono 

florestal visando estimar o estoque de carbono em plantios em áreas de restauração 

florestal. Foi realizado um inventário florestal em uma intensidade de amostragem de 

8,28%. Para isso foram utilizados dados para os ajustes provenientes de 107 árvores 

plantadas entre os anos de 1970 e 2001, situadas nos municípios de Assis e Tarumã, no 

Estado de São Paulo. As árvores foram mensuradas quanto ao diâmetro a altura do peito 

(DAP) e altura total. As árvores foram derrubadas e divididas nos compartimentos fuste, 

galhos, folhagem, casca e raízes, os quais tiveram seus pesos verdes obtidos in loco. De 

cada compartimento foi retirada uma amostra para determinação da biomassa seca e do 

carbono orgânico. A transformação da biomassa seca em carbono orgânico foi realizada 

pelo resultado da multiplicação do peso da biomassa seca pelo teor de carbono contido 

em cada compartimento.  A transformação do carbono orgânico para CO2 foi realizada 

por estequiometria. Para o teste e ajustes dos modelos foi realizada uma estratificação 

em espécies de crescimento rápido, médio, lento e árvores menores do que 10 cm de 

diâmetro, o que se mostrou eficiente, diminuindo os erros padrões de estimativa e 
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aumentando os coeficientes de determinação ajustado para a maioria das estimativas. Os 

ajustes contaram com 8 modelos lineares selecionados na literatura para cada variável 

dependente, e 2 obtidos pelo processo  Stepwise-Forward. Os critérios para a seleção 

dos melhores modelos foram os coeficientes de determinação ajustado, os erros padrões 

de estimativa em percentagem e análise gráfica dos resíduos.  

O teor médio de carbono orgânico encontrado nas espécies analisadas foi de 42,5% para 

a folhagem, 41,82% para os galhos, 40,82% para o fuste, 40,09% para a casca, 39,98% 

para as raízes, e para o total foi de 41,18%, utilizando uma média ponderada.  

Vale ressaltar que o valor encontrado para o teor médio de carbono orgânico relativo às 

raízes corrobora o valor utilizado em IPCC (2006). 

Em termos de Incremento Médio Anual, pode-se afirmar que o maior potencial em fixar 

biomassa e carbono foi de 13,8 t.ha
-1

.ano
-1

  para a biomassa e 5,6 t.ha
-1

.ano
-1

 para 

carbono; o menor potencial foi de apenas 2,6 t.ha
-1

.ano
-1

 para biomassa e 1,1 t.ha
-1

.ano
-1

 

para carbono. Sendo a menor fixação de carbono atribuída à baixa fertilidade do solo 

(MIRANDA, 2008). 

Estimativa: 

A partir da proporção encontrada no modelo determinado anteriormente na seção , e dos 

valores encontrados para as diferentes idades de plantio, foi feita a estimativa para a 

captura após 20 anos de plantio para cada um dos locais inventariados, conforme tabela 

a seguir: 
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Tabela 19: Estimativa de captura após de 20 de plantio a partir de dados de MIRANDA 

(2008) 

local 
Idade 

(anos) 

Biomassa 

(t/ha) 
tC/ha 

tCO2/ha 

(na idade 

da coleta) 

tCO2/ha 

(após 20 

anos) 

Obara  6 66,02 26,59 97,01 344,70 

Canaã  7 81,23 33,71 123,70 362,00 

N. Destino 

A  
12 87,53 35,81 131,30 

209,40 

Canatuba  8 110,44 44,61 163,50 407,20 

N. Destino 

B  
14 177,97 73,82 270,50 

370,70 

Canaçú  17 203,38 85,03 311,70 357,60 

Santa 

Águida  
17 221,59 91,03 333,70 

382,80 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de MIRANDA (2008)
11

 

Como o estudo já considerou a biomassa aérea e abaixo do solo, não será necessário 

acrescentar esta estimativa. 

 

 

ix. Resumo de dados: 

A tabela a seguir contém os valores dos resultados de captura de CO2 por fonte de 

consulta, considerando 20 anos de projeto de reflorestamento, conforme estimativas 

específicas descritas anteriormente. 

                                                 
11

 Em negrito estão os dados encontrados na literatura, enquando que os demais valores foram 

encontrados conforme descrição anterior. 
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Tabela 20: Valores encontrados e projeções de dados da literatura para o total capturado 

em um plantio de reflorestamento, 20 anos após o plantio, sendo considerados a biomassa 

aérea e abaixo do solo. 

CAPTURA ACUMULADA 

tCO2e/ha em 

20 anos local fonte 

519,88 

 Floresta 

Tropical – Am. 

Sul –valor 

médio  IPCC (2006) 

226,56 SP e MG AES TIETÊ (2009) 

579,71 Ibaté - SP 

 LACERDA & POLIZEL 

(2009) 

329,89 Valparaíso - SP 

734,37 Guaraçaí - SP 

296,16 Penápolis - SP 

277,63 SP (FEREZ, 2010) 

409,90 

SP Mata 

Atlântica 

MELO & DURIGAN 

(2006) 

88,60 

369,20 

927,40 

998,50 

913,90 

454,20 

405,60 

425,20 

349,30 
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CAPTURA ACUMULADA 

tCO2e/ha em 

20 anos local fonte 

394,80 

378,80 

410,70 

411,40 

355,40 

234,70 

332,00 

321,50 

276,60 

292,20 

262,50 

377,10 

424,30 

185,67 

 Mata Ciliar SP 

(Mata 

Atlântica)  MARTINS (2004) 

244,19 

Corredor central 

da Mata 

Atlântica 

(Espirito Santo 

e Bahia) 

SIQUEIRA & 

MESQUITA (2006) 

344,70 Obara SP 

MIRANDA (2008) 
362,00 Canaã SP 
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CAPTURA ACUMULADA 

tCO2e/ha em 

20 anos local fonte 

209,40 

N. Destino A 

SP 

407,20 Canatuba SP 

370,70 

N. Destino B 

SP 

357,60 Canaçú SP 

382,80 

Santa Águida 

SP 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da literatura discriminados e de estimativas 

 

Conforme observado, os estudos e projetos podem apresentar  a quantidade de carbono 

sequestrado de três formas principais: uma curva de fluxo de carbono que demonstra a 

trajetória nas taxas de sequestro de carbono anual, com suas variações; a taxa média de 

sequestro de carbono durante o período de vida do projeto; ou a captura de carbono 

cumulativa anual, que compreende todo carbono capturado durante o tempo do projeto. 

Neste levantamento de dados foi possível constatar uma escassez de dados para a 

captura de carbono no Estado do Rio de Janeiro, não havendo equações alométricas 

específicas consensuais para o estado. 

 

4.2.2 Custos de projetos de reflorestamento 

O custo de abatimento da implementação de um projeto de reflorestamento é geralmente 

expresso em termos de quantidade monetária (dólares) por tonelada de carbono 

sequestrado US$/tCO2 (STAVINS & RICHARDS, 2005; MMA, 2011).  

O denominador, ou a quantidade de carbono sequestrado, é determinado por práticas de 

manejo florestal, pelas espécies utilizadas, pela localização geográfica e suas 

características, entre outros. 
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O numerador representa as estimativas de custo do projeto de reflorestamento e é 

determinado por uma série de fatores, como as espécies arbóreas utilizadas e as práticas 

empregadas para o plantio e manejo, que influenciam não somente os custos da 

atividade, como interferem nas taxas de crescimento e, portanto, no sequestro de 

carbono. 

Os custos de um projeto de reflorestamento podem ser divididos em pré-execução (ou 

projeto executivo) e análises anteriores sobre as condições locais; os custos de operação 

ou implementação do plantio; e o custo de manutenção. Outros custos posteriores 

também podem ser considerados, como o custo de monitoramento em longo prazo do 

projeto.  No caso de reflorestamento em áreas privadas, fora de áreas onde há 

obrigatoriedade legal, mas que sejam essenciais para a manutenção da biodiversidade, 

deve-se incluir custos relativos à manutenção financeira desta floresta. Estes envolvem , 

Pagamento por Serviços Ambientais e incentivos para o desenvolvimento de práticas 

sustentáveis com retorno financeiro. 

Os custos anteriores à implementação do projeto podem incluir análise do local a ser 

reflorestado quanto às condições edáficas
12

, quanto à vegetação local e espécies 

ameaçadas da fauna e flora que devem ser incluídas na lista de espécies utilizadas, entre 

outros. A partir desta análise devem ser avaliadas a melhor metodologia e as espécies a 

serem utilizadas. 

O custo de implementação de um projeto de plantio florestal está diretamente ligado às 

atividades de campo do mesmo e inclui os custos de sementes ou mudas e outros 

materiais, mão de obra para possível preparação do local e o plantio.  

O custo de manutenção pode incluir replantio de mudas em substituição as que tenham 

morrido, capina, desbaste, controle de fogo e formigas, entre outros. O custo de 

implementação de um projeto de reflorestamento tende a ser maior do que o de 

implementação de uma agrofloresta, por exemplo. Entretanto a manutenção do primeiro 

tende a ser menos custosa e trabalhosa do que a do segundo. Assim, cada caso e local 

devem ser avaliados de acordo com as características específicas locais, tanto 

ambientais, quanto sociais; ou seja, determinar a melhor metodologia de implementação 

do reflorestamento de acordo com os objetivos a serem atingidos. 

                                                 
12

  Edáfico: Diz-se de algo relativo ou pertencente ao solo 
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Diversos outros fatores também influenciam o custo de um projeto de reflorestamento. 

Entre eles estão as condições do local a ser restaurado, a acessibilidade, as espécies que 

serão utilizadas, o estágio de desenvolvimento da produção de sementes no local, o que 

é incluído no custo do projeto, e a taxa de desconto, se utilizada.  

De acordo com o estudo de NASCIMENTO (2007), em geral, quanto mais adensado o 

plantio, ou, em outras palavras, quanto menor o espaçamento entre as mudas, maior será 

o custo de implantação, principalmente devido aos custos das mudas. Entretanto, a 

maior presença da matocompetição justifica o custo de manutenção mais elevado nos 

espaçamentos mais amplos (aproximadamente 40% maior).  

Dependendo das condições locais, do objetivo que se quer atingir, do tempo que se 

dispõe e do custo do projeto, diferentes formas de implementação de um projeto de 

restauração ambiental podem ser adotadas. A figura a seguir faz uma correlação entre os 

diferentes tipos de modificação ambientais para restauração dos ecossistemas, com os 

fatores que os influenciam, mostrando que a restauração pode elevar um ecossistema 

florestal degradado ou completamente alterado a um nível acima, mais próximo de um 

ecossistema resiliente (CHAZDON, 2008). 

 

Figura 15: Escada de restauração 

Fonte: Traduzido de CHAZDON (2008) 

Dependendo do estado de degradação de um ecossistema florestal, a variação de 

metodologia de manejo pode, pelo menos em parte, restaurar os níveis de 
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biodiversidade e serviços ecossistêmicos de acordo com o tempo adequado (anos) e o 

investimento financeiro (capital, infraestrutura e mão-de-obra). Resultados dos tipos de 

manejo para restauração são: restauração da fertilidade do solo, benéfico para o 

desenvolvimento de florestas e de agricultura; produção de produtos madeireiros e não-

madeireiros; ou recuperação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. 

O custo financeiro de um plantio de recuperação pode ser elevado, sendo inúmeras 

vezes menos custosas a conservação preventiva e a regeneração natural. Entretanto, 

dependendo do status das áreas degradadas, a conservação não é uma opção, tornando 

impossível ou muito demorado um processo de regeneração natural. Nesses casos, é 

necessária a intervenção humana. 

O valor da terra pode também ser incluído no custo, caso a mesma seja adquirida para 

implementação do projeto.   

O custo de oportunidade da terra também pode ser contabilizado nos custos totais de 

implementação do projeto, caso não haja o processo de transação de compra da terra, 

mas seja preciso considerar o lucro advindo de atividade alternativa ao projeto e mais 

rentável. O custo de oportunidade, em uma análise mais simples, pode ser considerado 

como o próprio valor da terra. Em uma análise mais extensa, este custo de oportunidade 

pode incluir, não apenas a produção sacrificada, mas também fatores que impedem a 

tomada de decisão do dono da terra, como o risco, a incerteza, a inércia 

comportamental, entre outros. Então, dependendo do local em que será realizado o 

reflorestamento, o custo de oportunidade da terra poderá ou não ser incluído e poderá 

variar bastante de acordo com a atividade econômica previamente desenvolvida no 

local.Os possíveis incentivos econômicos para o reflorestamento podem também 

influenciar não só seu custo, mas também a decisão do investidor. Se o projeto permitir 

a produção de algum produto com valor de mercado além do carbono a ser capturado, o 

valor deste commodity deve ser considerado para redução do custo de oportunidade. 

Mais uma vez, o escopo terá um grande impacto na determinação dos custos do projeto.  

O uso de metodologias, conceitos e termos diferentes na determinação de custos de 

atividades de sequestro de carbono florestal tem dificultado as comparações de 

estimativas feitas em diferentes projetos e estudos (Balderas, Marchant, Lovett, Smart, 

& Tipper, 2010), podendo se tornar um empecilho para o desenvolvimento de mais 
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projetos nessa área. Variações entre US$1 a US$8/tC são mais comuns, mas também 

são encontradas variações entre 0 a US$1778/tC ou mesmo valores chegando a 

US$6070/tC (Balderas et al., 2010), para custos de carbono em projetos florestais.   

Em uma revisão de 12 estudos sobre os custos de carbono florestal,  Richards & Stokes 

(2004) verificaram as diferenças e consequentes dificuldades comparativas e 

propuseram algumas soluções para tornar mais uniforme e comparáveis os diferentes 

valores de custos encontrados em projetos e estudos, como: aplicar taxa de desconto e 

anualizar os fluxos de carbono, o que torna mais comparáveis os dados distribuídos ao 

longo dos anos;  incluir análise de sensibilidade com uma taxa de desconto de zero, que 

irá implicitamente incluir o método da soma de fluxo de caixa; apresentar resultados na 

forma de curva de custos média e marginal, para aumentar a comparabilidade e diminuir 

as discrepâncias; evitar restrições de programas artificiais, como a estimativa de altos 

custos do carbono florestal, devido a restrição temporal da análise; utilizar-se de 

transparência quanto aos métodos e dados utilizados nas análises de custo; assim como 

desagregar o componentes de custo, estabelecendo uma distribuição deles ao longo dos 

anos do projeto (RICHARDS & STOKES, 2004). 

 

 

4.2.2.1 Dados da literatura 

Para este estudo, foram analisados alguns exemplos práticos de custos de projetos de 

reflorestamento, na Mata Atlântica, próximos ao estado do Rio de Janeiro, com 

utilização de espécies nativas, conforme definido no escopo do projeto, com o objetivo 

de se analisar os fatores considerados e buscar valores de custo a serem utilizados em 

caráter comparativo. As premissas estabelecidas por RICHARDS & STOKES (2004) 

foram base para a descrição dos projeto e para as estimativas feitas a partir de valores 

encontrados.  

Foram aqui descritos projetos tanto projetos já executados, quanto projetos ainda não 

implementados, mas já estruturados e com financiamentos determinados. Ambos os 

casos foram considerados com a mesma importância para a base de dados da análise. 

Numa tentativa de uniformizar os dados apresentados, algumas considerações e 

estimativas foram feitas. 
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Nos 20 anos de projeto, a subdivisão entre os anos de acordo com os custos foi a 

seguinte: 

Ano zero: plantio 

Ano 1 ao 3: Manutenção do plantio 

Ano 4 ao 20: Monitoramento da permanência e crescimento da vegetação durante a 

vigência do projeto; isso porque a manutenção nos 3 primeiros anos substituiria a 

necessidade de monitoramente durante este período. 

Assim, para estudos em que estavam elencados os custos distribuídos desta forma, os 

dados não foram modificados. 

Quando o estudo apenas apresentou o valor de manutenção no primeiro ano, este foi 

repetido para os anos subsequentes de manutenção. 

Quando o primeiro e o segundo ano de manutenção estavam discriminados, a proporção 

de redução entre eles foi utilizada para estimar o terceiro ano da manutenção. 

Quando o estudo apresentou dados brutos, porém com informações sobre o número de 

anos em que se estendeu as manutenções, estes foram considerados de forma que cada 

ano de manutenção correspondesse  a 10% do valor total agregado, sendo o valor 

destinado à implementação, o valor restante. 

Quanto nenhum dado sobre manutenção foi discriminado no estudo, 30% de seu valor 

foi considerado para esta etapa, estando esta dividida igualmente entre os 3 anos de 

manutenção, enquanto 70% foram considerados para a implementação. 

Para os estudos que apresentaram apenas os dados de manutenção, o valor relativo ao 3º 

ano, foi utilizado para o monitoramento, durante todos os anos, considerando um teto de 

até R$1.000,00.  

Os valores resultados das estimativas apresentadas encontram-se em vermelho. 

Os estudos analisados e suas respectivas estimativas foram os seguintes: 
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i. Fonte: BRACALION et al., (2010); Local: Mata Atlântica  

Brancalion et al., (2010) avaliam que a implementação e manutenção por dois anos de 

reflorestamentos com espécies nativas para aproximadamente 1.700 indivíduos/ha pode 

custar entre R$6.000,00 e R$10.000,00/ha.  

Estimativa: 

A partir do valor de custo total apresentado no estudo, , foi estabelecido 20% do valor 

total estaria destinado aos dois primeiros anos de manutenção descritos. Assim, de 

R$8.000,00, R$6.400,00 foram estimados como o valor de implementação, e R$800,00 

como o valor de manutenção durante os dois primeiros anos seguintes ao plantio. 

Conforme estabelecido para uniformização dos dados, os 3 primeiros anos após a 

implementação do plantio serão correspondentes à manutenção do plantioe  os anos 

seguintes do projeto relativos ao monitoramento, até o 20º ano. Portanto, o terceiro ano 

de manutenção terá o mesmo custo dos anteriores e os anos de monitoramento também 

terão este valor.  

Tabela 21: Estimativas de custo distribuído ao longo do tempo de vida do projeto, baseado 

em dados de BRACALION et al., (2010) 

valor implementação 

(R$/ha) 

valor de 

manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 20º 

ano do projeto) 

6.400,00 

800,00 _ 

800,00 _ 

800,00 800,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Brancalion et al., (2010)
13

 

 

ii. Fonte: RODRIGUES, et al. (2009) Local: Mata Atlântica 

 Dados utilizados para o estudo do “Pacto pela Restauração da Mata Atlântica” 

(RODRIGUES, et al., 2011) com reflorestamento de larga escala em São Paulo 

                                                 
13

 Valores em itálico são estimativas a partir dos dados apresentados no estudo 
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encontrou valores entre US$3315/ha a US$5216/ha para restaurar 15 milhões de 

hectares em 41 anos, considerando o preço de $0.45 por muda, e uma estimativa de 

custo de US$3 por muda para plantio e cuidados por 3 anos. Como o valor do dólar 

utilizado no estudo foi $1.00=R$1.82 (em junho de 2010), a variação de valor em real é 

de R$6.033,30 a R$9.493,20 por hectare. 

Em 2009, os mesmos autores, no relatório metodológico do “Pacto para Restauração da 

Mata Atlântica” (RODRIGUES, et al., 2009), elencaram as estimativas de custos de 

reflorestamento durantes os três primeiros anos conforme discriminado na figura 

abaixo, estando incluído nos custos da implantação os preços estimados das mudas (em 

saquinho ou tubete), os insumos e equipamentos utilizados, assim como a mão-de-obra: 

 

Figura 16: Estimativa de custos de implementação e manutenção de projeto de 

restauração florestal usando espécies nativas, num espaçamento de 3x2m, com todos os 

tratos silviculturais necessários, até dois anos após o plantio 

Fonte: RODRIGUES, et al. (2009) 

Como este valor encontra-se dentro da faixa estimada para a Mata Atlântica no estudo 

publicado em 2011, será utilizado como valor médio estimado de referência para esta 

fonte. 

Estimativa: 

Para o terceiro ano de manutenção, a proporção de redução entre o primeiro e o segundo 

ano foi repetida, sendo este valor utilizado para o monitoramento nos anos subseguintes, 

como pode ser observado na tabela abaixo: 



97 

 

Tabela 22: Estimativas de custo a partir de dados de RODRIGUES, et al. (2009) 

Implementação 

(R$/ha) 
Manutenção (R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 20º 

ano do projeto) 

6.920,00 

1.123,00 
_ 

789,00 

554,34 554,34 

Fonte: elaboração própria a partir de dados de RODRIGUES, et al. (2009)
14

 

 

iii. Fonte: HASSAN (2009) Local: Rio de Janeiro 

O estudo de HASSAN (2009) focou na adequação das propriedades privadas às 

exigências legais para implementação de reservas legais no Brasil e nas necessidades 

metodológicas para neutralização de emissões de Gases de Efeito Estufa na reposição 

florestal de Reservas Legais (RL) sem vegetação. Ele estabelece que, uma vez 

localizadas as áreas aonde deverá haver implementação do projeto, deverá haver a 

aprovação e averbação da terra, no caso das RLs, e em seguida as etapas de reposição 

florestal e monitoramento.  

A reposição florestal estaria baseada na metodologia proposta pelo Laboratório de 

Pesquisas e Estudos em Reflorestamentos (LAPER) da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro - UFRRJ, (Hassan, 2009), sendo o plantio com utilização de espécies 

nativas, com diversidade aproximada de 38 espécies por hectare e cerca de 2.500 

árvores por ha, em um solo de fertilidade média com adubação de plantio de 100g por 

cova e adubação de cobertura de 70g por planta, com 2 anos de manutenção das mudas.  

Estimativa: 

A partir de dados e descrições apresentados por  HASSAN (2009), os custos de cada 

uma das atividades foram atribuídos a uma das fases (implementação, 1ª manutenção ou 

2ª manutenção), sendo as atividades “replantio”, “Controle de formigas cortadeiras” e 

“mudas”, que apresentavam valores inteiros, subdivididas de acordo com alguns 

critérios estimados. 

                                                 
14

 Valores em itálico são estimativas a partir dos dados apresentados no estudo 
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No caso do custo atribuído para a atividade “mudas”, como o estudo considera uma taxa 

média de perda de 12% das mudas plantadas, que deverá ser replantada, a estimativa de 

custos para implementação e replantio nas 1ª e 2ª manutenção seguiu esta proporção.  

No caso de “replantio” e “Controle de formigas cortadeiras”, como não havia indicação 

quanto à proporção de cada uma das fases, o valor foi dividido em dois para 1ª e 2ª 

manutenção, no primeiro caso e em três para  implementação e 1ª e 2ª manutenção, no 

segundo caso. 
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Tabela 23: Atividades e custos descritos no estudo de HASSAN (2009) 

Atividades  

Custo 

(R$/ha ) 
fase 

Alinhamento e Abertura de covas  R$ 525,00 implementação 

Adubação  R$ 175,00 implementação 

Plantio  R$ 350,00 implementação 

1ª capina em volta da planta  R$ 350,00 1 manutenção 

1ª roçada na área toda  R$ 700,00 1 manutenção 

Replantio  
R$ 52,50 1 manutenção 

R$ 52,50 2 manutenção 

2ª capina em volta da planta  R$ 350,00 1 manutenção 

2ª roçada na área toda  R$ 700,00 1 manutenção 

Adubação de cobertura  R$ 210,00 implementação 

3ª capina em volta da planta  R$ 300,00 2 manutenção 

3ª roçada na área toda  R$ 560,00 2 manutenção 

4ª capina em volta da planta  R$ 300,00 2 manutenção 

4ª roçada na área toda  R$ 525,00 2 manutenção 

Controle de formigas cortadeiras  

R$ 14,93 implementação 

R$ 14,93 1 manutenção 

R$ 14,93 2 manutenção 

Mudas  

R$ 2.875,00 implementação 

R$ 172,50 1 manutenção 

R$ 172,50 2 manutenção 

Adubo de Plantio NPK (06-30-

06)  
R$ 738,00 implementação 
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Atividades  

Custo 

(R$/ha ) 
fase 

Adubo de cobertura  sulfato R$ 425,00 implementação 

Isca formicida  R$ 21,00 implementação 

TOTAL R$ 5.333,93 implementação 

TOTAL R$ 2.339,93 1 manutenção 

TOTAL R$ 1.924,93 2 manutenção 

Fonte: Adaptado de HASSAN (2009) 

Na etapa de monitoramento, a estimativa de custo médio para cada ida a campo está 

determinado no estudo como R$1.000,00 por hectare/ano, equivalente a um dia de 

trabalho para um biólogo e um ajudante, incluindo os custos de deslocamento, 

hospedagem e alimentação.  

Estimativa: 

O terceiro ano de manutenção foi estimado a partir da repetição da proporção de 

redução entre os dois primeiros anos de manutenção, aplicados ao segundo ano. 

Os demais valores serão utilizados conforme apresentados, sendo que o valor 

determinado pelo estudo para o monitoramento será o utilizado no período do 4º ao 19º 

ano do projeto. 

A tabela a seguir discrimina estes valores, sendo os valores em vermelho relativos às 

estimativas: 
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Tabela 24: Estimativas de custos baseadas em dados de HASSAN (2009) 

Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 20º 

ano do projeto) 

6.920,00 1.123,00 _ 

 789,00  

 554,34 554,34 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de  HASSAN (2009)
15

 

 

iv. Fonte: Martins (2004); Local: Estado de São Paulo 

 Em MARTINS (2004), a análise do custo de implantação do projeto de reflorestamento 

com utilização de espécies nativas permeia as seguintes atividades, considerando o 

plantio e a manutenção, de acordo com as seguintes considerações metodológicas:  

1. Impedir o acesso de gado bovino, equino e outros animais à área a ser reflorestada; 

2. Controle de formigas cortadeiras com a localização dos ninhos e sua destruição; 

3. Roçada do capim e arbustos nas faixas de cultivo para o plantio; 

4. Coveamento, aplicação e incorporação de adubo, plantio das mudas florestais nativas 

e estaqueamento; 

5. Coroamento (capina ao redor) das mudas pelo menos 2 vezes no primeiro ano e 

sempre que necessário, a partir do segundo ano; 

6. Roçadas nas faixas de cultivo sempre que necessário, especialmente nos três 

primeiros anos; 

                                                 
15

 Valores em itálico são estimativas a partir dos dados apresentados no estudo 
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7. Replantio das mudas no início do segundo ano. No caso da opção pelo cultivo das 

mudas que serão utilizadas no reflorestamento a seguir são apresentados os custos 

referentes ao cultivo das mudas; 

As roçadas, capinas de manutenção e controle de formigas, devem ser realizadas até o 

terceiro ano do plantio, pois a partir deste momento as intervenções são ocasionais 

(MARTINS, 2004). 

Os custos de implantação de reflorestamento com espécies nativas são separados para 

área de capoeira e área de pastagem. 

Quanto aos custos de manutenção, o detalhamento anual com os valores específicos em 

dólar são os seguintes: 

1ª Manutenção: realizada no primeiro ano a cada 3 meses; os valores se referem 

a 4 seqüências dos tratos culturais 

2ª Manutenção: realizada no 2º ano a cada 4 meses; os custos correspondem a 3 

seqüências de tratos culturais 

3ª Manutenção: realizada no 3º ano a cada 6 meses; os valores são relativos a 2 

seqüências de tratos culturais 

Estimativa:  

Quanto ao monitoramento, o valor do último ano de manutenção foi utilizado como 

referência, como pode ser observado nas tabelas a seguir. 
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Tabela 25: Custos para implementação e manutenção do plantio em área de capoeira - São 

Paulo, baseado em dados de MARTINS (2004) 

Implementação 

(R$
16

/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 20º 

ano do projeto) 

3.252,00 1.095,60 _ 

 715,80 _ 

 353,20 353,20 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de MARTINS (2004)
17

 

 

                                                 
16

 Os valores apresentados no estudo estão em dólar. A conversão para real foi realizada utilizando-se a 

taxa de câmbio apresentada no próprio estudo. 

17
  Valores em itálico são estimativas a partir dos dados apresentados no estudo 
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Tabela 26: Custos para implementação e manutenção do plantio em área de pastagem - 

São Paulo, baseado em dados de MARTINS (2004)  

Implementação 

(R$
18

/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 20º 

ano do projeto) 

3.053,80 1.223,60 _ 

 900,40 _ 

 564,00 564,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de MARTINS (2004)
19

 

Quando a área de reflorestamento não estiver em região de pasto, o custo tende a 

ser menor porque não existe a necessidade de implantar cerca.  

 

v. Fonte: CHABARIBERY et al. (2007); Local: Estado de São Paulo 

O estudo de CHABARIBERY et al. (2007) discute os resultados preliminares de 

implantação florestal em áreas ciliares do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - da 

Secretaria de Meio Ambiente (SP)-, na microbacia do Córrego do Barreiro, no 

Município de Gabriel Monteiro-SP. Ele considera os sistemas de plantio de matas 

nativas utilizados em sua recuperação, assim como os custos correspondentes.  

São apresentados os quatro primeiros sistemas de plantio, identificados a partir de 

matrizes de coeficientes técnicos e definidos em função das diferentes operações e 

equipamentos utilizados nas fases de implantação da mata. 

As planilhas foram agrupadas principalmente em função das diferentes operações 

adotadas no preparo do solo, o que permitiu que se identificassem quatro sistemas que 

diferem em função do grau de intervenção na área.  

Em nenhum dos sistemas foi utilizado herbicida. Nos dois primeiros, o preparo do solo 

foi realizado com rotativa e subsolagem para revolver a terra e marcar a linha de plantio, 

                                                 
18

 Os valores apresentados no estudo estão em dólar. A conversão para real foi realizada utilizando-se a 

taxa de câmbio apresentada no próprio estudo. 

19
 Valores em itálico são estimativas a partir dos dados apresentados no estudo 
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sendo que no 2º sistema foi realizada roçada para limpeza do pasto. No 3º sistema o 

preparo do solo se deu em toda a extensão da área, através do uso de grade aradora e 

niveladora; com o sulcador e o perfurador foram feitas linhas e covas; e, no último, um 

sistema de cultivo mínimo, o preparo do solo foi feito apenas na linha com o sulcador e 

coroamento nas covas. 

A 1ª manutenção consistiu no coroamento das mudas, na adubação em cobertura e no 

controle de formigas.  

Foi verificado no estudo que a aquisição de mudas foi a despesa mais onerosa 

observada em todos os quatro sistemas, seguido da mão de obra.  

O  custo   operacional   total   (COT)   de   formação   de   um  hectare   de  mata   ciliar   

na microbacia   do  Córrego   do  Barreiro   (município   de  Gabriel  Monteiro,  SP)   

variou entre  R$ 4.323,32 e R$ 5.122,33. 

A variação nos custos, diretamente ligada à quantidade de material utilizado em 

determinado sistema, é reflexo das condições em que foram encontradas as 

propriedades: depende se o proprietário exerce atividade pecuária, com necessidade de 

ter cerca em todo o limite da área ou não. Além disso, depende também das 

possibilidades de reaproveitamento do material de cercas já existentes. 

Estimativa: 

Como a divisão dos custos entre implementação e manutenção não está diretamente 

elencada, algumas suposições foram feitas para estimar a separação destes custos. 

Para o cálculo do custo de manutenção foi considerado o percentual de horas de mão de 

obra para a manutenção, sendo este aplicado ao custo total da mão de obra e ao custo 

dos encargos sociais diretos. Em seguida, ambos os custos, foram somados ao custo de 

adubo e formicida, já que estes itens estavam discriminados na metodologia adotada 

para a manutenção, totalizando o custo total de manutenção. 

Os percentuais de mão de obra de cada um dos Sistemas de plantio foram os seguinte: 

24,46%, 21,04%, 23,81% e 9,99%, relativas, respectivamente, aos Sistemas 1, 2, 3 e 4. 

A tabela a seguir mostra a divisão de custos entre implementação e manutenção no 1º 

ano, de acordo com o critério aplicado: 
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Tabela 27: Custos de implementação e da primeira manutenção utilizando-se as 

estimativas apresentadas 

Sistema 
Implementação 

do plantio 

 1ª 

Manutenção 

1 R$ 4.267,85 R$ 302,66 

2 R$ 3.962,94 R$ 360,38 

3 R$ 4.150,38 R$ 255,59 

4 R$ 5.000,61 R$ 121,72 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de CHABARIBERY et al. (2007) 
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Tabela 28: Estimativas de custos distribuídos por etapa, baseado em dados de 

CHABARIBERY et al. (2007) 

Fontes: 

CHABARIBERY 

et al., 2007 

Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até 

o 20º ano do 

projeto) 

Sistema 1 4.267,85 302,66 _ 

  302,66   

  302,66 302,66 

Sistema 2 3.962,94 360,38 _ 

  360,38   

  360,38 360,38 

Sistema 3 4.150,38 255,59 _ 

  255,59   

  255,59 255,59 

Sistema 4 5.000,61 121,72 _ 

  121,72   

  121,72 121,72 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de  CHABARIBERY ET AL.  (2007)
20

 

 

vi. Fonte: BNDES, 2013 Local: diversos, na Mata Atlântica 

A Iniciativa BNDES Mata Atlântica disponibiliza apoio financeiro, com recursos não-

reembolsáveis, para projetos de restauração deste bioma, em áreas de preservação 

permanente ciliares e unidades de conservação. 

                                                 
20

 Valores em itálico são estimativas a partir dos dados apresentados no estudo 
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Em 2009, o BNDES recebeu 55 projetos, dos quais 27 foram selecionados para análise. 

Até outubro de 2012, 13 projetos foram contratados, dois aprovados em processo de 

contratação e quatro em análise, totalizando uma perspectiva final de 19 projetos 

(BNDES, 2013).  

Foram considerados aqueles que ose enquadravam melhor no escopo este estudo. 

Todos os projetos selecionados têm a duração de três ou quatro anos, com o mínimo de 

dois anos para manutenção. Em alguns casos, porém, a proporção entre despesas diretas 

de restauração e despesas indiretas, como capacitação, educação ambiental e 

gerenciamento, diferem entre os projetos, não podendo os valores totais serem 

comparáveis entre si. 
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Tabela 29: Dados de custos agregados de investimento em projetos de reflorestamento na 

Mata Atlântica 

Projetos 

contratados 
Estados 

Área 

Contratada 

(ha) 

Valor 

contratado 

Desembolso 

Realizado 

Valor 

contratado 

por hectare 

(R$ mil) (R$ mil) R$/ha 

a. Akarui SP 160 1.495 556 R$ 9.343,75 

b. 

Fiotec/Fiocruz 
RJ 344 2.544 994 R$ 7.395,35 

c. Instituto 

Bioatlântica 

(IBIO) 

RJ 300 6.180 0 R$ 20.600,00 

d. Instituto 

Terra 

ES e 

MG 
155 2.470 1.802 R$ 15.935,48 

e. Instituto de 

Pesquisas 

Ecológicas 

(IPÊ) 

SP 200 3.601 2.115 R$ 18.005,00 

f. Mater 

Natura 
PR 95 1.418 532 R$ 14.926,32 

g. Iniciativa 

Verde (TGI) 
PR e SP 425 7.870 426 R$ 18.517,65 

h. The Nature 

Conservancy 

(TNC) 

PR, SC 

e SP 
130 1.705 131 R$ 13.115,38 

Fonte: BNDES, 2013 

 

 

 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_akarui.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_fiotec.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_instituto_terra.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_instituto_terra.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_mater_natura.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_mater_natura.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_iniciativa_verde.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_iniciativa_verde.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
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Detalhamento de projetos com apoio do BNDES: 

a. ARAKUI, 2013 

O investimento, no valor de R$ 1.495.000,00, destina-se à Akarui – Associação para 

Cultura, Meio Ambiente e Cidadania, que atua na conservação da biodiversidade por 

meio da implantação de corredores ecológicos e da produção rural ecologicamente 

correta - e realizará o reflorestamento de 160 hectares em áreas de preservação 

permanente ciliares e na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar, 

nos municípios de São Luís de Piratininga e Natividade da Serra, no norte do Estado de 

São Paulo. 

Além de recuperar o bioma Mata Atlântica, o projeto representará uma opção de renda 

para a população local, por meio do repovoamento com palmeira juçara, cuja polpa é 

comercializada para uso em merendas escolares. 

Do total de 160 hectares previstos, 120 hectares serão restaurados no Núcleo Santa 

Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar e 40 hectares em APPs no entorno do 

parque. 

Nestas áreas, o projeto prevê o enriquecimento com sementes de juçara a lanço em 45 

hectares e o plantio de mudas em 75 hectares, com espaçamento de 5 x 5 metros. 

Na zona de amortecimento, serão restaurados 40 hectares, dos quais 20 hectares com o 

plantio total de mudas nativas regionais e 20 hectares por meio do isolamento e 

condução da regeneração natural. 

Estima-se que, no total, o projeto plantará 74 mil mudas e gerará 48 empregos diretos e 

24 indiretos e capacitará a população do entorno que participará do projeto. O projeto 

prevê um investimento de R$ 9.343,75 por hectare. 

 

b. FIOCRUZ, 2013 

O Projeto “Restauração ecológica de 344 hectares de Mata Atlântica com espécies 

nativas; Reativação do Horto-Escola do Campus Fiocruz da Mata Atlântica” ( 

FIOCRUZ, 2013), também sob financiamento do BNDES, tem como objetivo gerar 

modelos sustentáveis para a recuperação e conservação dos serviços ambientais do 

Maciço da Pedra Branca, através da revitalização das micro-bacias dos rios Pavuninha e 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_fiotec.html
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Engenho Novo, focando também em garantir a oferta de sementes florestais de espécies 

com ocorrência natural na região, com qualidade genética para produção de mudas a 

serem utilizadas nessa e em outras restaurações. O local que abrange o recém-

instalado Campus Fiocruz da Mata Atlântica, inclui a reativação do Horto-Escola do 

Campus Fiocruz da Mata Atlântica, que possibilitará a produção de 250 mil mudas de 

espécies nativas por ano. Este projeto terá investimento de R$2.544.000,40 na 

recuperação de 344 hectares, em um período de vigência de 4 anos, correspondendo a 

um custo por hectare de R$ 7.395,35, que inclui além do plantio de árvores, outras 

atividades relacionadas à prática de reflorestamento. 

A tabela 30 a seguir detalha os locais e as técnicas de restauração utilizadas. 

Tabela 30: Área a restaurar por tipologia da vegetação e técnica de restauração 

Tipo Área (em hectares) 

  Indução Enriquecimento Plantio Total TOTAL 

Mata Ciliar 0 66 12 78 

Nascente 0   12   7   19 

Mata Paludosa 0 9 2 11 

Unidade de Conservação 230 5 1 236 

TOTAL 230 92 22 344 

Fonte: FIOCRUZ (2013) 

 

c. IBIO, 2013 

O  apoio financeiro será de R$ 6.180.000,00, na restauração florestal de 300 hectares de 

Mata Atlântica no Parque Estadual da Pedra Branca, Município do Rio de Janeiro (RJ). 

Dos12.500 hectares de área total do Parque, foram identificados 1.300 hectares onde 

ações de restauração florestal teriam maior impacto sobre a ecologia. Esses hectares 

foram divididos em quatro setores, de acordo com sua localização e similaridade da 

situação socioambiental atual. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_fiotec.html
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O sítio do projeto apoiado pela Iniciativa BNDES Mata Atlântica compreende um 

destes setores, o Setor Corredor, no qual foram selecionados 300 hectares, dentre as 

áreas de maior prioridade para restauração, consideradas também as oportunidades de 

geração de trabalho e renda por meio de parceria com as comunidades locais. Essa área 

faz limite com os bairros de Realengo, Jardim Sulacap, Vila Valqueire, Praça Seca, 

Tanque e Taquara, que abrigam uma população de cerca de 250 mil pessoas. 

A partir de uma análise no local, foi diagnosticado que os trechos a reflorestar se 

encontram basicamente recobertos por vegetação sucedânea invasora, com destaque 

para o Panicum maximum (capim colonião), Imperata brasiliensis (capim sapê) e outras 

gramíneas de comportamento agressivo, cuja presença contribui para a disseminação de 

focos de incêndios, em especial entre os meses de maio e outubro. Apesar da 

predominância de trechos fortemente degradados, há presença de significativos 

remanescentes florestais, como a chamada Floresta do Barata, além de outros onde já 

ocorreram ações de reflorestamento. 

O projeto empregará a tecnologia de restauração desenvolvida pelo Laboratório de 

Ecologia e Restauração Florestal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

(LERF/Esalq/USP) . Está prevista  a utilização de insumos para corrigir o solo quanto à 

acidez e deficiências de minerais. Serão adotadas duas técnicas de restauração no setor 

Corredor: o plantio direto em 260 hectares e a indução de regeneração natural em 40 

hectares. 

Serão utilizadas espécies de ocorrência natural nos remanescentes florestais de Mata 

Atlântica do estado do Rio de Janeiro.  

O arranjo das mudas no plantio obedecerá ao espaçamento de 2 metros entre linhas e de 

2 metros entre mudas, com disposição em quincôncio e intercalando “linhas de 

preenchimento” com “linhas de diversidade”. Quando forem localizadas em áreas de 

declive, as linhas serão implantadas no sentido das curvas de nível do terreno. As mudas 

serão fornecidas pelo viveiro do Campus Fiocruz da Mata Atlântica, que está sendo 

reativado, com recursos do BNDES, no âmbito do projeto Fiotec/Fiocruz (descrito 

anteriormente). 

O investimento por hectare será de R$20,600,00. 

 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_fiotec.html
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d. INSTITUTO TERRA, 2013 

O projeto do Instituro Terra prevê a restauração florestal da Mata Atlântica em 55 

hectares de mata ciliar na Fazenda Bulcão, em Aimorés (MG), e 100 hectares na 

Reserva Ecológica de Itapina, uma Unidade de Conservação localizada em Colatina 

(ES), através do apoio de R$ 2.469.999,40. 

Na RPPN (Reserva Particular do Patrimonio Natural) Fazenda Bulcão, no projeto 

apoiado pelo BNDES, além do reflorestamento, haverá investimento na implantação de 

um Laboratório de Sementes, e um núcleo de pesquisa para seleção de espécies 

florestais mais resistentes e favoráveis à atividade de reflorestamento em áreas 

degradadas.  

O custo total por hectare deste investimento será de R$ 15.935,48. 

 

e. IPÊ, 2013 

Este investimento apoiará a restauração florestal da Mata Atlântica em 200 hectares de 

áreas ciliares de preservação permanente às margens de afluentes do Rio Paranapanema, 

no entorno do Parque Estadual do Morro do Diabo e da Estação Ecológica Mico-Leão-

Preto, na região conhecida como Pontal do Paranapanema. Serão plantadas 

aproximadamente 400 mil mudas de espécies nativas, a partir de um apoio do BNDES 

no valor de R$ 3,6 milhões. 

Dos 200 hectares do projeto há dois sítios; um de 150 hectares na Fazenda Rosanela, em 

Teodoro Sampaio, SP e outro de 50 hectares em assentamentos do Pontal do 

Paranapanema. O plantio dos primeiros 50 hectares do projeto foi iniciado em abril de 

2011, na Fazenda Rosanela, aproveitando as últimas chuvas da estação. Em junho de 

2012 já haviam sido plantados 135 hectares de Mata Atlântica. 

O custo por hectare do projeto é de R$18.005,00, sendo a quantidade de mudas por 

hectare, 2.000. 
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f. MATER NATURA, 2013 – Instituto de Estudos Ambientais 

O projeto planeja a restauração de 95 hectares de mata atlântica em áreas de preservação 

permanente ciliares de pequenas propriedades rurais na Área de Proteção Ambiental 

Serra da Esperança, estado do Paraná, através do apoio de R$ 1.418.000,00 

As áreas a serem reflorestadas foram selecionadas de forma a estabelecer uma 

continuidade de matas ciliares ao longo de microbacias hidrográficas para garantir a 

qualidade das nascentes, conter a erosão e potencializar sua função biológica de 

recuperação e conservação da biodiversidade. Serão utilizadas duas técnicas para o 

plantio de acordo com o diagnóstico das áreas, o tipo de solo, obedecendo aos estágios 

sucessionais de regeneração, épocas de plantio e disponibilidade das mudas: 

 plantio tradicional em linhas onde serão plantadas linhas de espécies pioneiras 

intercaladas com linhas de espécies secundárias e clímax, com densidade de 2.000 

mudas por hectare; e 

 plantio composto por grupos de três a cinco mudas em formato de “+” , com 

densidade de 800 mudas por hectare. 

O projeto capacitará 90 agricultores familiares para a profissionalização na produção de 

mudas e sementes e implementará atividades de uso sustentável, o que proporciona 

geração de renda para as famílias e possibilitará seu engajamento na manutenção das 

áreas recuperadas. 

O custo por hectare, deste projeto, é de R$14.926,32. 

 

g. INICIATIVA VERDE, 2013 

O projeto da OSCIP Iniciativa Verde, orçado em R$ 7.869.523,00, prevê cinco 

diferentes frentes de atuação, todas voltadas à recuperação de matas ciliares: 150 

hectares no corredor do Rio Piqueri, no trecho que atravessa cinco municípios do 

Paraná; 100 hectares na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, ao pé da Serra da 

Mantiqueira (SP); 75 hectares nas microbacias dos córregos Barreiro e Éden (SP); 50 

hectares em propriedades rurais localizadas na Área de Proteção Ambiental São 

Francisco Xavier (SP); e 50 hectares em áreas de proteção permanente de córregos e 
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nascentes às margens da Represa de Barra Bonita (SP), totalizando 425 hectares. É 

estimado o uso de 700 mil mudas nativas. 

O projeto prevê a intervenção em diversos locais, agrupados em frentes de trabalho, em 

áreas de preservação permanente ciliares de propriedades privadas, nos estados de São 

Paulo e do Paraná.O objetivo é propiciar a adequação ambiental da paisagem rural, com 

previsão de cursos de capacitação, fornecendo a assistência técnica aos pequenos 

proprietários rurais tenham condições de passar a cumprir estritamente a legislação 

ambiental estadual e federal vigentes. 

Assim, o custo total de R$ 7.869.523,00 será investido no reflorestamento de 425 

hectares, com a utilização de 700 mil mudas, sendo o custo do reflorestamento de 

R$18.517,65/ha, com uma média de 1.647,06 mudas por hectare.   

 

h. TNC, 2013 - The Nature Conservancy  

Este projeto com apoio financeiro do BNDES, em parceria com a TNC-The Nature 

Conservancy, tem por objetivo o reflorestamento com espécies nativas de 130 hectares 

de áreas ciliares de preservação permanente e Unidades de Conservação da Natureza 

localizadas em: Mosaico de Reservas de Desenvolvimento Sustentável de Jacupiranga, 

SP; Propriedades Rurais em Turvo, PR; e Reserva Florestal da Embrapa, em Caçador, 

SC, totalizando um investimento de R$ 1.704.999,40. 

O projeto terá duração de quatro anos e as principais atividades estarão voltadas à 

capacitação da comunidade envolvida, à restauração das florestas e ao monitoramento 

dos resultados. 

Com a sua implantação, a TNC pretende desenvolver técnicas de reflorestamento e 

disseminar o conhecimento adquirido para que possam ser replicadas em larga escala 

como modelo de restauração, envolvendo capacitação, geração de oportunidades de 

trabalho e renda.  

O custo total agregado por hectare será de R$13.115,38. 

Estimativa: 

Em todos os casos, o dado de custo apresentou-se agregado, sendo apresentado apenas o 

valor total do investimento. Foi feita uma estimativa, conforme apresentado 
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anteriormente, de 30% do valor total para manutenção, sendo 10% para cada um dos 

anos de manutenção, e 70% para a implantação. Para o monitoramento foi utilizado o 

último valor de manutenção caso este seja menor que R$1.000,00, a salvo quando o 

valor for acima de R$1.000,00,onde seria utilizado o valor de R$1.000,00. 

Os valores estimados estão descritos na tabela a seguir: 
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Tabela 31: Estimativas de custos distribuídos por etapa, baseado em dados de diferentes 

projetos financiados pelo BNDES 

Projetos 

financiados 

pelo BNDES 

Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até 

o 20º ano do 

projeto) 

Akarui 6.540,62 934,00 _ 

    934,00   

    934,00 934,00 

Fiotec/Fiocruz 5.176,54 740,00 _ 

    740,00   

    740,00 740,00 

Instituto 

Bioatlântica 

(IBIO) 

14.420,00 2060,00 _ 

    2060,00   

    2060,00 1000,00 

Instituto Terra 11.154,83 1593,55 _ 

    1593,55   

    1593,55 1000,00 

Instituto de 

Pesquisas 

Ecológicas 

(IPÊ) 

12.603,50 1800,50 _ 

    1800,50   

    1800,50 1000,00 

Mater Natura 10.448,42 1492,63 _ 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_akarui.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_fiotec.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_instituto_terra.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_mater_natura.html
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Projetos 

financiados 

pelo BNDES 

Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até 

o 20º ano do 

projeto) 

    1492,63   

    1492,63 1000,00 

A Iniciativa 

Verde (TGI) 
13.016,35 1851,76 _ 

    1851,76   

    1851,76 1000,00 

The Nature 

Conservancy 

(TNC) 

9.180,76 1311,54 _ 

    1311,54   

    1311,54 1000,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BNDES (2013), descritos anteriormente
21

 

 

vii. Fonte: MMA (2011); Local: Estado da Bahia 

Uma iniciativa do Instituto BioAtlântica, o projeto “Carbono, Biodiversidade e 

Comunidade / BA”, visa fortalecer a proteção de remanescentes de Mata Atlântica 

costeira através da formação de um corredor ecológico entre dois parques nacionais: o 

do Pau Brasil e o do Monte Pascoal, no Estado da Bahia. 

O foco do projeto é a recuperação de APPs e áreas integrantes da RL, que se encontram 

em estágios diversos de degradação pela conversão em pastagem (pasto degradado, 

pasto sujo e capoeira rala), através de regeneração assistida e enriquecimento com 

espécies nativas. As áreas foram escolhidas de acordo com a garantia que fornecem, 

                                                 
21

 Valores em itálico são estimativas a partir dos dados apresentados no estudo 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_iniciativa_verde.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_iniciativa_verde.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
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pelo seu status legal, de fixação permanente do carbono capturado, e em função de sua 

elegibilidade perante os critérios do MDL.  

Através das técnicas utilizadas no processo de recuperação, que incluem produção local 

de mudas de espécies nativas a partir de sementes coletadas na região e condução da 

regeneração natural e plantio de mudas de espécies nativas, conforme o estágio de 

degradação de cada área, o projeto tem como objetivos: a mitigação da alteração 

climática através do resgate de CO2 da atmosfera e fixação nas árvores das áreas 

reflorestadas; a preservação e recuperação da biodiversidade pela conexão de 

fragmentos florestais hoje isolados; e o desenvolvimento socioeconômico de 

comunidades locais, pela participação efetiva de organizações, proprietários e agentes 

locais na concepção e implantação do projeto.  

Os custos de investimento somam R$ 15 mil/ha, considerando todos os insumos e mão 

de obra. Os custos de manutenção da restauração das áreas protegidas giram em torno 

de R$ 6 mil/ha, por três anos, além de mais R$ 1,5 mil/ha para os monitoramentos ao 

longo de 30 anos (MMA, 2011). 

É esperado como contrapartida dos proprietários o cercamento da área e o compromisso 

de manter a área reflorestada sem corte ao longo dos 30 anos, além da averbação das 

áreas. Espera-se também que as instituições parceiras mantenham os dois viveiros de 

mudas nativas do Grupo Ambiental Natureza Bela, equipamentos para coleta de 

sementes da COOPLANTAR e os recursos tecnológios do IBio, CI-Brasil e TNC 

(MMA, 2011). 

 

viii. Fonte: MMA (2011); Local: Estado de SP e MG 

O Instituto Arvorar, através do projeto ainda em desenvolvimento “Neutralização de 

emissões de Carbono / SP, MG”, visa a fixação de carbono, através do fortalecimento e 

proteção de remanescentes de Mata Atlântica no âmbito de quatro projetos localizados 

nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, conforme a seguinte descrição:  

 Neutralização de emissões de Carbono em Nazaré Paulista/SP: são dois 

projetos com as mesmas características, que têm como parceiro a SABESP. Os 

projetos estão sendo desenvolvidos no município de Nazaré Paulista, em 13 
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propriedades cuja extensão varia de 0 a 10ha, totalizando 72 ha com áreas de 

Mata Atlântica de interior.  

Seus custos de implantação giram em torno de R$ 14.000/ha, considerando todos os 

insumos e mão de obra. Os custos de manutenção do projeto giram em torno de 2 anos x 

R$ 5.000/ha/ano. A contrapartida do projeto será em torno de R$ 1.000/ha e a 

contrapartida desejada dos participantes será a mão de obra para a manutenção de 

viveiros de mudas de espécies nativas e posterior plantio dessas mudas nas áreas 

degradadas, bem como a manutenção das áreas protegidas. 

 Neutralização de emissões de carbono em Pontal do Paranapanema/SP: o 

projeto está sendo desenvolvido em uma propriedade de 5ha com áreas de Mata 

Atlântica de interior. Ainda não tem parcerias.  

O custo de implantação do projeto gira em torno de R$ 5.000/ha, considerando todos os 

insumos e mão de obra. Os custos de manutenção do projeto giram em torno de 2 anos x 

R$ 1.800/ha/ano. A contrapartida do projeto ainda não foi computada, mas espera-se 

que os participantes forneçam a mão de obra necessária para a manutenção das áreas 

protegidas. 

Estimativa:  

Para estas estimativas, o 3º ano de manutenção será considerado o mesmo custo do 1º e 

2º ano, R$1.800,00. Para o monitoramento o valor estimado será de R$1.000,00. 

 

  Neutralização de emissões de carbono em Uberlândia e Sete 

Lagoas/MG: o projeto está sendo desenvolvido nos municípios de Uberlândia e 

Sete Lagoas em duas propriedades cuja extensão varia de 0 a 10ha, totalizando 

13ha com áreas de Mata Atlântica de interior. Ainda não possui parcerias. 

O custo de implantação do projeto gira em torno de R$ 9.000/ha, considerando todos os 

insumos e mão de obra. Os custos de manutenção do projeto giram em torno de 2 anos x 

R$ 3.000/ha/ano.  

Estimativa: O 3º ano de manutenção será estimado com o mesmo custo dos 2 primeiros 

anos. E o monitoramento será estimado em R$1.000,00. 
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As frentes de ação dos 4 projetos são: evitar ou reduzir o desmatamento e a degradação 

das áreas de floresta através da conscientização da população e de proprietários ao 

longo das bacias hidrográficas; restauração florestal; assistência técnica no processo do 

plantio e monitoramento da área a ser reflorestada com mudas de espécies nativas. 

Os projetos não incluem pagamentos por serviços ambientais, mas irá investir na 

regularização ambiental das propriedades, buscando obter certificação necessária pra o 

estoque de carbono e posterior acesso ao mercado de créditos de carbono como forma 

de captação de recursos (MMA, 2011). 

A tabela abaixo detalha os custos distribuídos ao longo dos anos, com as estimativas 

detalhadas, descritas anteriores: 
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Tabela 32: Estimativas de custos distribuídos por etapa nos 3 projetos de reflorestamento 

na Mata Atlântica realizados pelo Instituto Arvorar 

Instituto Arvorar 

MMA (2011) 

Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até 

o 20º ano do 

projeto) 

NEC em Nazaré 

Paulista/SP 15.000,00 5.000,00 _ 

  5.000,00 _ 

  5.000,00 1.000,00 

NEC Pontal do 

Paranapanema/SP 5.000,00 1.800,00 _ 

  1.800,00 _ 

  1.800,00 1.000,00 

NEC em 

Uberlândia e Sete 

Lagoas/MG 9.000,00 3.000,00 _ 

  3.000,00 _ 

  3.000,00 1.000,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de  MMA (2011) 
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ix. Fonte: INEA, 2013; Local: Estado do Rio de Janeiro 

Foram realizadas consultas aos valores de referência utilizados pelo INEA – Instituto 

Estadual do Ambiente. De acordo com a consulta, os principais fatores apresentados 

como influentes no custo foram: tipografia, entorno, exemplares regenerantes, 

dominância de Brachiaras no local e presença de nascentes ou fluxos d’água próximos 

(que influenciam sobre a decisão de utilizar ou não herbicida para combate à 

dominância de Brachiaras). Os custos variaram entre R$49.554,53 e R$51.939,86 e 

R$57.500,00 à R$ 60.250,00, 

As tabelas a seguir discriminam os custos estimados para implantação e manutenção por 

3 anos (a uma taxa de 4 vezes por ano) de um plantio de reposição vegetal, no estado do 

Rio de Janeiro no ano de 2012.  

Tabela 33: Cronograma físico-financeiro de um projeto de reflorestamento coordenado 

pelo INEA – Projeto executivo 

Projeto executivo 

Descrição quantidade unidade 
preço 

unitário 

valor 

total 

Elaboração do Plano de 

Trabalho e Projeto 

Executivo 

2,56 h R$ 58,75 
R$ 

150,25 

TOTAL Projeto executivo       
R$ 

150,25 

Fonte: Dados fornecidos por contato pessoal no INEA
22

 

 

                                                 
22

 Vale ressaltar que não foi feito cálculo com acréscimo de BDI, já que este varia entre projetos públicos 

estaduais e privados. 
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Tabela 34: Cronograma físico-financeiro de um projeto de reflorestamento coordenado 

pelo INEA - Implantação 

Implantação 

Descrição quantidade unidade 
preço 

unitário 
valor total 

Mão de obra engenheiro 

ou arquiteto 
20,46 h R$ 58,75 R$ 1.201,98 

caminhoneta tipo pick-

up, com cabine e 

caçamba, motor diesel 

de 85cv e capacidade 

útil de 4 m3, inclusive 

motorista (CP) 

6,14 h R$ 40,00 R$ 245,51 

caminhoneta tipo pick-

up, com cabine e 

caçamba, motor diesel 

de 85cv e capacidade 

útil de 4 m3, inclusive 

motorista (CI) 

14,32 h R$ 16,34 R$ 234,01 

Cerca de arame farpado, 

com 4 fios de arame  
1,45 m R$ 15,18 R$ 22,06 

Abertura de covas 30 x 

30x 30. Custo para cada 

100 unidades. 

24,99 unid R$ 79,19 R$ 1.979,17 

Mudas nativas de 

essencias florestais até 1 

metro de altura. 

Fornecimento 

2500 unid R$ 0,45 R$ 1.125,00 

Plantio de mudas 

nativas de essências 

florestais até 1 metro de 

altura, exclusive as 

mudas. Custo válido 

para cada 100 unidades. 

24,99 unid R$ 84,46 R$ 2.110,89 
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Implantação 

Descrição quantidade unidade 
preço 

unitário 
valor total 

Aplicação de composto 

orgânico para mudas 

nativas de essências 

florestais, por cova. 

2500 unid R$ 0,49 R$ 1.225,00 

Aplicação de adubo 

químico superfosfato 

simples para mudas 

nativas, por cova 

1250 unid R$ 0,39 R$ 487,50 

Aplicação de hidrogel 

para mudas nativas de 

essências florestais, por 

cova 

2500 unid R$ 0,12 R$ 300,00 

Coroamento de plantas 

com diâmetro de 1 

metro, para cada 100 

unidades 

24,99 unid R$ 126,70 R$ 3.166,58 

Distribuição de mudas 

nativas de essências 

florestais. Custo válido 

para cada 100 unidades 

24,99 unid R$ 8,44 R$ 210,94 

Aplicação de formicida 

granulada. 

Fornecimento e 

aplicação 

1 ha R$ 143,88 R$ 143,88 

TOTAL Implantação       
R$ 

12.452,51 

Fonte: Dados fornecidos por contato pessoal no INEA
23

 

 

                                                 
23

 Vale ressaltar que não foi feito cálculo com acréscimo de BDI, já que este varia entre projetos públicos 

estaduais e privados. 
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Tabela 35: Cronograma físico-financeiro de um projeto de reflorestamento coordenado 

pelo INEA - manutenção 

Manutenção 

Descrição quantidade unidade 
preço 

unitário 
valor total 

Mão de obra engenheiro 

ou arquiteto sênior 
81,84 h R$ 58,75 

R$ 

4.807,90 

Caminhoneta tipo pick-

up, com cabine e 

caçamba, motor diesel de 

85cv e capacidade útil de 

4 m3, inclusive motorista 

(CP) 

24,55 h R$ 40,00 R$ 982,04 

Caminhoneta tipo pick-

up, com cabine e 

caçamba, motor diesel de 

85cv e capacidade útil de 

4 m3, inclusive motorista 

(CI) 

57,28 h R$ 16,34 R$ 936,05 

Coroamento de plantas de 

diâmetro de 1 metro. 

Custo para cada 100 

unidades 

224,93 unid R$ 126,70 
R$ 

28.499,22 

Aplicação de formicida 

granulada. Fornecimento 

e aplicação 

12 ha R$ 143,88 
R$ 

1.726,56 

TOTAL Manutenção       
R$ 

36.951,77 

Fonte: Dados fornecidos por contato pessoal no INEA
24

 

 

 

                                                 
24

 Vale ressaltar que não foi feito cálculo com acréscimo de BDI, já que este varia entre projetos públicos 

estaduais e privados. 
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Estimativa: 

Como o custo de manutenção não foi discriminado ano a ano, o valor total apresentado 

para manutenção foi dividido por três para o valor anual de manutenção durante o 

período determinado.  

Para o monitoramento foi utilizado o valor de R1.000,00 por hectare ao longo do 

período do  4º ao 20º anos. 

 

Tabela 36: Estimativas de custos distribuídos por etapa, baseado em dados de INEA 

Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 

20º ano do 

projeto) 

12.452,51 12.317,26   

 12.317,26   

 12.317,26 1.000,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos em contato pessoal com o INEA
25

 

 

x. Fonte: NASCIMENTO (2007); Local: Estado do Rio de Janeiro 

O estudo de NASCIMENTO (2007) teve como objetivo verificar a influência do 

espaçamento de plantio no crescimento de seis espécies florestais nativas da flora 

brasileira, aos 22 meses de idade, em plantios de recomposição florestal, na Bacia do 

Rio Guandu, Município de Seropédica-RJ, e obter os custos de implantação e 

manutenção desta recomposição, até a idade de 25 meses.  

Os plantios foram realizados entre outubro e dezembro de 2004, na Usina Termelétrica 

Barbosa Lima Sobrinho, pertencente à Petrobras. Foram utilizadas 48 espécies arbóreas, 

estabelecidas nos espaçamentos 1,0 x 0,5; 1,0 x 1,0; 1,5 x 1,0; 1,5 x 1,5; 2,0 x 1,5; 2,0 x 

2,0 e 3,0 x 2,0 m. 

                                                 
25

 Valores em itálico são estimativas a partir dos dados apresentados no estudo 
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Os custos de insumos e de mão-de-obra, envolvendo as etapas de implantação e 

manutenção, foram computados desde o início de instalação do experimento. Como 

implantação estão incluídos os custos de mudas, adubo, aração (mão-de-obra e trator) e 

mão-de-obra para abertura de covas, adubação e plantio. Inerente à manutenção foram 

obtidos os custos de capinas, replantio (mudas e mão de obra) e roçada. 

Os custos de mão-de-obra de implantação referentes à capina do 1º ano e ao replantio, 

independente do espaçamento, foram obtidos com o acompanhamento  diário dessas 

operações, onde verificou-se o rendimento das mesmas. Já para obtenção dos custos 

referentes à capina do segundo ano e a roçada (início do 3º ano), observou-se a 

influência do espaçamento. 

Ambos os valores foram compilados nas tabelas abaixo, de acordo com os dados 

apresentados no estudo.  

 

Tabela 37: Custos para implantação de plantios de reposição florestal de acordo com o 

espaçamento estabelecido entre as mudas 

Implantação dos plantios de reposição florestal 

espaçamento US$/ha R$/ha
26

 

1,0 x 0,5  15.941,08 31882,16 

1,0 x 1,0  8.039,20 16078,4 

1,5 x 1,0  5.405,24 10810,48 

1,5 x 1,5  3.649,27 7298,54 

2,0 x 1,5  2.771,28 5542,56 

2,0 x 2,0  2.112,79 4225,58 

3,0 x 2,0  1.454,31 2908,62 

Fonte: Adaptado de NASCIMENTO (2007) 

 

                                                 
26

 Foi considerado um valor aproximado para a taxa de câmbio do dólar de R$2,00, conforme utilizado no 

estudo. 
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Tabela 38: Custos para manutenção, até o terceiro ano, de plantios de reposição florestal 

de acordo com o espaçamento estabelecido entre as mudas 

Manutenção dos plantios de reposição florestal 

espaçamento 

US$/ha R$/ha 

ano1 ano2 ano 3 ano1 ano2 ano 3 

1,0 x 0,5 1 3445,06 422,54 0 8016,9 845,08 0 

1,0 x 1,0 1 2673,23 422,54 0 6473,24 845,08 0 

1,5 x 1,0 1 2423,67 422,54 0 6009,34 845,08 0 

1,5 x 1,5 1 2256,44 845,07 111,85 6426,74 1690,14 223,70 

2,0 x 1,5 1 2158,68 887,32 230,47 6552,96 1774,64 460,94 

2,0 x 2,0 1 2094,36 950,7 345,71 6781,56 1901,40 691,42 

3,0 x 2,0 1 2032,61 950,7 518,57 7003,78 1901,40 1037,14 

Fonte: Adaptado de NASCIMENTO (2007) 

Estimativa:  

Como o espaçamento não foi um parâmetro pré-estabelecido neste estudo, e pode variar 

para cada um dos casos, de acordo com as condições locais e os objetivos específicos, 

todos os valores de custo apresentados no estudo foram considerados como base de 

dados. 

Foram apresentados valores de implantação e manutenção até o 3º ano, então não foram 

necessárias estimativas para estes. 

Para os valores de monitoramento foi repetido o valor de manutenção do 3º ano, 

considerando o limite estabelecido de R$1.000,00. 
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Tabela 39: Estimativas de custos distribuídos por etapa, baseado em dados de 

NASCIMENTO (2007) 

Espaçamento das 

mudas plantadas 

Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 

20º ano do 

projeto) 

1,0 x 0,5 31.882,16 8.016,90  

  845,08  

  845,08 845,08 

1,0 x 1,0 16.078,40 6.473,24  

  845,08  

  845,08 845,08 

1,5 x 1,0 10.810,48 6.009,34  

  845,08  

  845,08 845,08 

1,5 x 1,5 7.298,54 6.426,74  

  1.690,14  

  223,70 223,7 

2,0 x 1,5 5.542,56 6.552,96  

  1.774,64  

  460,94 460,94 

2,0 x 2,0 4.225,58 6.781,56  

  1901,4  

  691,42 691,42 

3,0 x 2,0 2.908,62 7.003,78  

  1.901,40  
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Espaçamento das 

mudas plantadas 

Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 

20º ano do 

projeto) 

  1.037,14 1000,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de NASCIMENTO (2007)
27

 

 

xi. Resumo dos resultados 

A base de dados utilizada considerou as estimativas de custos apresentadas nos estudos 

descritos nesta sessão, conforme tabela em resumo a seguir: 

Tabela 40:Resumo dos valores de custo base para as análises deste estudo 

Fonte 
Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 20º 

ano do projeto) 

BRACALION et 

al., (2010) 
6.400,00 

800,00 _ 

800,00 _ 

800,00 800,00 

RODRIGUES, et 

al. (2009) 
6.920,00 

1.123,00 
_ 

789,00 

554,34 554,34 

HASSAN (2009) 6.920,00 

1.123,00 
_ 

789,00 

554,34 554,34 

MARTINS (2004) 

1 
3.252,00 

1.095,60 _ 

715,80 _ 

353,20 353,20 

MARTINS (2004) 

2 
3.053,80 

1.223,60 _ 

900,40 _ 

564,00 564,00 

CHABARIBERY 

et al. (2007) - 

Sistema 1 

4.267,85 

302,66 _ 

302,66   

302,66 302,66 

CHABARIBERY 

et al. (2007) - 

Sistema 2 

3962,94 

360,38 _ 

360,38   

360,38 360,38 

                                                 
27

 Valores em itálico são estimativas a partir dos dados apresentados no estudo 
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Fonte 
Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 20º 

ano do projeto) 

CHABARIBERY 

et al. (2007) - 

Sistema 3 

4.150,38 

255,59 _ 

255,59   

255,59 255,59 

CHABARIBERY 

et al. (2007) - 

Sistema 4 

5.000,61 

121,72 _ 

121,72   

121,72 121,72 

Projetos 

financiados 

BNDES (2013) - 

Akarui  

6.540,62 

  

  

934,00 _ 

934,00   

934,00 934,00 

Projetos 

financiados 

BNDES (2013) - 

Fiotec/Fiocruz  

5.176,54 

  

  

740,00 _ 

740,00   

740,00 740,00 

Projetos 

financiados 

BNDES (2013) - 

Instituto 

Bioatlântica 

(IBIO)  

14.420,00 

  

  

2.060,00 _ 

2.060,00   

2.060,00 1.000,00 

Projetos 

financiados 

BNDES (2013) - 

Instituto Terra  

11.154,83 

  

  

1.593,55 _ 

1.593,55   

1.593,55 1.000,00 

Projetos 

financiados 

BNDES (2013) - 

Instituto de 

Pesquisas 

Ecológicas (IPÊ)  

12.603,50 

  

  

1.800,50 _ 

1.800,50   

1.800,50 1.000,00 

Projetos 

financiados 

BNDES (2013) - 

Mater Natura  

10.448,42 

  

  

1.492,63 _ 

1.492,63   

1.492,63 1.000,00 

Projetos 

financiados 

BNDES (2013) - 

13.016,35 

  

  

1.851,76 _ 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_akarui.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_akarui.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_akarui.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_akarui.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_fiotec.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_fiotec.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_fiotec.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_fiotec.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ibio.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_instituto_terra.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_instituto_terra.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_instituto_terra.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_instituto_terra.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_ipe.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_mater_natura.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_mater_natura.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_mater_natura.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_mater_natura.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_iniciativa_verde.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_iniciativa_verde.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_iniciativa_verde.html
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Fonte 
Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 20º 

ano do projeto) 

A Iniciativa Verde 

(TGI)  

1.851,76   

1.851,76 1.000,00 

Projetos 

financiados 

BNDES (2013) - 

The Nature 

Conservancy 

(TNC)  

9.180,76 

  

  

1.311,54 _ 

1.311,54   

1.311,54 1.000,00 

Instituto Arvorar - 

MMA (2011) - 

NEC em Nazaré 

Paulista/SP 

15.000,00 

5.000,00 _ 

5.000,00 _ 

5.000,00 1.000,00 

Instituto Arvorar - 

MMA (2011) - 

NEC Pontal do 

Paranapanema/SP 

5.000,00 

1.800,00 _ 

1.800,00 _ 

1.800,00 1.000,00 

Instituto Arvorar - 

MMA (2011) - 

NEC em 

Uberlândia e Sete 

Lagoas/MG 

9.000,00 

3.000,00 _ 

3.000,00 _ 

3.000,00 1.000,00 

INEA (2013) 12.452,51 

12.317,26   

12.317,26   

12.317,26 1.000,00 

NASCIMENTO 

(2007) 

espaçamento - 1,0 

x 0,5 

31.882,16 

8016,90 

845,08 845,08 

845,08 

NASCIMENTO 

(2007) 

espaçamento - 1,0 

x 1,0 

16.078,40 

6.473,24 

845,08 845,08 

845,08 

NASCIMENTO 

(2007) 

espaçamento - 1,5 

x 1,0 

10.810,48 

6.009,34 

845,08 845,08 

845,08 

NASCIMENTO 

(2007) 

espaçamento - 1,5 

x 1,5 

7.298,54 

6.426,74 

223,70 1.690,14 

223,70 

NASCIMENTO 

(2007) 

espaçamento - 2,0 

x 1,5 

5.542,56 

6.552,96 

460,94 1.774,64 

460,94 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Mata_Atlantica/projeto_tnc.html
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Fonte 
Implementação 

(R$/ha) 

Manutenção 

(R$/ha) 

Monitoramento 

(R$/ha/ano, até o 20º 

ano do projeto) 

NASCIMENTO 

(2007) 

espaçamento - 2,0 

x 2,0 

4.225,58 

6.781,56 

691,42 1.901,40 

691,42 

NASCIMENTO 

(2007) 

espaçamento - 3,0 

x 2,0 

2.908,62 

7.003,78 

1.000,00 1.901,40 

1.037,14 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da literatura
28

 

Os custos de implantação dos projetos variam de forma significativa, ainda que para 

executar o mesmo tipo de ação (MMA, 2011).  Com o levantamento de dados da 

literatura, foi observado que das 10 fontes analisadas, 7 apresentaram  alguma 

subdivisão de custos quanto às etapas de implantação e de manutenção. Apenas 2 

projetos incluíram no valor total o monitoramento e nenhum deles utilizou a projeção de 

custos utilizando taxas de desconto ao longo do tempo. 

Observa-se também que os dados de custo do estado do Rio de Janeiro são 

consideravelmente maiores do que aqueles relativos aos outros estados.  

  

                                                 
28

 Valores em itálico são estimativas a partir dos dados apresentados no estudo 
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4.2.3 Área total potencial para o reflorestamento 

Diferente das duas variáveis anteriores, a área em que poderia ser realizado o 

reflorestamento não tem impacto no Custo de abatimento, mas sim na quantidade total 

de carbono que poderia ser capturada no âmbito do projeto e abatida das emissões do 

setor industrial. 

4.2.3.1 Dados da literatura 

Para tal análise, foram utilizados como informações principais os dados do Pacto Mata 

Atlântica e o levantamento de dados acerca de projetos de reflorestamento no Estado do 

Rio de Janeiro, no âmbito dos “Jogos Limpos 2016”, apresentados a seguir: 

Dados do Pacto da Mata Atlântica 

O Pacto da Mata Atlântica, lançado em 2009 com apoio de 80 organizações ambientais, 

companhias privadas, governo, pesquisadores e proprietários de terra, tem por objetivo 

restaurar 15 milhões de hectares de floresta até 2050, utilizando espécies nativas 

(BRACALION et al., 2012). 

Com o intuito de integrar esforços em prol da recuperação da Mata Atlântica, o Pacto 

pela Restauração da Mata Atlântica estabeleceu grupos de trabalho especializados para 

áreas de desenvolvimento e planejamento diferentes. Um desses grupos, o GT Gestão 

da Informação foi formado com o objetivo de indicar a localização de áreas potenciais 

de restauração. 

As categorias estabelecidas para determinação destas áreas foram: áreas potenciais para 

recuperação e áreas prioritárias para recuperação, sendo a segunda enquadrada dentro da 

primeira. 

As áreas potenciais para restauração florestal são aquelas ocupadas por pastagens ou 

que estão sem cobertura vegetal nativa, mas contam com instrumento legal de 

manutenção; ou áreas cujas características de relevo as tornam pouco aptas ao uso 

agrícola; ou áreas que já vêm sendo utilizadas em programas e projetos de restauração. 

Assim, áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o 

estabelecido pela a Lei Federal no 4.771/65 e a Resolução do CONAMA 303/2002, 

seriam classificadas como áreas potenciais, juntamente com áreas de elevada aptidão 
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florestal e baixa aptidão agrícola, de acordo com avaliação de fatores limitantes, como a 

declividade. 

Uma vez estabelecidas às áreas potenciais, foi estabelecido pelo grupo, áreas prioritárias 

que seguissem os seguintes critérios:  

 Promoção de conectividade da paisagem, formando corredores entre 

fragmentos de grande porte detentores de biodiversidade, incluindo áreas 

próximas a unidades de conservação, áreas com ocorrência de espécies 

endêmicas e/ou ameaçadas, e áreas de corredores que promovam a 

conectividade entre remanescentes significativos de floresta nativa; 

 Áreas favoráveis à implantação de esquemas de Pagamento de Serviços 

Ambientais, e que pudessem receber suporte financeiro para as ações de 

restauração florestal. Elas seriam áreas de bacias hidrográficas fornecedoras de 

água para abastecimento humano, e áreas elegíveis em projetos de carbono; 

 Locais com existência de capacidades, recursos e infra-estrutura, como 

presença de capacidade técnica e de viveiros, provenientes de alguma iniciativa 

de restauração anterior na região, que podem reduzir os custos do projeto de 

reflorestamento; 

 Áreas com a existência de políticas públicas específicas para restauração, 

que possam funcionar como suporte e catalizador de iniciativas deste tipo;  

 Áreas com potencial de autorecuperação, ou resiliência. 

Na figura a seguir encontram-se os dados de áreas potenciais para restauração florestal, 

em hectares, para cada um dos estados componentes do Bioma Mata Atlântica, 

provenientes de esforços de especialistas, realizados em 2009, no âmbito das ações do 

Pacto da Mata Atlântica. 
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Tabela 41: Áreas potenciais para restauração florestal no bioma Mata Atlântica 

 

Fonte: RODRIGUES et al. (2009) 

Cabe notar que a área potencial para restauração florestal no Rio de Janeiro indicada 

pelo “Pacto Mata Atlântica” corresponde a cerca de 22% da área do bioma no Estado. 

Considerando os percentuais tipológicos de uso do solo elaborados no âmbito do livro 

“Indicados Ambientais do Rio de Janeiro” (Bastos, Napoleão, Lima, & Oliveira, 2010), 

aproximadamente 38% da área do estado correspondem à ocupação urbana de alta e 

média densidade, cordões arenosos, afloramentos rochosos, água, áreas úmidas e 

florestas. Portanto, considerando a área restante, as áreas potenciais para restauração 

propostas pelo “Pacto Mata Atlântica” representam aproximadamente 56% desta. 

A tabela a seguir discrimina os dados de área (em hectares) de acordo com as categorias 

analisadas no relatório (RODRIGUES et al., 2009). 
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Tabela 42: Detalhamento de dados de área (em hectares) de acordo as categorias 

analisadas no relatório, para o Estado do Rio de Janeiro e Mata Atlântica, como um todo. 

Local 
Área Lei da 

M.A. (2009) 

Área 

analisada 
APPc sem veg 

nativa 

RJ 4.268.141,96 4.375.784 219.053 

MA 131.133.694 111.499.909 5.812.326 

Local 
Área Lei da 

M.A. (2009) 

Área 

analisada 
 APPm sem veg 

nativa 

RJ 4.268.141,96 4.375.784 57.017 

MA 131.133.694 111.499.909 2.469.650 

Local 
Área Lei da 

M.A. (2009) 

Veg Nativa 

Total 
Déficit Nativa 

em RL 

RJ 4.268.141,96 1.341.634 49.885 

MA 131.133.694 28.603.105 2.715.876 

Local 
Área Lei da 

M.A. (2009) 
  

Baixa aptidão 

agrícola e alta 

aptidão florestal 

RJ 4.268.141,96   663.730 

MA 131.133.694   6.455.860 

Local TOTAL 

RJ 939.800 

MA 17.453.712 

Fonte: RODRIGUES et al. (2009) 

 

Dados “Jogos Limpos 2016” 

No Compromisso Olímpico Rio 2016 (INEA, 2013), o Estado do Rio de Janeiro 

pretende compensar as emissões de gases de efeito estufa (GEE), resultantes da 

realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro em 2016, por meio do 

plantio de árvores em áreas degradadas. O projeto foi elaborado pela Secretaria Estadual 

do Ambiente -SEA e seu órgão executor é o Instituto Estadual do Ambiente-INEA. 
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Os plantios serão realizados utilizando-se cerca de 2.500 árvores por hectare de espécies 

nativas da Mata Atlântica a partir da metodologia estabelecida pelo “Pacto de 

Restauração da Mata Atlântica” (INEA, 2013). 

Um primeiro esforço para levantamento dos projetos em execução no Estado, analisou 

34 iniciativas, totalizando os seguintes dados de área: 

Tabela 43: Resumo de dados de esforços de plantios (restauração) a partir de 2010 no 

Estado do Rio de Janeiro 

Área total para 

plantio (ha) 

Área já plantada 

(ha) 

Área a ser 

plantada (ha) 

23666,40 1448,20 22218,20 

Fonte: INEA (2013) 

A tabela a seguir apresenta o resumo dos dados de área que serão utilizados para a 

determinação do Potencial de Sequestro de Carbono através de reflorestamento, que 

será apresentada no capítulo seguinte. 

Tabela 44: Resumo dos dados de área (ha) potencial para reflorestamento no Estado do 

Rio de Janeiro 

Fonte 
Área Potencial para 

reflorestamento (hectares) 

RODRIGUES et 

al. (2009) 
939.800,00 

INEA (2013) 22.218,20 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da literatura 
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5. Resultados e Análise de Investimento 

Neste capítulo são apresentados os resultados do cálculo de Custo de Abatimento (CA) 

e do Potencial de Abatimento (PA) com suas margens de certeza, a partir dos dados 

apresentados na seção anterior, utilizando-se o software GRAPH e o Crystal Ball®. 

Em seguida é feita uma comparação dos CA e PA encontrados com aqueles relativos às 

medidas de mitigação apresentadas para o setor industrial no estudo de SCHAEFFER et 

al. (2011). 

5.1 Potencial de Abatimento 

Conforme explicitado na metodologia, para o cálculo do Potencial de Abatimento foram 

considerados os dados da literatura relativos ao potencial de sequestro de carbono por 

área (tCO2/ha) e a área total potencial para o reflorestamento (ha), apresentados na 

seção anterior. Estes dados também foram analisados no Software Crystal Ball.  

Devido à baixa disponibilidade de dados de áreas potenciais para reflorestamento no 

Estado do Rio de Janeiro, foi utilizado para estes dados uma distribuição triangular. O 

valor de mínimo utilizado foi a “área a ser plantada” do levantamento de esforços de 

plantio a partir de 2010, como produto inicial do Projeto “Jogos Limpos 2016” (INEA, 

2013); e o valor de máximo foi a área levantada pelo Projeto “Pacto Mata Atlântica” 

(RODRIGUES, et al. 2009).  

O ponto mais provável desta distribuição foi determinado como 85% mais próximo do 

valor de máximo em relação ao valor de mínimo, por ser considerado que os dados 

levantados para os “Compromisso com os Jogos Olímpicos 2016” ainda são dados 

iniciais e preliminares, enquanto os dados do Pacto são mais consistentes, e amplamente 

utilizados para este fim, mas precisam ser reavaliados para uma certeza de 100%. 

 

5.2 Custo de Abatimento e Definição dos Casos 

Para o cálculo do Custo de Abatimento de reflorestamento da Mata Atlântica também 

foram utilizados os dados apresentados na seção anterior, relativos ao custos de um 

projeto de reflorestamento por área ($/ha) e ao potencial de sequestro de carbono por 

área (tCO2/ha). Foram utilizadas diferentes taxas de desconto, conforme apresentado no 



141 

 

capítulo 4, de metodologia, para avaliar as perspectivas de diferentes setores e agentes 

da economia. 

 De forma a ser consistente com o estudo elaborado pela COPPE para a SEA  

(SCHAEFFER et al,. 2011), o setor industrial fluminense será representado por uma 

taxa de desconto igual a 15%. Em verdade, esta taxa de desconto foi utilizada, pois se 

aproxima de uma taxa setorial comum para representar segmentos como: refino, 

termoelétricas, metalúrgico, etc. 

Já o agente público, que tende a não possuir uma visão tão focada no retorno do 

investimento e na aversão ao risco, será representado por uma taxa de desconto de 8%. 

Este valor também está de acordo com o estudo de SCHAEFFER et al. (2011). 

Ainda neste contexto, foi identificado na literatura que estudos de opções de mitigação 

de gases de efeito estufa envolvendo conservação de florestas e reflorestamento 

costumam utilizar taxas de desconto ainda mais baixas que aquelas definidas para 

agentes públicos. Estas taxas costumam estar próximas de 5% (RICHARDS & 

STROKES, 2004), impactando nos valores apresentados para o CA florestal.  

Portanto, serão calculados diferentes Custos de Abatimento, para cada uma das taxas de 

desconto (8 e 15%). Como foi mencionado, o objetivo destes cálculos é padronizar os 

valores, de forma a compará-los com as medidas apresentadas para o setor industrial no 

estudo de SCHAEFFER et al. (2011). 

Como foi apresentado no capítulo anterior, os dados disponíveis envolvem tanto 

projetos dentro do Estado do Rio de Janeiro como em outros estados, principalmente 

São Paulo, que apresentam projetos de reflorestamento da Mata Atlântica. Desta forma, 

optou-se por calcular o CA, separando os dados em duas categorias: dados da Mata 

Atlântica; e dados da Mata Atlântica fluminense. 

Além disso, a análise dos dados e o tratamento utilizado sobre eles foram feitos sempre 

tendo em vista uma visão mais conservadora, de forma que os resultados tendem a 

representar Custos de Abatimento mais altos. Seja estimando o abatimento para valores 

inferiores (como foi feito no modelo de crescimento de estoque de carbono apresentado 

anteriormente), seja padronizando os custos para valores superiores, que tendem a 

fluxos de caixa mais pesados para o investidor. 
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Neste contexto, foram adotadas adicionalmente duas perspectivas de cálculo: mais 

conservadora e menos conservadora. A primeira utiliza os dados conforme apresentados 

no capítulo 5, isto é, monitoramento anual do 4º ao 20º ano de projeto, e os custos de 

manutenção mais altos, conforme apresentados nos dados da literatura.  

Já a segunda perspectiva, envolve um conjunto de premissas que visa verificar uma 

possível redução dos custos envolvidos. São elas: 

 A mão de obra das atividades de manutenção foi considerada como 

contrapartida do proprietário, de forma que este valor foi abatido dos custos 

inferidos sobre o projeto.  CHABARIBERY et al. (2007) estima que, neste caso, 

geralmente há uma redução de aproximadamente 20% deste valor; 

 As atividades de monitoramento deixam de ser anuais, e passam a ter 

periodicidade de 5 anos; 

 

Desta forma, espera-se obter valores menos conservadores, isto é, com uma menor 

garantia de manutenção da biomassa e do estoque de carbono no solo durante o 

andamento do projeto, mas que representem uma possibilidade de projetos de 

reflorestamento com maior contrapartida de terceiros e menores custos durante a vida 

útil do projeto. 

A tabela a seguir resume as premissas envolvidas na definição dos quatro casos: 
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Tabela 45: Resumo dos critério dos casos 

Casos 
Taxa de 

Desconto 
Aplicação Critério 

Custo de 

Manutenção 

Aplicação de 

Monitoramento 

Garantia de 

abatimento 

Caso 1 

15% e 

8%  

Mata 

Atlântica 
Mais 

Conservador 
Alto Anualmente Alta 

Caso 2 Rio de Janeiro 

Caso 3 
Mata 

Atlântica 
Menos 

Conservador 

Baixo            

(redução de 

20%) 

Uma vez a 

cada 5 anos 
Baixa 

Caso 4 Rio de Janeiro 

Fonte: elaboração própria 

Conforme apresentado anteriormente, a etapa inicial da análise probabilística é a 

determinação da variabilidade dos parâmetros de entrada. Para isso, é escolhida a 

melhor distribuição de probabilidade que representa tal variável. O ajuste da 

distribuição pode ser realizado com os valores brutos ou adaptados, isto é, com ou sem 

algum tipo de tratamento matemático.  

Neste sentido, deve-se mencionar que os ajustes que apresentaram o melhor coeficiente 

de determinação para os custos de monitoramento e manutenção (anos 1, 2 e 3) foram 

obtidos ao representar os valores como frações relativas ao investimento inicial. 

Importante expressar que esta mudança de variável não altera a variabilidade encontrada 

na literatura destas variáveis, mas permite uma melhor representação por um modelo de 

distribuição probabilística (ex: normal ou lognormal). 

 

5.3 Resultados 

Nesta seção serão apresentados os resultados dos quatro casos de cálculo de Custo de 

Abatimento de gases de efeito estufa do reflorestamento da Mata Atlântica, conforme 

premissas e dados discriminados anteriormente. 

Como foi apresentado na seção de metodologia, a primeira etapa consiste na atribuição 

de uma distribuição de probabilidade a cada parâmetro de entrada. Após determinar o 

comportamento da variabilidade de cada parâmetro, o modelo pode calcular as 
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respostas. O modelo se baseou no software Crystal Ball, que executa diversas 

simulações para o cálculo de modelos probabilísticos. 

5.3.1 Caso 1 

O Caso 1 representa o cálculo do Custo de Abatimento (CA) de reflorestamento da 

Mata Atlântica utilizando todos os dados encontrados na literatura (e apresentados no 

capítulo 5), sob uma perspectiva mais conservadora. 

Inicialmente, para cada um dos parâmetros selecionados, foi possível determinar qual a 

função de distribuição de probabilidade que mais se aproxima dos valores reportados. 

Para realizar esta análise, foi utilizado o software GRAPH, desenvolvido pela CNEN 

(ROCHEDO, 2011) para análise estatística de dados. Os resultados desta análise podem 

ser observado na tabela a seguir. 

 

Tabela 46: Dados de entrada do Caso 1 

Critério Unid. r² Dist Média Desvio 

Investimento Inicial R$/ha 0,95 LogN 8.129,76 5.674,62 

Manutenção 

Ano 

1 
% (IF) 0,96 LogN 22,19% 19,54% 

Ano 

2 
% (IF) 0,90 LogN 20,23% 17,10% 

Ano 

3 
% (IF) 0,98 LogN 18,41% 15,36% 

Monitoramento % (IF) 0,94 Normal 10,40% 4,20% 

Abatimento MtCO2/ha 0,96 LogN 407,65 186,46 

Fonte: elaboração própria 

Como se pode observar, todos os resultados expostos apresentam um coeficiente de 

determinação acima de 90%, que representa um excelente ajuste (goodness-of-fit). A 

tabela apresenta ainda qual a distribuição que melhor ajustou os dados da literatura e os 

parâmetros básicos para reproduzir esta distribuição. Outra representação possível dos 

dados de entrada está disponível na figura abaixo. 
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Figura 17: Dados de entrada do Caso 1 

Fonte: elaboração própria 

 Resultados 

A seguir serão apresentados os resultados do Caso 1 deste estudo, em que foi 

empregado uma metodologia para o cálculo de uma curva probabilística de Custo de 

Abatimento. A Figura 18 apresenta os resultados obtidos do Crystal Ball para o Custo 

de Abatimento, em termos de R$/CO2. Pode-se observar, a partir dela, que todos os três 

valores foram ajustados para uma distribuição logarítmica.  

A , abaixo, apresenta os principais resultados do CA, obtidos pelo modelo: a mediana, a 

moda e a média. A mediana é extremamente útil ao avaliar modelos estocásticos, pois 

ela permite avaliar a faixa do percentil e, a partir disso, atribuir uma faixa de certeza em 

relação aos resultados. Já a moda representa o valor que foi mais observado ao rodar o 

modelo, isto é, o valor mais provável. No entanto, como a distribuição lognormal não é 

simétrica, a moda não pode ser atribuída com grande certeza, pois o desvio entre a moda 

e a mediana pode ser muito grande. 
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Tabela 47: Comparação do Custo de Abatimento do Caso 1 

Taxa 
 Média 

(R$/tCO2) 

 Mediana 

(R$/tCO2) 

Moda  

(R$/tCO2) 

15,0% 111,11 98,68 53,79 

8,0% 88,02 77,63 41,87 

Fonte: elaboração própria 

 

De fato, como pode ser observado pelos dados, neste caso, o modelo apresenta uma 

certeza de apenas 21,80% que o valor do CA, com uma taxa de 15%, seria menor que a 

moda (53,79 R$/tCO2e). Por outro lado, baseando-se na mediana, o modelo afirma uma 

certeza de 20% que o valor do CA, também a uma taxa de 15%, fique entre os valores 

de 80,50 e 119,90 R$/tCO2e. 
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Figura 18: Custo de Abatimento para o Caso 1 

Fonte: elaboração própria 

5.3.2 Caso 2 

O segundo caso (Caso 2) representa o cálculo do Custo de Abatimento de 

reflorestamento da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Para isso, foram 

utilizados apenas os estudos com custos fluminenses. Assim como no Caso 1, este caso 

envolve uma perspectiva mais conservadora, com uma estimativa maior acerca dos 

custos envolvidos no projeto de mitigação. 

Novamente, para cada um dos parâmetros selecionados, foi possível determinar qual a 

função de distribuição de probabilidade que mais se aproxima dos valores reportados. 

Para realizar esta análise, foi utilizado novamente o software GRAPH (ROCHEDO, 

2011) para análise estatística de dados. Os resultados desta análise pode ser observado 

na tabela a seguir. 
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Tabela 48: Dados de entrada do Caso 2 

Critério Unid. r² Dist Média Desvio 

Investimento Inicial R$/ha 0,95 LogN 11.079,54 7.733,58 

Manutenção 

Ano 

1 
% (IF) 0,96 LogN 85,60% 59,80% 

Ano 

2 
% (IF) 0,90 LogN 30,90% 27,20% 

Ano 

3 
% (IF) 0,98 LogN 20,70% 17,50% 

Monitoramento % (IF) 0,94 Normal 10,70% 8,90% 

Abatimento MtCO2/ha 0,96 LogN 407,65 186,46 

Fonte: elaboração própria 

Novamente, todos os resultados expostos apresentam um coeficiente de determinação 

acima de 90%. A tabela apresenta ainda qual a distribuição que melhor ajustou os dados 

da literatura e os parâmetros básicos para reproduzir os dados de entrada. A Figura 19 

apresenta o formato das distribuições descritas na tabela sob formato de gráficos. 

Em relação ao caso anterior, é possível verificar que os custos tendem a ser 

consideravelmente maiores. O valor do investimento inicial e, principalmente, do 

primeiro ano de manutenção são claramente maiores que os do Caso 1, o que deverá 

resultar em um CA maior para este caso.  
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Figura 19: Dados de entrada do Caso 2 

Fonte: elaboração própria 

 Resultados 

A seguir serão apresentados os resultados do Caso 2 deste estudo. A Figura 20 apresenta 

os resultados obtidos da aplicação do Crystal Ball para o Custo de Abatimento, em 

termos de R$/tCO2, a partir de três taxas de desconto. Mais uma vez, pode-se observar 

que todos os três valores foram ajustados para uma distribuição logarítmica. 
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Figura 20: CMA para o Caso 2 

Fonte: elaboração própria
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A Tabela 49, abaixo, apresenta os principais parâmetros derivados desta análise para o 

CA. Em relação ao Caso 1, é possível perceber que os custos para a Mata Atlântica 

fluminense apresentam valores maiores, como era esperado após analisar os dados de 

entrada.  

Pela análise da mediana, o estado do Rio de Janeiro apresentou um valor de 151,60 e 

123,00 R$/tCO2e com as taxas de desconto de 15% e 8%, respectivamente. Estes 

valores representam um aumento de 53,60% e 58,50%, respectivamente, em relação ao 

Caso 1. Já em relação à Moda, os aumentos foram menores: 47% e 50%. 

Tabela 49: Comparação do Custo de Abatimento do Caso 2 

Taxa 
Média 

(R$/tCO2) 

Mediana 

(R$/tCO2) 

Moda  

(R$/tCO2) 

15,0% 166,16 151,57 79,07 

8,0% 134,67 123,03 63,02 

Fonte: elaboração própria 

 

5.3.3 Caso 3 

O terceiro caso (Caso 3) representa o cálculo do Custo de Abatimento de 

reflorestamento da Mata Atlântica. Para isso, foram utilizados todos os estudos 

avaliados no capítulo anterior. Diferentemente dos Casos 1 e 2, este caso envolve uma 

perspectiva menos conservadora, com uma estimativa menor acerca dos custos 

envolvidos no projeto de mitigação. 

Novamente, a primeira etapa da análise foi determinar a função de distribuição de 

probabilidade que mais se aproxima dos valores reportados. Os resultados desta análise 

pode ser observado na tabela a seguir. 

Como este caso se trata de uma abordagem menos conservadora em relação aos custos 

envolvidos nas atividades de monitoramento e manutenção da área de reflorestamento, 

os valores de entrada para os custos variáveis são ligeiramente menores que no Caso 1. 

Portanto, é esperado que os custos marginais de abatimento sejam ligeiramente menores 

que este mesmo caso. 
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Tabela 50: Dados de entrada do Caso 3 

Critério Unid. r² Dist Média Desvio 

Investimento Inicial R$/ha 0,95 LogN 8.129,76 5.674,62 

Manutenção 

Ano 

1 
% (IF) 0,96 LogN 17,75% 19,54% 

Ano 

2 
% (IF) 0,90 LogN 16,19% 17,10% 

Ano 

3 
% (IF) 0,98 LogN 14,72% 15,36% 

Monitoramento % (IF) 0,94 Normal 10,40% 4,20% 

Abatimento MtCO2/ha 0,96 LogN 407,65 186,46 

Fonte: elaboração própria 

 

 Resultados 

Para o Caso 3 deste estudo, em que foram calculados o Custo de Abatimento do 

reflorestamento da Mata Atlântica com uma perspectiva menos conservadora que no 

Caso 1, as Figura 21 e a Tabela 51 apresentam os resultados obtidos do Crystal Ball 

para o Custo de Abatimento, em termos de R$/tCO2, a partir de duas taxas de desconto. 

Novamente, a distribuição logarítmica foi identificada como a melhor distribuição que 

ajusta os resultados do modelo. 
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Tabela 51: Comparação do Custo de Abatimento do Caso 3 

Taxa de 

desconto 

 Média 

(R$/tCO2) 

Mediana 

(R$/tCO2) 

 Moda  

(R$/tCO2) 

15,0% 81,72 73,57 40,94 

8,0% 58,63 52,64 29,10 

Fonte: elaboração própria 

Assim como nos casos anteriores, é possível verificar que o cálculo determinístico do 

CA, com as três taxas de desconto, apresentam valores superiores à mediana. Isso é 

comum em parâmetros que apresentam distribuições do tipo lognormal. Em relação ao 

Caso 1, pode-se perceber que os custos marginais de abatimento verificados são 

realmente inferiores na faixa de 25 a 38%, tanto para a mediana como para a moda.  
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Figura 21: Custo de Abatimento para o Caso 3 

Fonte: elaboração própria
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5.3.4 Caso 4 

Por fim, o último caso (Caso 4) representa o cálculo do Custo de Abatimento de 

reflorestamento da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, em uma perspectiva 

menos conservadora. Diferentemente do Caso 2, este caso envolve uma perspectiva 

menos conservadora, que envolve uma estimativa menor acerca dos custos envolvidos 

no projeto de mitigação. 

Novamente, a distribuição de probabilidade que mais se aproxima dos valores 

reportados para este caso foi estimada pelo GRAPH. Os resultados desta análise pode 

ser observado na tabela a seguir. 

Tabela 52: Dados de entrada do Caso 4 

Critério Unid. r² Dist Média Desvio 

Investimento Inicial R$/ha 0,95 LogN 11.079,54 7.733,58 

Manutenção 

Ano 

1 
% (IF) 0,96 LogN 68,48% 59,75% 

Ano 

2 
% (IF) 0,90 LogN 24,70% 27,18% 

Ano 

3 
% (IF) 0,98 LogN 16,53% 17,47% 

Monitoramento % (IF) 0,94 Normal 10,70% 8,90% 

Abatimento MtCO2/ha 0,96 LogN 407,65 186,46 

Fonte: elaboração própria 

 Resultados 

Neste caso foram calculados o CA do reflorestamento da Mata Atlântica fluminense sob 

uma perspectiva menos conservadora que no Caso 2. A Figura 22 e a Tabela 53 

apresentam os resultados obtidos do Crystal Ball para o Custo de Abatimento, em 

termos de $/tCO2, a partir de três taxas de desconto. Mais uma vez a distribuição 

logarítmica possuiu o melhor ajuste aos resultados. 

Como este caso se trata de uma abordagem menos conservadora em relação aos custos 

envolvidos nas atividades de monitoramento e manutenção da área de reflorestamento, 
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os valores de entrada para os custos variáveis são ligeiramente menores que no Caso 3. 

Ainda, como foi mencionado no Caso 2, os custos para o estado do rio de Janeiro 

tendem a ser maiores. Portanto, conforme esperado, pode-se perceber pela análise dos 

resultados da Tabela 53, que os custos marginais de abatimento são maiores que o Caso 

3, mas menores que o Caso 2. 

Tabela 53: Comparação do Custo de Abatimento do Caso 4 

Taxa 
Média 

(R$/tCO2) 

Mediana 

(R$/tCO2) 

Moda  

(R$/tCO2) 

15,0% 128,34 114,30 61,89 

8,0% 96,85 85,49 45,50 

Fonte: elaboração própria 
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Figura 22: Custo de Abatimento para o Caso 4 

Fonte: elaboração própria 
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5.3.5 Resumo dos Resultados 

Nesta seção, os resultados do Custo de Abatimento calculados para cada um dos casos 

descritos anteriormente serão apresentados sob uma forma mais resumida. Além disso, 

será apresentada uma interpretação relativa à certeza dos valores calculados, isto é, 

como a incerteza relacionada aos dados de entrada pode determinar a faixa de valores 

possíveis para o Custo de Abatimento. 

Na tabela 53 abaixo encontram-se as medianas para cada um dos parâmetros calculados. 

Como era esperado, a redução da taxa de desconto reduz consideravelmente o Custo de 

Abatimento. Isto é, sob uma perspectiva privada os custos aparentes são maiores (ou os 

benefícios menos atraentes economicamente) que dentro de uma perspectiva de 

governo. Isso pode ser compreendido como uma menor preferência pelo presente por 

parte do governo, em que o horizonte de tempo para remuneração do projeto é maior. 

Tabela 54 - Resumo dos resultados (Mediana) 

Caso 

Abatimento 
Custo de Abatimento 

(R$/tCO2) 

tCO2e 15% 8% 

Caso 1   98,70 77,60 

Caso 2 212.300.000,00 151,60 123,00 

Caso 3   73,60 52,60 

Caso 4   114,30 85,50 

Fonte: elaboração própria 

Novamente, é interessante notar nesta tabela resumida que os casos da Mata Atlântica (1 

e 3) apresentam valores menores que os casos do estado do Rio de Janeiro (2 e 4). Isso 

ocorre por quê os dados de entrada apresentavam custos maiores para os projetos de 

reflorestamento no estado.  

Ainda, como já foi apresentado anteriormente, foram calculados dois casos 

conservadores (1 e 2) e dois casos menos conservadores (3 e 4). Novamente, a tabela 

resumida permite perceber que o tratamento conservador atribuiu ao CA calculado 
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valores maiores. O caso 3 merece destaque, pois atingiu valores competitivos de CA, 

mesmo com uma perspectiva do setor privado. 

A diferença entre os dados regionais e a nível de conservadorismo interferem não 

apenas o valor da mediana, mas o comportamento da distribuição do CA. A Figura 23 

permite visualizar os efeitos destes parâmetros nos resultados.
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Figura 23: Faixas de certeza para o Custo de Abatimento e Abatimento total, para r=15% 

Fonte: elaboração própria 
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Esta figura apresenta quatro gráficos, um para cada caso, em que estão representadas os 

quantis de certeza (10%, 50%, 90%) e a mediada para cada caso correspondente, tanto 

para o CA quanto para a quantidade abatida no horizonte de tempo do projeto. Esta 

última, é constante para todos os casos, o que pode ser facilmente identificado pelos 

quatro gráficos, e possui uma distorção da mediana para a esquerda (valores 

menores),típica de uma distribuição lognormal. 

Já a diferenciação entre os casos, merece uma discussão mais detalhada. É possível 

notar que os casos 1 e 3, em que foram utilizados os custos da literatura para toda a 

Mata Atlântica, apresentam uma variabilidade menor no CA que os outros dois casos. 

Isso destaca uma menor faixa de variação do CA. Por exemplo, com 90% de certeza é 

possível afirmar que o CA do caso 1 está entre 27,50 e 350,00 R$/tCO2e e a quantidade 

abatida seria entre 63,5 e 508,2 milhões de tCO2e. 

Ainda, a variação em relação ao tratamento dos dados resultou em uma menor variação 

do CA para a mesma certeza, além da redução do valor da mediana. Para exemplificar 

esta identidade, é possível observar o caso 3, em que, além da mediana menor que a do 

Caso 1 (conforme discutido anteriormente), para uma certeza de 90% o CA está entre 

20,70 e 262,40 R$/tCO2e. 
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5.4 Comparação com medidas do Setor Industrial Fluminense 

Conforme apresentado no item 2.5, o estudo “Impactos da adoção de metas de redução 

de emissão de gases de efeito estufa sobre setores energointensivos do Estado do Rio de 

Janeiro, alternativas e custos de mitigação” (SCHAEFFER et al., 2011) objetivou, 

inicialmente, descrever os setores industriais energointensivos e, como tal, 

carbonointensivos, do estado do Rio de Janeiro
29

, a partir do que se apresenta evolução 

referencial do consumo energético e de emissões destes segmentos, entre 2012 e 2030. 

Adicionalmente, foi proposto um cenário de baixo carbono, no qual foram elencadas 

possibilidades de mitigação setoriais, obtendo-se a curva de Custo de Abatimento de 

GEE da economia fluminense. 

Nesta seção, os Custos de Abatimento para reflorestamento da Mata Atlântica serão 

comparados com os resultados de estudo da indústria fluminense. O objetivo é 

determinar como a opção de abatimento de gases de feito estufa pelo reflorestamento no 

estado se compara com as medidas industriais consideradas. 

SCHAEFFER et al. (2011) apresentou 68 opções de mitigação, em 6 setores industriais, 

cuja capacidade total estimada de abatimento é de 225,5 milhões de toneladas de CO2e. 

O custo marginal médio de abatimento foi estimado em 91,50 e 33,80 $/tCO2, para 

taxas de desconto de 15% e 8%, respectivamente. Para determinar este valores foram 

consideradas todas as opções de abatimento. 

Estes indicadores já permitem uma análise preliminar interessante de como o 

reflorestamento da Mata Atlântica se compara com as opções industriais. Para realizar 

esta comparação, os valores encontrados em real, serão transformados para dólar, 

adotando-se uma taxa de câmbio de 1,70 R$/US$
30

. 

A tabela abaixo apresenta o resumo dos resultados, incluindo o CA já convertido para 

dólar.  

                                                 
29

 Os setores analisados serão: a) petróleo e gás natural (extração e produção); b) refino de petróleo; c) 

geração de eletricidade; d) ferro-gusa e aço (siderurgia); e) cimento; f) cerâmica; g) outras indústrias 

(alimentos e bebidas, têxtil, papel e celulose, metalurgia e minerais não metálicos); h) químico; e i) 

petroquímico.   
30

 Optou-se por utilizar a mesma taxa de câmbio do estudo de  (SCHAEFFER et al., 2011), para uma 

melhor comparação dos resultados 

 



163 

 

Tabela 55: Resumo dos resultados com Custo de Abatimento encontrados para 

reflorestamento, em cada um dos casos, em reais e em dólar 

Caso 

Abatimento 

Custo de Abatimento Custo de Abatimento 

(R$/tCO2) (US$/tCO2) 

tCO2e 15% 8% 15% 8% 

Caso 1   98,70 77,60 58,06 45,65 

Caso 2 212.300.000,00 151,60 123,00 89,18 72,35 

Caso 3   73,60 52,60 43,29 30,94 

Caso 4   114,30 85,50 67,24 50,29 

Fonte: Elaboração própria 

 

Primeiramente, com um potencial de abatimento de 212,3 milhões de tCO2, o 

reflorestamento representa cerca de 95% do potencial de abatimento de toda indústria 

fluminense. Em outras palavras, ao considerar esta opção de mitigação, o potencial de 

abatimento fluminense é praticamente dobrado. 

De fato, o potencial de abatimento desta medida representa aproximadamente 12% do 

total emitido pelo setor industrial (1.747.051.924 tCO2e). Para a taxa de desconto de 

mercado, de 15%, todos os casos deste estudo apresentam CA inferiores à média das 

medidas industriais. O caso conservador para dados do Rio de Janeiro apresenta o maior 

custo, $89,18/tCO2. Por outro lado, o caso não conservador (Caso 3) apresenta o menor 

CA, de $43,29/tCO2, o que torna esta opção potencialmente competitiva. De fato, o 

Caso 3 se encontraria como a 34ª opção de menor Custo de Abatimento, com a taxa de 

desconto de 15%. Isto é, ainda existem 34 opções com CA superior ao reflorestamento. 

Este resultado está apresentado na Figura 24, onde o reflorestamento está destacado em 

verde. 

Já com a taxa de desconto social, de 8%, a média das opções industriais é 

consideravelmente reduzida, o que dificulta a competitividade do reflorestamento. 

Apenas o Caso 3 apresenta um valor inferior à média industrial, estimada em 

$24,50/tCO2. Para esta mesma taxa de desconto, o reflorestamento se encontra na 39ª 
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posição em termos de custo. É importante destacar aqui a presença de 35 opções de 

abatimento com custo negativo sob a perspectiva social, mais que o dobro de medidas 

com a perspectiva setorial. 

O gráfico abaixo ilustra a variação na Curva de Abatimento, considerando a taxa de 

desconto de 15% e a utilização da mediana, caso a medida de reflorestamento fosse 

considerada. Conforme colocado, é possível observar que o potencial de abatimento 

praticamente dobra com a inclusão desta medida, e ela se posiciona com valores de CA 

abaixo das medidas com maiores potenciais de abatimento. 
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Figura 24 - Nova curva de Custo de Abatimento do Rio de Janeiro (r=15%) 
31

 

Fonte: Elaboração própria 

                                                 
31

 Em verde está representada a medida alternativa de reflorestamento 



166 

 

Os gráficos a seguir ilustram os possíveis impactos na Curva de Custo Marginal de 

Abatimento do estado do Rio de Janeiro, de acordo com as variações no Custo de 

Abatimento e no Potencial de Abatimento relativos à medida de reflorestamento. A 

figura apresenta apenas o resultado utilizando a taxa de desconto de mercado, 15%. 

Interessante notar que a variação de mínimo e máximo, dentro do intervalo de certeza, 

oferece uma gama de quatro resultados limítrofes. Isto é, uma combinação dos limites 

inferiores e superiores do Custo de Abatimento e Potencial de Abatimento. A variação 

no custo altera diretamente a ordem em que esta opção de mitigação é adicionada à 

curva original, tornando-a mais ou menos competitiva. Já o Potencial afeta diretamente 

o quanto pode ser abatido pelo setor energético fluminense. Por exemplo, o potencial 

original é um pouco menos da metade do novo potencial de abatimento, considerando o 

limite superior. 

Vale observar também que a área em verde representa  o custo total do sistema, para 

cada uma das combinações.  Isto é, o produto do potencial de abatimento e o custo de 

abatimento. Pode-se perceber, portanto, que o custo total do sistema apresenta uma 

grande variação possível, tendo em vista a variabilidade destes dois parâmetros. Esta 

informação, pouco avaliada dentro da literatura científica, é de extrema importância 

para a elaboração de políticas de controle de emissões de GEE, pois expõe a 

possibilidade de alteração de sua efetividade. 
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Figura 25: Nova curva de Custo de Abatimento do Rio de Janeiro (r=15%), considerando 

custo mínimo e abatimento mínimo 
32

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura 26: Nova curva de Custo de Abatimento do Rio de Janeiro (r=15%) 
33

, 

considerando custo máximo e abatimento mínimo 

Fonte: Elaboração própria 

                                                 
32

 Em verde está representada a medida alternativa de reflorestamento 
33

 Em verde está representada a medida alternativa de reflorestamento 
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Figura 27: Nova curva de Custo de Abatimento do Rio de Janeiro (r=15%) 
34

, 

considerando custo mínimo e abatimento máximo 

Fonte: Elaboração própria 

 

                                                 
34

 Em verde está representada a medida alternativa de reflorestamento 
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Figura 28: Nova curva de Custo de Abatimento do Rio de Janeiro (r=15%) 
35

, 

considerando custo máximo e abatimento máximo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dentre todas as opções de abatimento consideradas no estudo da indústria fluminense 

(SCHAEFFER et al., 2011), merecem uma comparação mais detalhada as opções de 

GTL e captura de carbono em CCS. A primeira, devido à perspectiva de ser uma opção 

de grande potencial de abatimento com um determinado nível de incerteza, ou risco, 

associado à sua execução. Já as opções de captura de carbono, que apresentam custos de 

abatimento compatíveis, também representam altos potenciais de abatimento, apesar 

destes ainda serem consideravelmente menores que os do reflorestamento.  

Além disso, as três opções se diferenciam das outras opções de abatimento por evitarem 

a emissão na atmosfera, porém não estão associadas ao menor consumo ou melhor 

aproveitamento das fontes de energia ou matéria-prima na indústria. A tabela 55 abaixo 

apresenta um quadro resumido destas opções. 

 

                                                 
35

 Em verde está representada a medida alternativa de reflorestamento 
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Tabela 56: Comparação entre reflorestamento, CCS e GTL 

Indústria Agente Ação 

Abatimento 

Custo de 

Abatimento 

($/tCO2) 

tCO2/ano 15% 8% 

- 

 

 

Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Reflorestamento 

 

 212.300.000 

58,06 45,65 

89,18 72,35 

43,29 30,94 

67,24 50,29 

E&P Petrobras GTL 6.386,40 82,00
(*)

 -3,00 

Química Braskem 

Captura de CO2 - 

Fornos 500,00 122,00 101,00 

Refino REDUC 

Captura de CO2 - 

Fornos 775,90 143,80 127,10 

Refino COMPERJ 

Captura de CO2 - 

UGH 24,80 342,50 281,80 

* Foi utilizada uma taxa de desconto de 25% 

Fonte: Elaboração própria 

Alguns estudos têm analisado a inclusão de medidas de redução de emissão de CO2e 

através de projetos de sequestro de carbono em comparação com medidas relacionadas a 

modificações e inovações de tecnologias energéticas do setor industrial. Apesar de 

utilizar como base comparativa apenas carbono evitado, através de REDD+, o estudo de 

(BOSETTI, et al. 2011) levanta questões importantes, neste sentido. 

É colocado que, no abatimento das emissões de CO2, considerar projetos de offset de 

carbono, como a conservação florestal , cujos custos tendem a ser menores do que as 

medidas de modificação tecnológica industrial, poderia ser um entrave para o 

investimento em desenvolvimento e adaptações para utilização de energia mais limpas. 

Entretanto, este mesmo estudo conclui que, na verdade, as sinergias entre a implantação 
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destas medidas e a licenças bancárias poderiam aumentar a capacidade do setor 

industrial em adotar políticas de redução ainda mais rigorosas no futuro, a um preço 

menor.  

De forma complementar, o estudo de FUSS (2010) conclui que opções de medida 

mitigadora com carbono florestal que apresentam custos menores de investimento 

representam uma fonte de flexibilidade para o produtor ou para o investidor, que 

permitem uma decisão de investimento mais custosa e com maior incerteza possa ser 

adiada até que melhores informações se tornem disponíveis.  

De fato, aumentar a gama de alternativas para a redução de emissão de gases de efeito 

estufa, pode contribuir para um aumento no potencial de emissão que poderá ser 

abatido, considerando o objetivo que se quer atingir, com menores valores 

comparativos. 

Cabe ressaltar ainda, que o investimento em reflorestamento, conforme o escopo 

apresentado neste estudo, contribui para a recuperação de serviços ecossistêmicos, 

gerando enormes benefícios em escalas locais, nacionais e globais, criando uma sinergia 

entre diferentes objetivos e metas, tanto ambientais, quanto sociais. 
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6. Considerações finais 

Em face à necessidade de projetos que recuperem o bioma da Mata Atlântica, foi 

analisado neste estudo o potencial do reflorestamento como medida mitigadora para as 

emissões de gases de efeito estufa do setor industrial no Estado do Rio de Janeiro, 

através do sequestro de carbono florestal.  

Conforme levantado no estudo de SCHAEFFER et al. (2011), o potencial de captura 

das medidas mitigadora elencadas, não seria suficiente para capturar 5% das emissões 

atuais do setor industrial, considerando os fatores de mercado. Este fato justifica e até 

torna imperiosa a busca por uma medida alternativa para mitigação deste setor.  

Considerando a recuperação da mata nativa e conectada no bioma Mata Atlântica, uma 

potencial fonte de financiamento, seria também interessante e traria diversos benefícios 

nos três níveis de abrangência: local, nacional e global.  

Baseada nessas constatações, foi formulada a hipótese de que a  alternativa de captura 

de carbono florestal para o setor industrial geraria um quadro win-win, em que múltiplas 

partes envolvidas seriam beneficiadas. 

Para verificação desta hipótese foi feita uma análise comparativa entre o custo e o 

potencial de abatimento da implementação do reflorestamento e das medidas descritas 

para o setor industrial no estudo de SCHAEFFER et al. (2011). 

Para a determinação do Custo de Abatimento e do Potencial de Abatimento do 

reflorestamento foram levantados na literatura dados de custo de projetos de 

reflorestamento por área ($/ha), potencial de sequestro de carbono por área (tCO2/ha) e 

área total potencial para o reflorestamento (ha). 

As duas primeiras categorias (custos de projetos de reflorestamento e potencial de 

sequestro de carbono por área) determinam o Custo de Abatimento, enquanto que o 

Potencial de Abatimento é determinado pelas duas últimas categorias (potencial de 

sequestro de carbono por área e área total potencial para o reflorestamento). 

Estes dados foram utilizados em dois softwares: GRAPH e Crystal Ball®. O primeiro 

determinou a melhor distribuição para eles e o segundo, a partir dos resultados do 

anterior e das fórmulas inseridas, calculou as variáveis de análise (Custo de Abatimento 

e Potencial de Abatimento) em suas faixas de certeza. 
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Para o caso dos custos, como foi observado uma variação grande dos valores, foram 

criados quatro cenários, considerando duas variantes: os valores de custos, com 

separação de custos para o Estado do Rio de Janeiro e custos para todo o bioma; e os 

investimentos em manutenção e monitoramento, após a implementação do projeto. 

A partir destas variações foi possível analisar seus impactos na Curva Marginal de 

Abatimento feita para o setor industrial em SCHAEFFER et al. (2011). 

Após várias análises, este estudo mostrou que esta alternativa é uma opção viável e 

competitiva com as demais medidas de mitigação do GEE apresentadas em 

SCHAEFFER et al. (2011), principalmente por seu alto potencial de captura de gases de 

efeito estufa.  

Os resultados deste estudo mostram que o potencial de abatimento fluminense pode ser 

praticamente dobrado ao considerar esta opção de mitigação. Quanto ao custo de 

abatimento, considerando-se o caso 3, com uma taxa de desconto de 15% esta pode ser 

a 34ª opção de menor Custo de Abatimento, ou seja, ainda existem 34 opções com CA 

superior ao reflorestamento; e com a taxa de desconto social, de 8% reflorestamento se 

encontra na 39ª posição em termos de custo. 

Este resultado foi importante, tanto por mostrar a possibilidade do setor industrial de 

reduzir suas emissões a um menor custo, quanto por confirmar uma nova fonte de 

investimento economicamente viável para o reflorestamento no Estado do Rio de 

Janeiro. Este cenário confirma a hipótese levantada de que esta opção traria benefício 

para mais de uma das partes. 

Além disso, a utilização da metodologia criada permitiu a determinação das variáveis 

comparativas a partir dos dados de literatura levantados, com suas probabilidades de 

certezas. Isso foi importante para análise do impacto que as variações no custo e no 

potencial de abatimento teriam sobre a Curva Marginal de Abatimento resultado do 

estudo de SCHAEFFER et al. (2011).  

O levantamento de dados, descrito no capítulo 5, foi interessante, ainda, para levantar a 

constatação de que no Estado do Rio de Janeiro os custos de reflorestamento são 

consideravelmente maiores do que aqueles relativos aos demais estados no bioma da 

Mata Atlântica. 
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Essa diferença nos custos poderia ser explicada pela hipótese de que há diversos 

entraves na cadeia “produtiva” do reflorestamento. A mão de obra técnica para 

execução destes projetos no Estado, face à um mercado aquecido pelo grande número 

de obras, construções e reformas, torna-se escassa e cara. A construção civil balizou os 

salários de forma que a hora/homem da mão-de-obra técnica no Estado ficou 

proporcionalmente maior quando comparada a outros estados. Além disso, a escassez de 

viveiros de mudas e matrizes de sementes faz com que este também seja um recurso 

comparativamente mais caro. 

No caso do planejamento, faltam subsídios técnicos e estudos específicos para 

determinar a melhor metodologia e planejamento temporal para implantação de projetos 

de reflorestamento no Estado.  Sem respaldo técnico, os plantios podem estar 

susceptíveis a grandes perdas, o que representa uma redução da capacidade de 

abatimento efetiva.  

Uma solução possivelmente interessante para esta situação é a criação de um fundo 

único, em que o valor investido na redução da emissão de GEE em projetos de 

reflorestamento seria utilizado em 3 diferentes frentes: plantio e manutenção; 

monitoramento de projetos já implementados; e investimento na cadeia produtiva e 

estudos técnicos. 

Estes investimentos teriam como objetivo viabilizar melhorias e ampliar algumas etapas 

da cadeia produtiva, tornando o custo de reflorestamento menor e sua implantação mais 

efetiva. Com o tempo e a estruturação desta cadeia e de uma metodologia consolidada 

para os plantios, este investimento tenderia a diminuir, até o ponto em que não seria 

mais necessário. Nesse caso, é razoável considerar que fosse assumido um Custo de 

Abatimento específico, trazendo em si a tradução do investimento em cadeia e em 

estudos técnicos. Desta forma, mesmo que o investimento não estivesse relacionado 

diretamente com a captura do carbono florestal, uma quantidade pré-estabelecida seria 

contabilizada para os investidores, considerando a redução de emissão de gases de 

efeito estufa do setor industrial no Estado.  

Conforme previsto no Decreto 43.216/11, Art. 8º §2º- O Fundo da Mata Atlântica 

(FMA) deverá destinar recursos para projetos de recuperação da cobertura vegetal. 
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No Estado do Rio de Janeiro, esse fundo (FMA/RJ) é um mecanismo financeiro 

desenvolvido pelo Funbio (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade) e chancelado pelo 

Poder Público Estadual para fomento a ações de Conservação da Biodiversidade no 

Estado (Lei 5.690 e Dec. 43.216, cap. II, art. 8, Parágrafo segundo). Este fundo hoje 

vem atuando principalmente com recursos de compensação ambiental. Entretanto, este 

possui um caráter multipropósito, com a constituição de carteiras autônomas entre si, 

tanto nos seus aspectos financeiros e contábeis, quanto nos seus procedimentos 

operacionais e suas estruturas de governança.  

O FMA/RJ permite o estabelecimento de sinergias entre suas diferentes carteiras, assim 

como, recursos de contrapartida e co-financiamento de atividades. Por estes motivos, o 

FMA/RJ poderia funcionar como o fundo único proposto.  

Neste mesmo sentido, parcerias com instituições de pesquisa especializadas no Estado, 

também teriam papel positivo no desenvolvimento de metodologias, estratégias e 

planejamento específicos para o reflorestamento nas diferentes regiões. Essas interações 

trariam impactos bastante positivo nos resultados finais de implementação do projeto, 

potencializando o valor total a ser abatido.  

Cabe colocar ainda que o aumento da demanda por mão de obra e matéria-prima, 

resultantes da implantação de um programa de reflorestamento em larga escala no 

Estado, poderia gerar um ganho contínuo de atividades específicas para esse tipo de 

projeto. Isso promoveria impacto na redução dos gargalos da cadeia produtiva citados 

anteriormente e reduziria os preços, tanto das mudas, quanto da mão-de-obra. 

A redução dos custos no Estado do Rio de Janeiro faria com que estes valores se 

aproximassem, ou até atingir valores menores, do que aqueles apresentados para os 

demais estados do bioma da Mata Atlântica.  

A partir da visualização das variações entre os diferentes impactos dos casos propostos, 

é possível perceber o impacto que a redução dos custos no Estado do Rio de Janeiro 

teriam sobre os custos e potencial de abatimento total a partir da implementação de 

ações de reflorestamento no Estado. 

Ainda na consideração de possibilidade para redução dos custos, foi verificado no 

estudo de HASSAN (2009), também aplicado ao Estado do Rio de Janeiro, que, dos 

custos totais de implantação do projeto de reflorestamento em áreas de Reserva Legal e 



176 

 

Áreas de Proteção Permanente, 54% decorrem do pagamento de mão de obra, 33% 

correspondem ao valor das mudas e 13 % aos insumos agrícolas.  Este estudo propôs 

duas opções para redução destes custos: a participação direta dos proprietários de terra 

como investimento de mão de obra e a implantação de esquemas de PSA. 

A participação direta dos proprietários poderia ser a contrapartida dos mesmos, uma vez 

que os restantes dos custos serão cobertos pelo projeto, e que ele terá sua terra 

regularizada, segundo as exigências do Código Florestal (Lei 4.771/1965). Isto 

representaria uma redução de cerca de 50% nos custos totais. A autora, entretanto, faz 

uma ressalva de que esta iniciativa é mais viável em propriedades produtivas, onde já 

exista mão de obra trabalhando em outras atividades (pecuária, lavoura, silvicultura 

etc.).  Caso contrário, o proprietário teria que contratar pessoal para essa atividade, o 

que envolveria um custo adicional, gerando pouco interesse do mesmo em apresentar 

esta contrapartida.   

No caso de PSA, algumas considerações podem ser levantadas. O estudo de BENAYAS 

et al. (2009) examinou o sucesso da restauração ambiental quanto ao provisionamento 

de serviços ambientais, a partir da análise de estudos que comparassem áreas 

restauradas, áreas de referência e áreas degradadas. Os resultados do estudo sugeriram 

que restaurações ecológicas são capazes de aumentar a biodiversidade e a geração de 

serviços ambientais, combinando conservação da biodiversidade e objetivos de 

desenvolvimento sócio-econômico. 

De fato, investimento em um dos serviços ecossistêmicos pode gerar sinergias bastante 

benéficas, já que financiar a recuperação de um destes serviços pode contribuir para a 

recuperação de outros (WORLD BANK, 2009; TEEB, 2010).  

No próprio âmbito das mudanças climáticas, o reflorestamento é uma das medidas que 

contribui tanto para a mitigação dos efeitos, quanto para a adaptação às alterações no 

clima e suas consequências. Com a manutenção e aumento de florestas, as cidades 

podem ser protegidas das ondas de calor e pode haver contenção de enchentes e de 

erosão. O Investimento na fertilidade do solo e na capacidade de retenção da água, 

através das florestas, pode aumentar a capacidade dos ecossistemas de fornecer serviços 

sob condições climáticas em transformação, o que é valioso para a garantia de 

abastecimento de alimentos (WORLD BANK, 2009).  
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O mesmo relatório, ainda estima o custo para países em desenvolvimento se adaptarem 

a um clima 2º C mais quente. Os valores variam entre US$70 bilhões e 100 bilhões de 

dólares anuais até 2050. Estes valores poderiam apresentar um potencial de redução, se 

associados à gestão do abastecimento de água e à proteção contra enchentes (WORLD 

BANK, 2009).  

O desenvolvimento de corredores ecológicos, através da restauração ambiental de forma 

a considerar a análise em uma maior escala, conectando os fragmentos florestais, 

contribui também para a manutenção dos fluxos gênicos e, portanto, para a manutenção 

e incremento da biodiversidade.  

Assim, o investimento em reflorestamento para captura de carbono, poderia gerar 

benefícios considerando também as metas de biodiversidade estabelecidas na 

Convenção sobre Diversidade Biológica (MMA, 2000). 

Considerando esta lógica, o agrupamento de diferentes serviços ambientais pode 

aumentar a magnitude da diversidade da receita para investimento em projetos de 

restaurações florestais (BRACALION et al., 2012). Mais uma vez, neste caso, a criação 

de um fundo único de investimento para aplicação deste recurso de forma integrada, 

seria uma opção interessante. 

 A partir da percepção dos benefícios gerados pela restauração dos serviços 

ecossistêmicos é possível se modificar o paradigma de que o reflorestamento é um 

custo, para uma lógica de que este é um investimento. Esta mudança de visão pode 

contribuir para que sejam ultrapassados alguns entraves de mercado. De fato, diversos 

estudos do TEEB (Economics of Ecosystems and Biodiversity - 2010) concluíram que 

atividades de restauração ambiental podem trazer altas taxas de retorno, particularmente 

quando o valor de bens e serviços da natureza são contabilizados (RODRIGUES, et al., 

2011).   Em alguns casos ainda, foram geradas soluções em que os valores de 

investimento em restauração e manutenção de ecossistemas naturais, foi  menor do que 

em soluções técnicas. 

É o caso do projeto “Napa Living River”, Califórnia, EUA. Após uma grande inundação 

em 1986, foi proposto um plano que visava recuperar a capacidade original do rio de 

lidar com águas decorrentes de inundação. Assim, foram convertidos, desde 2000, mais 

de 700 acres ao redor da cidade em pântanos e lodaçais. Além de proteger mais de 7000 
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pessoas e 3000 unidades comerciais e residenciais, estima-se que, com esse projeto, 

deverão ser economizados mais de US$ 1,6 bilhões, que seriam gastos para reparar 

estragos (TEEB, 2010). 

Outro caso emblemático foi a aquisição e restauração da Bacia de Catskill, em Nova 

York. Com isto foi garantida uma fonte de consumo de água para a cidade, com 

economia estimada de US$ 3 bilhões. (TEEB, 2010). 

Além destes, na Austrália, autoridades locais de Canberra, elevaram a qualidade de vida 

da população plantando 400 mil árvores. Isto gerou benefícios equivalentes à quantia de 

US$20 a 67 milhões no período de 2008 a 2012, em termos de valor gerado ou poupado 

à cidade, relativos principalmente à regulagem do microclima, redução de poluição e 

sequestro e armazenagem de carbono (TEEB, 2010). 

Desta forma, é bastante razoável considerar como boa estratégia para a recuperação de 

ambientes degradados no Bioma da Mata Atlântica, propor o desenvolvimento de um 

fundo que aliasse diferentes fontes de pagamento por serviços ambientais, como por 

exemplo a captura de carbono florestal e o pagamento pelo uso da água. Considerar a 

aplicação deste fundo para investimentos nos entraves para o desenvolvimento da 

cadeia produtiva do reflorestamento no Estado, conforme colocado anteriormente, 

poderia auxiliar na redução dos custos, juntamente com o envolvimento dos 

proprietários de terra e comunidades locais, que assumiriam esta contrapartida. 

De fato, o investimento em propriedades privadas e de forma integrada e estratégica 

para a Mata Atlântica requer um planejamento de maior escala neste bioma. 

Estruturação em rede e intercâmbio entre os projetos seriam uma boa alternativa para 

desenvolvimento de estratégias integradas, assim como o desenvolvimento de um fundo 

de investimento. 

Portanto, conforme discutido, o financiamento de projetos de carbono florestal pode ser 

fomentado por vários mecanismos existentes e potenciais, conduzindo fundos para os 

proprietários rurais, destinados à adoção de práticas, dentro e fora das propriedades, 

incrementando o uso conservacionista e sustentável dos recursos naturais e da 

biodiversidade. 

Importante considerar, ainda, que o reflorestamento como medida alternativa, para a 

captura de carbono para fins de cumprir as metas de redução de emissão do setor 
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industrial, não reduz a importância do investimento nas demais medidas. A 

transformação da matriz energética e investimentos em eficiência são igualmente 

importantes para a transição para um cenário de desenvolvimento limpo neste setor.  

As discussões realizadas ao longo desse trabalho mostraram que investimentos em 

reflorestamento no Estado do Rio de Janeiro são ecológica e economicamente 

justificados e possíveis, delineando um cenário positivo. Entretanto, cabe ressaltar que 

desdobramentos e trabalhos adicionais serão necessários.  

Limitações do estudo 

Inicialmente, deve-se destacar que o levantamento de dados da literatura foi delimitado 

pela determinação do escopo do estudo e, portanto, foram utilizados aqueles que 

apresentavam características semelhantes como, por exemplo, estudos para 

reflorestamento de mata nativa na Mata Atlântica.  

Portanto, no caso da análise de custo de projetos de reflorestamento, foram considerados 

tanto dados de projetos práticos já implementados, quanto dados de projetos já com 

fonte de recursos, mas ainda não executados. Todos os dados foram considerados 

equiprováveis, isto é, com o mesmo peso e importância, na determinação das variáveis 

comparativas (Custo de Abatimento e Potencial de Abatimento). 

Foi necessário homogeneizar os dados da literatura para que pudessem ser comparáveis 

e, dessa forma, pudessem ser ajustados e utilizados no modelo. . Apesar das incertezas 

geradas nesse processo, a atribuição de distribuição de probabilidades é uma forma de 

lidar com elas. A utilização desta metodologia diferencia este estudo das análises 

determinísticas tradicionais, que utilizam apenas um valor base para cálculo. 

No caso dos dados de área potencial para reflorestamento, a carência de estudos e dados 

na literatura foi contornada com a utilização de uma distribuição triangular a partir de 

dois valores base – dados de BRACALION et al. (2012) e de INEA (2013). Para a 

determinação do terceiro ponto desta distribuição foi utilizado um valor intermediário, 

onde foi considerado um valor 85% mais próximo do dado de BRACALION et al. 

(2012), por considerar estes dados mais consistentes e amplamente utilizados para a 

Mata Atlântica, enquanto que os dados de INEA (2013) são ainda iniciais e 

preliminares. Não se optou pela escolha de 100% porque os dados de BRACALION et 
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al. (2012) podem ainda ser reavaliados à luz das modificações legislativas atuais (Lei nº 

12.651/12) e apresentar informações mais detalhadas sítio específicas.  

Ainda, a variabilidade do Potencial de Abatimento, resultante do produto entre a área 

disponível e o abatimento por área, é fortemente determinado pela característica 

lognormal da segunda variável. Isto é, o peso da probabilidade da moda nesta 

distribuição é tão forte para variáveis próximas à moda (à esquerda), que o efeito de 

deslocamento da moda resultante pela distribuição triangular é identificável, embora 

relativamente pequeno. Em outras palavras, a distribuição triangular serviu 

adequadamente para contornar a falta de dados da literatura, atribuindo uma 

probabilidade dentro de dois limites (superior e inferior), associando assim uma 

incerteza a esta variável, porém a análise do efeito de sua distribuição probabilística não 

foi completamente esgotada neste trabalho. 

Portanto, o comportamento descrito acima ressalta a necessidade de maiores estudos 

acerca da área disponível para reflorestamento para a mata atlântica fluminense. Os 

limites (superior e inferior) utilizados neste estudo poderiam, neste caso, permanecer os 

mesmos, de forma que continuariam determinando os limites do Potencial, porém a 

incerteza desta variável pode ser significativa para determinar o comportamento 

estatístico do Potencial de Abatimento.  

Cabe ressaltar ainda, que nesse estudo foi considerado o custo de oportunidade para 

implantação do reflorestamento nas áreas determinadas como zero, já considerando a 

obrigatoriedade legal destas áreas. Em seu relatório para a SEA, SCHINDLER & 

SAPORTA (2010) corroboram com esta premissa, uma vez que citam que é 

recomendação da SEA não considerar os custos para aquisição de propriedades quando 

fossem realizados os cálculos de custo para reflorestamento. Pode-se considerar, então, 

que uma das premissas utilizadas para implantação deste projeto é a meta de obediência 

à lei florestal e, portanto, à adequação ambiental em terras privadas. 

Ainda no caso da adequação ambiental de propriedade privadas, também foram 

desconsiderados custos de averbação de Reserva Legal no título de propriedade, que 

seria um custo incluído na fase de pré-implantação. Estes custos não impactam a escala 

de custo determinado no estudo e poderia também ser uma contrapartida do proprietário 

da terra, que terá seu título de propriedade regularizado se enquadrando na legislação 

ambiental vigente.  
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Por fim, como ainda não há estudos concisos publicados a respeito, cabe ressaltar que a 

base de dados das áreas potenciais para restauração utilizada neste estudo, não 

considerou as modificações recentes no código florestal, Lei nº 12.651/12. Decerto, 

outras pesquisas científicas são necessárias e complexas negociações políticas intra e 

internacionais também fazem parte do caminho. 

Sugestões para trabalhos futuros incluem a reavaliação da análise de áreas potenciais e 

prioritária para o reflorestamento no Estado do Rio de Janeiro e o impacto que a 

modificação do Código Florestal teria sobre estas áreas. Além disso, este trabalho 

sugere uma análise de alto interesse para o embasamento de estudos de investimento em 

reflorestamento em larga escala, que seria a identificação não só das áreas potenciais 

para reflorestamento, mas também associado a estas áreas um custo georeferenciado, 

relativo às dificuldades e benefícios de uma determinada região ao reflorestamento 

(qualidade do solo, declividade, acessibilidade a recursos hídricos, etc). 

Além disso, também é recomendado um aprofundamento na investigação de estratégias 

para superar os entraves normalmente encontrados para se estabelecer um investimento 

em reflorestamento, conforme mencionados na discussão do capítulo 6.  
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Historicamente, a degradação florestal foi guiada por forças econômicas como 

especulação da terra, matérias-primas com valor de mercado, a expansão da fronteira 

agrícola e a construção de estradas e cidades. Este foi o cenário no bioma da Mata 

Atlântica. Há um crescente interesse na conversão de áreas desmatadas em florestas 

para recuperação de áreas degradadas como offset para emissões de CO2. Para pautar o 

processo de tomada de decisão e financiamento, fazem-se necessários estudos que 

possam identificar a potencialidade da expansão de projetos de reflorestamento como 

alternativa para remoção de gases de efeito estufa e, simultaneamente, com a alternativa 

de recuperação de serviços ambientais. Neste contexto, objetivou-se, neste estudo, a 

análise comparativa do investimento em reflorestamento como medida alternativa de 

mitigação para emissão de gases de efeito estufa no Estado do Rio de Janeiro. A 

comparação se baseou em dados de Custo e Abatimento e Potencial de Abatimento, 

resultantes de análises probabilísticas através da utilização de dados da literatura. Foi 

analisado ainda o impacto da utilização desta medida na Curva de Abatimento das 

emissões de GEE do setor industrial no Estado do Rio de Janeiro. Apesar de se 

identificar a necessidade de estudos complementares, os resultados indicaram que esta é 

uma alternativa economicamente viável e que o potencial de abatimento do setor 

industrial no Estado praticamente dobra após a inserção desta medida. Os resultados 

também possibilitaram verificar o impacto que as variações dos parâmetros utilizados 

tiveram sobre a Curva de Abatimento final. 
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Historically, forest degradation has been driven by economic forces such as land 

speculation, exploitation of raw materials and urban and agriculture expansion. Such 

was the setting of the Atlantic Forest biome. There is a growing interest in the 

conversion of deforested areas into forests for the recovery of degraded areas and to 

offset CO2 emissions. Studies are necessary to identify the potential expansion of 

reforestation projects as an alternative to removing greenhouse gases and recovery of 

environmental services, in order to guide the process of decision making and financing, 

that will result in the alignment of governmental policies. In this context, the object of 

this study is a comparative analysis of investment in reforestation as an alternative to 

mitigate the emission of greenhouse gases in the state of Rio de Janeiro. The assessment 

was based on the Abatement Cost and the Abatement Potential, resulting from 

probabilistic analysis by using data in the literature. It was also analyzed the impact of 

using this measure in the Abatement Curve of GHG emissions from the industrial sector 

in the State of Rio de Janeiro. Even though it was identified the need for additional 

studies, the results indicated that this is an economically feasible option and that the 

potential for abatement in the industrial sector in the state almost doubles. The results 

also analyzed the possible impact of changes in the parameters used on the final 

Abatement Curve. 


