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Resumo

O objetivo deste estudo foi comparar retorno financeiro da exploração da madeira sob a forma 
de manejo florestal com a venda dos créditos de carbono tendo como foco de estudo uma 
floresta natural no estado de Rondônia, na Amazônia Legal. O estudo se insere nos estudos 
sobre alternativas para redução do desmatamento e redução do efeito estufa. Nesse cenário, a 
floresta exerce papel de destaque tanto na captura de carbono quanto na mitigação dos efeitos 
do aquecimento global. Assim foi criado o REDD+ no âmbito do Pinel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas como instrumento que inclui as florestas naturais nos pagamentos por 
serviços ambientais na forma de créditos de carbono. O REDD+ incluiu nos pagamentos por 
serviços ambientais as florestas naturais, como as matas destinadas à reserva legal, que não 
podem ser derrubadas para implantação de atividades econômicas, mas podem ser exploradas 
sob a forma de manejo florestal sustentado. Trata-se de uma pesquisa quantitativa de natureza 
aplicada. A pesquisa foi feita por meio de um censo florestal que possibilitou a obtenção do 
estoque de madeira e estoque de carbono. Os estoques foram valorados para que fosse feita a 
análise comparativa. Os dados do censo florestal revelaram uma grande variedade de espécies 
com potencial de exportação madeireira em uma área intacta. As árvores destinadas para o corte 
formaram uma volumetria total de 22.443,1284 m³ (vinte e dois mil e quatrocentos e quarenta 
e três metros cúbicos com mil duzentos e oitenta e quatro milímetros cúbicos) que podem ser 
vendidas por R$ 60,00 (sessenta reais) o metro cúbico, formando um montante de R$ 
1.346.587,70 (um milhão e trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos e oitenta e sete reais e 
setenta centavos). A volumetria destinada ao corte foi convertida em biomassa gerando 
16.680,0032 (dezesseis mil e seiscentos e oitenta toneladas com trinta e dois gramas) toneladas 
que por sua vez foi convertida em carbono, o que gerou uma quantidade de 8.173,2016 (oito 
mil e cento e setenta e três toneladas e duas mil e dezesseis miligramas) toneladas de carbono 
que poderia ser vendida a R$ 65,44 (sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) por 
tonelada, formando um montante de R$ 534.854,31 (quinhentos e trinta e quatro mil e 
oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos). O valor presente líquido da 
modalidade da venda da madeira foi de R$ 833.299,98 (oitocentos e trinta e três mil e duzentos 
e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) e na venda dos créditos de carbono foi de R$ 
486.426,76 (quatrocentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e seis 
centavos). A taxa interna de retorno ficou em 18% tornando a venda da madeira na forma de 
manejo florestal altamente atrativa. Essa grande diferença na rentabilidade é importante para o 
proprietário definir os usos possíveis de sua área de reserva legal e implica uma revisão nos 
valores pagos pelos serviços ambientais. Para os países onde sua matriz passa pelo uso dos 
recursos naturais, os mecanismos de REDD+ podem não surtir o efeito desejado do que tange 
a manutenção da floresta para que não emita o carbono nela estocado. Além do mais a geração 
de emprego, renda e impostos que o aparato necessário a exploração madeireira gera para a 
comunidade local, juntamente com a preservação da floresta onde o planejamento da 
exploração é seguido coloca a questão da sustentabilidade da venda da madeira como superior 
à da venda dos créditos de carbono.  
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PEREIRA, Marcos Miranda. Forest Management and Carbon Credit Generation as Alternatives 
to Legal Reserve in the Brazilian Amazon. Master's Program in Administration (PPGMAD), 
Nucleus of Applied Social Sciences (NUCSA), Federal University of Rondônia Foundation 
(UNIR). Porto Velho, UNIR, 2018, 90 fls.

Abstract
 
The objective of this study was to compare the financial return of the exploitation of wood in 
the form of forest management with the sale of carbon credits with a natural forest in the state 
of Rondônia, in the Legal Amazon. The study is inserted in studies on alternatives to reduce 
deforestation and reduce the greenhouse effect. In this scenario, the forest plays a prominent 
role both in carbon capture and in mitigating the effects of global warming. This is how REDD 
+ was created within the framework of the Intergovernmental Climate Change Pinel as an 
instrument that includes natural forests in payments for environmental services in the form of 
carbon credits. REDD + included natural forests in payments for environmental services, such 
as forests destined for legal reserve, which can not be demolished for the implementation of 
economic activities, but can be exploited in the form of sustained forest management. It is a 
quantitative research of applied nature. The research was done through a forest census which 
made it possible to obtain the stock of wood and carbon stock. Stocks were valued for the 
comparative analysis. Forest census data revealed a wide variety of species with timber export 
potential in an intact area. The forest variety analyzed resulted in 11,344 trees where 4.3361 
can be used for cutting and the rest of the maintenance of the area. The trees destined to the cut 
formed a total volumetry of 22,443,1284 m³ that can be sold for R$ 60,00 the cubic meter, 
forming an amount of R$ 1,346,587.70. This value would be paid with 25% entry and the rest 
divided into 15 equal times. The volumetry intended for cutting was converted into biomass, 
generating 16,680,0032 tons, which in turn was converted into carbon, as 49% of the biomass 
is made up of carbon. This conversion generated a quantity of 8,173,2016 tons of carbon that 
could be sold at R$ 65.44 per ton, amounting to R$ 534,854.31. The net present value of the 
modality of the sale of the wood was R$ 833,299.98 and in the sale of the carbon credits was 
R$ 486,426.76. The internal rate of return remained at 18% making the sale of wood in the form 
of highly attractive forest management. This great difference in profitability is important for 
the owner to define the possible uses of their legal reserve area and implies a revision in the 
values paid for environmental services. For the countries where their matrix goes through the 
use of natural resources, REDD + mechanisms may not have the desired effect of maintaining 
the forest so that it does not emit the carbon stored in it. Besides the generation of employment, 
income and taxes that the necessary equipment generates for the local community, together with 
the preservation of the forest where the planning of the exploitation is followed, it raises the 
question of the sustainability of the sale of the sale of the wood as superior of the sale of carbon 
credits.

Keywords: Forest Management. Carbon Marking. Economic Analysis.
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1 Introdução

O aumento da concentração de gases de Efeito Estufa (GEEs) ocorre devido a emissões, 

principalmente, de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (NO2), 

provenientes de ações antrópicas (MULLER et. al., 2009; RIBEIRO et. al., 2009). As emissões 

originárias de combustíveis fósseis e a substituição da cobertura florestal por agricultura e 

pecuária são causas do aumento dessas emissões. Esta questão tem sido o foco de discussões 

em esfera global por ter se tornado um dos maiores problemas ambientais enfrentados pela 

humanidade.

Nesse contexto, ainda em 1988, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) estabeleceram o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) com o intuito de 

quantificar as emissões e remoções, estudar métodos de mitigação e fomentar mecanismos que 

valorizem a floresta em pé (IPCC, 2017). Outras iniciativas e mecanismos voltados para 

mitigação�do�efeito�dos�GEE’s�foram�estabelecidos.�O�mais�importante�deles foi o Protocolo de 

Quioto, em 1997, com previsão de que as emissões de gases de efeito-estufa, no período de 

2008 a 2012, deveriam ser reduzidas, em média, a 5,2% abaixo dos níveis de 1990 (ano de 

inventário dos gases). Objetivando facilitar o cumprimento das metas de redução, o Protocolo 

de Quioto trouxe como inovação os mecanismos de flexibilização: Comércio de Emissões, 

Implementação Conjunta e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), da qual somente o 

último permite a participação brasileira (ALMER; WINKLER, 2017; ZAINUDDIN, et al., 

2017).

Os mecanismos de desenvolvimento limpo preconizavam a redução das emissões dos 

países em desenvolvimento em cerca de um bilhão de toneladas de carbono por ano, dentro de 

10 anos (SHISHLOV; MOREL; BELLASSEN, 2016). Cada projeto de MDL geram os 

chamados�“créditos�de�carbono”�a�serem�comercializados.

Os Créditos de Carbono são documentos que podem dar aos seus detentores o direito de 

poluir. Cada Crédito de Carbono é formado pela não emissão ou captura de uma tonelada de 

dióxido de carbono da atmosfera (EIBEL; PINHEIRO, 2015). Estes créditos podem ser um 

atrativo para que as empresas de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, invistam 

em projetos de MDL. Neste contexto, continua atual a conclusão das pesquisas posteriores às 

primeiras reuniões do IPCC: não adianta capturar o carbono na atmosfera sem cuidar das 

emissões, principalmente de países onde a matriz de desenvolvimento passa pelo uso dos 

recursos naturais, vez que o desmatamento em países tropicais contribui significativamente para 



 
 

o aumento das emissões (MILES; KAPOS, 2008; NOBRE; SAMPAIO; SALAZAR, 2007).

Assim, o aumento da demanda de MDL ante o Protocolo de Quioto torna o carbono da biomassa 

importante e sua quantificação assume papel de destaque servindo para projetos de crédito de 

carbono. No entanto o protocolo de Quioto levou em consideração o carbono emitido pelos 

países industrializados (CHANG, 2011) e não considerou a emissão oriunda da floresta.

Apesar dessa exclusão de políticas relacionadas ao desmatamento, houve uma coalisão 

nesse�sentido,�a�chamada�“Coalition of Rain Forest Nations”,�liderada�pela�Papua�Nova�Guiné�

e Costa Rica que, em 2005, trouxe à tona novamente a discussão em Montreal (Canadá) 

(LAURANCE, 2007, CARVALHO, 2012). Ali apresentaram projeto com o objetivo de discutir 

formas de incentivar economicamente a redução do desmatamento nos países em 

desenvolvimento, detentores de florestas tropicais. Após, em Varsóvia e Paris, foi criada uma 

nova perspectiva internacional para prover incentivos financeiros, denominado REDD+, 

desenvolvido no âmbito da United Nations Framework Convention on Climate Change

(UNFCCC) para recompensar países em desenvolvimento por seus resultados relacionados às 

atividades de: (i) redução das emissões provenientes de desmatamento; (ii) redução das 

emissões provenientes de degradação florestal; (iii) conservação dos estoques de carbono 

florestal; (iv) manejo sustentável de florestas e; (v) aumento dos estoques de carbono florestal 

(MMA, 2017). Assim, o manejo florestal emerge como uma forma de obtenção de crédito de 

carbono (PHAT; KNORR; KIM, 2004).

Um dos maiores desafios da proteção do clima é como alcançar as reduções de emissões 

globais necessárias, ao mesmo tempo em que atenda às necessidades de desenvolvimento dos 

pobres. Historicamente, os países desenvolvidos têm sido responsáveis por uma parcela muito 

maior do aumento das concentrações atmosféricas de gases do efeito estufa (GEE) do que os 

países em desenvolvimento. Mas, para alcançar a estabilização climática, as emissões devem 

ser controladas em todos os países, ricos e pobres. As compensações podem ser uma maneira 

de sair do enigma da necessidade de alcançar grandes reduções de emissões globais e, ao mesmo 

tempo, permitir o desenvolvimento de nações pobres (KOLLMUSS; ZINK; POLYCARP, 

2008).

Neste contexto, a floresta exerce um papel de destaque e surge como uma forma de 

obtenção de crédito de carbono e sua gestão na perspectiva da sustentabilidade com foco em 

produtos florestais não-madeireiros, tendo a floresta como um sumidouro de carbono

(HUANG; KRONRAD, 2001; PHAT; KNORR; KIM, 2004), assume grande relevância. 

Minang e Van Noordwijk (2013) e Klooster e Masera (2000) corroboram com esta visão 



 
 

pontuando que a floresta é amplamente aceita como um objetivo de política de uso da terra para 

mitigar as mudanças climáticas e conservação da biodiversidade.

A manutenção de florestas naturais intactas são uma forma barata de mitigar as 

mudanças climáticas (KARKY; SKUTSCH, 2010). Sohngen e Mendelsohn (2003) colocam 

que o desmatamento e o reflorestamento reduzidos são importantes nas regiões tropicais e que 

as florestas deveriam armazenar permanentemente o carbono para se ter os benefícios 

esperados.

Na Amazônia brasileira, as propriedades rurais devem destinar uma área para compor a 

reserva legal para fins de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais do 

imóvel, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos que conserve a 

biodiversidade que sirva de abrigo e proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Esta área será 

de 80%, e em estados com Zoneamento Ecológico-Econômico 50%. Em tais áreas uma das 

atividades é o manejo florestal (BRASIL, 2012). Um plano de exploração que permite a 

extração seletiva de árvores de modo que promova o crescimento e evite danos à floresta 

remanescente (AMARAL et al., 1998; BRASIL, 2009; AMARAL; PINTO, 2012).

Atividades uso do solo, ou seja, atividades que culminam na conversão da floresta em 

outros tipos de cobertura, não são opções para a área de reserva legal, já as atividades de uso 

indireto como ecoturismo e pagamento por serviços ambientais, como crédito de carbono, e

apresentam maior potencial de conservação (AMARAL; PINTO, 2012). E muitos proprietários 

desconhecem tais opções e, para eles, as dificuldades do setor madeireiro desencorajam 

investimentos em planos de manejo com dificuldades na hora de vender a madeira devido ao 

custo de frete pelas altas distâncias.

Na Amazônia, onde somente 20% (em alguns casos, 50%, dependendo do zoneamento) 

da floresta pode ser utilizado para a agropecuária, a única forma de geração de renda advinda 

da floresta que não pode ser derrubada é na forma de manejo florestal madeireiro ou não-

madeireiro, bem como a geração de créditos de carbono. Dessa forma as práticas de 

sustentabilidade darão novas possibilidades de geração de renda mantendo a floresta como 

contribuinte na mitigação dos efeitos do aquecimento global e uma opção ao MDL, por meio

dos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA). Estes são instrumentos da Política de 

Mudanças Climáticas, que visam incentivar a conservação e restauração de florestas e a adoção 

de sistemas produtivos mais sustentáveis nas propriedades rurais (PAGIOLA; VON GLEHN; 

TAFFARELLO, 2013).

Já existem iniciativas de PSA nos estados da Amazônia. No estado do Acre, por 

exemplo, o Sistema de Incentivos de Serviços Ambientais (SISA), que abrange todo o estado 



 
 

com foco nos municípios ao longo da BR-364, beneficiou índios, agricultores, madeireiros e 

pessoas que vivem do extrativismo com pagamentos de serviços ambientais, acesso a serviços 

públicos e alternativas sustentáveis para o uso da terra (DUCHELLE el. al., 2014).

Em 7 (sete) dos 9 (nove) estados da Amazônia há uma antecipação ao Plano Nacional 

de pagamentos por serviços ambientais criando suas legislações. O Estado de Rondônia discute 

com entidades e a sociedade civil organizada para a criação de seu plano de pagamentos por 

serviços ambientais da Floresta (WOLOSIN; BREITFELLER; SCHAAP, 2016).

1.1 Problema de Pesquisa

As florestas exercem papel importante no desenvolvimento de determinadas regiões, 

principalmente na Amazônia. Elas cumprem funções ecológicas, socioculturais e econômicas 

de grande importância, sustentam a economia de regiões inteiras, abrigam sociedades 

tradicionais e têm um papel central no equilíbrio do clima do planeta (KNORR; KIM, 2004;

ROTTA; MICOL; SANTOS, 2006; PHAT; CARVALHO, 2012). Essas florestas apresentam 

uma alta variabilidade, sobretudo de composição de espécies, grupos ecológicos, estruturas de 

idades, tamanhos e condições gerais de crescimento e produção (SOUZA; SOUZA, 2006).

Ocorre que de 1988 a 2017, segundo o projeto Sistema de Monitoramento do 

Desmatamento da Amazônia Legal (INPE), houve uma perda de mais de 428 milhões de km 

quadrados da cobertura florestal dos países em desenvolvimento, o que resultou na emissão de 

milhões de toneladas de carbono na atmosfera (PRODES, 2017).

Fearnside (1999), estudando as florestas no Brasil, ressaltou a prevenção do 

desmatamento como uma base forte para combater o aquecimento e que há tradeoffs sociais a 

serem superados nos sistemas agroflorestais brasileiros. Portanto, o mercado de carbono pode 

ajudar na tarefa de diminuir o desmatamento nos países em desenvolvimento permitindo 

alianças com países desenvolvidos para contribuir com essa proteção às florestas 

(LAURANCE, 2007). Além disso, as florestas podem se tornar uma fonte de carbono 

atmosférico dependendo do regime de gestão (PHAT; KNORR; KIM, 2004).

Estima-se que as florestas tenham um reservatório de aproximadamente 350 bilhões de 

toneladas de carbono, por esse motivo, elas têm grande potencial para afetar o clima (EKLOF, 

2012). O Brasil desponta com protagonismo neste aspecto devido ao grande bioma amazônico 

que confere a essa floresta brasileira a possibilidade de estar entre as principais produtoras de 

madeira tropical do mundo (SFB; IMAZON, 2010), o que concede à região o título de maior 



 
 

reserva madeireira tropical sobre a Terra. Mas há as propriedades rurais que o uso por meio da 

conversão do solo em pastagem ou agricultura. Mas mesmo essas propriedades devem manter 

a uma área para compor a reserva legal. A reserva legal, segundo a LEI Nº 12.651, DE 25 DE 

MAIO DE 2012, em seu artigo 3° é definida como:

[...]área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos 
termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável 
dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa” (BRASIL, 2012).

A mesma lei, no artigo 12, define que no bioma amazônico, para áreas acima de 4 

módulos fiscais, a área de reserva legal deverá ser de 80%, e em estados como Rondônia que 

tem Zoneamento Ecológico-Econômico, algumas áreas permitem 50% de área de Reserva 

Legal. Nessas áreas as únicas atividades econômicas permitidas estão descritas nos artigos 17 

ao 24 onde o plano de manejo sustentável aparece como única de propósito comercial em que 

autoriza derrubada de árvores, mas oferece outras opções de ganhos econômico em que a 

floresta permaneça em pé (BRASIL, 2012). A mesma legislação libera a coleta de produtos 

florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes desde que não coloquem 

em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, 

cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes.

O manejo florestal é um conjunto de práticas e procedimentos que consiste na extração 

seletiva de árvores (previamente selecionadas segundo diâmetro mínimo de corte, 

características fenotípicas e valor de mercado); planejamento da exploração (estradas, ramais, 

pátios, etc.) e corte direcionado para evitar acidentes de trabalho e danos à floresta remanescente 

(AMARAL et al., 1998). Segundo o inciso IX do Art. 2º da Resolução CONAMA nº 406-2009 

Manejo Florestal Sustentável é a administração da floresta para a obtenção de 
benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 
sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou 
alternativamente, a utilização de múltiplas espécies (BRASIL, 2009)

O manejo florestal é a uma das atividades que possibilita a conciliação de atividades 

produtivas econômicas de uso do solo e a conservação da floresta. Atividades de pecuária, 

agricultura e de mineração possuem o menor potencial de conservação; as atividades de uso 

indireto como ecoturismo e pagamento por serviços ambientais, como crédito de carbono, são 

as que apresentam maior potencial de conservação (AMARAL; PINTO, 2012).

Por outro lado, as emissões que são provocadas pelo desmatamento e degradação 

florestal (REDD+) podem tornar a floresta em pé algo lucrativo (HOANG, et. al. 2013, 

MONTAGNINI; NAIR, 2004; KINDERMANN et. al., 2008). Neste aspecto, há tentativas de 



 
 

legitimar os pagamentos pela restauração e manutenção da Reserva Legal sob a forma de 

serviços ambientais (PSA) (COUDEL et al., 2013) e ecossistêmicos (PSE) (SIMÕES; 

ANDRADE, 2012) para projetos voltados para o REDD+. Desde 1995, quando ocorreu a 

primeira Conferência das Partes (COP) da UNFCCC, um desses serviços - retenção de carbono 

- recebeu maior atenção da comunidade internacional devido ao seu valor econômico e à 

possibilidade de sua inserção em um sistema de mercado (CARVALHO, 2012).Com a ascensão 

dos pagamentos por esses serviços e o declínio das florestas aptas para o manejo florestal 

sustentado em determinadas regiões, torna-se relevante a discussão sobre a temática para a 

região amazônica. Por outro lado, o impacto da implementação de projetos de REDD+ deve ser 

estudado na perspectiva do desenvolvimento sustentável adaptado a realidade da Amazônica, 

visto que o manejo florestal também pode ser implementado para geração de crédito de carbono 

no formato do REDD+. 

Assim, visto que a floresta presente na reserva legal não pode ser utilizada para 

implementação de projetos agropecuários, é fundamental discutir qual a alternativa econômica 

mais rentável: manejo florestal ou venda de serviços ambientais na forma de crédito de carbono. 

Sobre este aspecto, não foram localizados trabalhos que avaliem o retorno financeiro dos 

créditos de carbono em relação às outras possibilidades. Esta pesquisa visa contribuir para 

elucidação deste aspecto, respondendo ao seguinte questionamento: qual a viabilidade de 

implementação de projetos para a geração de créditos de carbono na área de floresta, 

comparando a estimativa de retorno financeiro com a exploração sob a forma de manejo 

Florestal Sustentável?

A pesquisa foi desenvolvida na Estância Ricci, localizada na região do TD Bela Vista, 

município� de� Machadinho� D’Oeste.� O� município� e� região� se� encontram� com� a� atividade�

madeireira em declínio e as propriedades com a reserva legal preservada estão encontrando 

dificuldades na implementação de um Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) devido a 

Portaria da N°. 173/SEDAM/2017 da SEDAM que autoriza a exploração onde a distância da 

área do projeto e a indústria de processamento é de no máximo 200 km, por uma questão de 

viabilidade econômica (RONDÔNIA, 2013).

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos Gerais



 
 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar a viabilidade de implementação de 

projeto para a geração de créditos de carbono na área de floresta, comparando a estimativa de 

retorno financeiro com a exploração sob a forma de manejo Florestal Sustentado em uma

propriedade�na�região�do�T.�D.�Bela�Vista,�município�de�Machadinho�D’Oeste,�Rondônia.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para se conseguir suprir o objetivo geral, ficam definidos os seguintes objetivos 

específicos:

� Determinar o estoque de madeira disponível para corte sob a forma de manejo 

florestal sustentável;

� Determinar o estoque de carbono da floresta da área considerada e o crédito de 

carbono que pode ser gerado;

� Estimar o retorno financeiro com a exploração da madeira na forma de manejo 

florestal sustentado;

� Estimar o retorno financeiro obtido com a geração de crédito de carbono.

1.3 Justificativa

Devido a importância do aquecimento global e a busca por maneiras de mitigar seus 

efeitos e tais madeiras passam pela conservação da floresta em pé, o tema da pesquisa é atual 

de interesse acadêmico e prático.

Os estudos sobre a floresta como fonte de carbono ainda são poucos e mais ainda os que 

estimam o estoque de forma confiável (RIBEIRO et al., 2009; AMARO. et al. 2013). As 

estimativas do lucro podem auxiliar no planejamento do bom uso da floresta e diminuir a 

pressão sobre elas. Os projetos de geração de crédito de carbono podem chegar como opção 

para locais onde a exploração florestal torna-se cara devido a distância da matéria-prima até a 

indústria, o que na legislação em vigor (RONDÔNIA, 2013) não poderia ultrapassar os 200 km. 

Dessa forma este estudo se justifica no fato de que as propriedades que se encontram a mais de 

200 km das indústrias têm uma possibilidade de geração de renda, pois pode ser muito caro o 

transporte da matéria-prima o que inviabilizaria o sucesso do empreendimento.

Já no tocante ao programa REDD+ a floresta exerce um papel de destaque como forma 

de obtenção de crédito de carbono, na forma de fonte de estoque (MINANG; VAN 



 
 

NOORDWIJK, 2013; AMARO. et al. 2013). Ainda é muito recente a implementação de 

projetos no âmbito do REDD+, dado que as últimas reuniões com definição ocorreram na 

Conferência das Partes em Paris, onde foram estabelecidos prazos e metas. Dessa forma, os 

estudos sobre a temática devem ser aprofundados para compreensão das possibilidades do 

instrumento. Mesmo o protagonismo do Brasil no programa de REDD+, o mercado de carbono 

voluntário também representa grande oportunidade para projetos de crédito de carbono.

A floresta como grande geradora de bens também pode se tornar uma fonte geradora de 

GEE (PHAT; KNORR; KIM, 2004; CARVALHO, 2012); por isso, a contenção do 

desmatamento se torna uma prioridade (FEARNSIDE, 1999: KARKY; SKUTSCH, 2010). 

Partindo dessa premissa, o presente estudo se justifica na necessidade da geração de renda 

oriunda da floresta de forma sustentável contribuindo para a mitigação dos efeitos do 

aquecimento global, pois a busca principal da florestal como fonte de renda se baseia na 

exploração da madeira.

No estado de Rondônia, a atividade madeireira ainda encontra lugar no seu 

desenvolvimento, mas as dificuldades inerentes a execução dos projetos dificultam seu 

desenvolvimento de forma plena e o REDD+ poderia suprir essa dificuldade. No entanto, os 

preços pagos no mercado de carbono nortearão os proprietários na escolha do uso mais rentável 

para as áreas de reserva legal. Desta forma, a menos que os preços pagos nos projetos de 

REDD+ deem retorno satisfatório, as florestas da reserva legal poderão continuar sendo 

exploradas na forma de manejo florestal para fins madeireiros.

Em regiões onde a atividade madeireira encontra-se em declínio, a indústria não 

consegue utilizar a madeira devido aos custos do frete que poderia comprometer a manutenção 

das suas atividades. Nessas regiões, os proprietários rurais que mantém suas reservas legais em 

pé precisam de uma alternativa rentável. O crédito de carbono diminuiria a retirada de madeira 

sem manejo florestal dessas florestas.

Do ponto de vista acadêmico torna-se justificável pelo: i) enriquecimento na discussão 

dos projetos de REDD+ como opção ao manejo florestal, pois pode-se medir os ganhos 

inerentes tanto a atividade de manejo quanto com os créditos de carbono; ii) a contribuição nos 

debates com relação a melhor maneira de mensuração dos estoques da floresta; iii) ganhos com 

relação a questão da sustentabilidade e as atividades que podem mitigar os efeitos do 

aquecimento global; iv) a contribuição na discussão da forma como a organização desenvolve 

o processo produtivo na gestão dos recursos naturais para o desenvolvimento sustentável dentro 

do contexto amazônico.



 
 

1.4 Organização da Dissertação

O trabalho apresentado é constituído de 5 capítulos principais, sendo eles: Introdução,

Referencial Teórico, Metodologia, Resultados e Discussão e Considerações Finais.

No Capítulo 1, que é a atual seção é apresentada a introdução do trabalho, onde são

discorridas as abordagens iniciais sobre o tema proposto e algumas definições, bem como são 

apresentados a justificativa da pesquisa e os objetivos propostos.

No Capítulo 2, na sequência, encontra-se o referencial teórico do estudo, onde se busca 

realizar um levantamento sobre os temas utilizados para o desenvolvimento do trabalho, assim 

como apresentar o que diversos outros trabalhos já vêm se pronunciado sobre os tópicos.

No Capítulo 3, é apresentado os aspectos metodológicos que apoiaram o estudo. Nele é 

apresentado o tipo de pesquisa realizado, os procedimentos de coleta de dados, a definição das 

variáveis envolvidas em cada etapa da pesquisa e ainda o método de análise que foi utilizado.

No Capítulo 4 é feita a apresentação dos resultados obtidos e sua interpretação, com a 

descrição do comportamento da venda da madeira sob a forma de manejo florestal sustentado 

e a venda do crédito de carbono, bem como a análise para a comparação dos ganhos obtidos 

nas duas modalidades de venda.

No Capítulo 5, ao final são apresentadas as conclusões da pesquisa, assim como são

indicadas algumas sugestões para estudos posteriores e dificuldades encontradas na realização

do trabalho bem como as implicações dos resultados para a academia e a sociedade.



 
 

2 Referencial Teórico-Empírico

Neste capítulo são discutidos os conceitos e dimensões do desenvolvimento sustentável 

e os principais acordos internacionais que visam sua implementação. Após será feita uma 

discussão sobre o mercado de carbono, implicações para a implementação do REDD+, bem 

como a sustentabilidade do manejo florestal, biomassa e seus papeis nas mudanças climáticas.

2.1 Desenvolvimento Sustentável: Conceito, Paradigmas e Dimensões

O Relatório de Brudtland foi um passo importante nas discussões sobre o 

desenvolvimento sustentável, por defender as necessidades essenciais da população como 

prioridade e às limitações impostas pelo meio ambiente em atender as necessidades atuais e 

futuras, ou seja, o relatório pontuou o vínculo entre alívio da pobreza, melhoria ambiental e 

equidade social por meio do crescimento econômico sustentável.

No Relatório, desenvolvimento�sustentável�foi�definido�como�“[...]o desenvolvimento 

que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade de gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades.” (WCED, 1987, p. 43). O Relatório Brundtland

buscou conectar os interesses conflitantes que eram não propor nem limites nem crescimento, 

mas desenvolvimento sustentável; o conceito implica limites, não limites absolutos, mas

limitações impostas pelo estado atual da tecnologia, organização social e pela capacidade da 

biosfera de absorver os efeitos das atividades humanas; mas a tecnologia e a organização social 

podem ser geridas e melhoradas para abrir caminho para uma nova era de crescimento 

econômico (MITCHAM, 1995).

Mebratu (1998) afirma que apesar do reconhecimento e popularização do conceito do 

desenvolvimento sustentável, cada um interpreta de acordo com seus preceitos e predileção. 

Para Brüseke (1995), a sinergia da economia, tecnologia, sociedade e política canaliza para uma 

nova conduta no que tange os deveres da atual geração com a futura. Já Waters (2005), as 

preocupações com o uso sustentável dos recursos físicos e naturais exigiam uma maior 

conscientização sobre a equidade social entre gerações e entre as nações. Para Nebbia (2002),

já havia no relatório preocupações com a aquecimento global e a destruição da camada de 

ozônio (termos novos para a época), e o mesmo expressou preocupação em relação ao fato da 

velocidade das mudanças estar excedendo nossa capacidade científica de avaliar e intervir.

Em 1992 houve a II Conferência Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

a Rio-92 quando crescia a ideia do desenvolvimento sustentável, buscando um modelo de 



 
 

crescimento econômico e social aliado à preservação ambiental e ao equilíbrio em todo o 

planeta. O que foi marcante foi o evento em si por sua natureza que tornou conhecido em todo 

o mundo o termo desenvolvimento sustentável (MMA, 2018). Para Nebbia (2002), a 

conferência colocou o desenvolvimento sustentável como imprescindível nas deliberações do

organismo; os Estado que passaram a integrar suas ações às ênfases deliberadas no encontro. 

Uma dessas contribuições foi a Agenda 21 que cria uma base para a promoção do 

desenvolvimento em termos de progresso social, econômico e ambiental, o que gerou nos países 

a criação de diversos programas nacionais e regionais tendo a Agenda 21 como referência. A

conferência criou uma parceria mundial para uma cooperação entre Estados e entre sociedades 

para discussões com foco na integridade dos sistemas ambientais e desenvolvimento global

(WATERS, 2005).

Outro documento importante foi as convenções sobre desertificação, biodiversidade e 

mudança climática (MEBRATU, 1998). No entanto, Brüseke (1995) destaca que a delegação 

americana, por meio da pressão sobre das metas e cronogramas para limitação da emissão de 

CO2, forçou o interesse mundial sobre o futuro do planeta a uma mera declaração de boas 

intenções. Os princípios do desenvolvimento sustentável foram reafirmados em outros eventos 

como a Conferência Mundial dos Direitos Humanos realizada em Viena (1993); a Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento, Cairo e a Conferência Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, 

Bridgetown, Barbados (1994); a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, Copenhague

e a Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, Beijing (1995); a  Conferência Mundial das 

Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos (HABITAT II),realizada em Istambul e a

Cúpula Mundial da Alimentação, Roma (1996) (NEBBIA, 2002).

A partir dessas discussões consolidou-se uma compreensão do desenvolvimento 

sustentável com base em três dimensões (HARRIS et. al., 2001):

• Os aspectos sociais englobam justiça na distribuição de renda e oportunidades em 

relação aos serviços sociais (como saúde e educação) e igualdade no tratamento de seus 

membros para promoção do bem-estar;

• Os aspectos ambientais remetem em não comprometer os recursos renováveis e não-

renováveis de forma a garantir a estabilidade do sistema (biosfera);

• Os aspectos econômicos englobam a produção de bens e serviços de forma a garantir a 

ordem fiscal ou financeira dos diversos setores produtivos, ou seja, o uso dos recursos naturais 

renováveis de forma que seu uso não exceda sua capacidade de regeneração (HARRIS et. al., 

2001).



 
 

Como dito por Sachs (2004), o desenvolvimento sustentável abrange as dimensões: 

social no sentido da disruptura que paira de forma ameaçadora sobre muitos lugares 

problemáticos do nosso planeta; ambiental por causa dos sistemas de sustentação da vida como 

provedores�de�recursos�e�como�“recipientes”�para�a�disposição�de�resíduos;�territorial�por�causa�

da distribuição espacial dos recursos, das populações e das atividades; política, pois a 

governança democrática é um valor fundador e um instrumento necessário para fazer as coisas 

acontecerem e; Econômica, no sentido da viabilidade econômica para que as coisas aconteçam.

A harmonização dos 3 (rês) objetivos da sustentabilidade em áreas como a Amazônia passa 

pelo reconhecimento do direito da população local em utilizar os recursos naturais, dando-lhes 

papel central no planejamento da proteção e do monitoramento de seu ambiente por meio de

aliança de conhecimentos tradicionais com a ciência moderna; da identificação, criação e 

desenvolvimento de alternativas no uso de recursos de biomassa e geração de renda; do 

envolvimento dos agentes locais em planejamento participativo; e do cultivo da conscientização 

do valor e da necessidade de proteção da área, bem como de padrões de crescimento local 

apropriado (SACHS, 2000). Com esta perspectiva, segundo Sachs (2000), utiliza-se de forma 

adequada o ecossistema e as próprias respostas do ambiente aos desafios por meio do 

aproveitamento do conhecimento tradicional no uso e manejo dos recursos naturais e se 

identifica as potencialidades na melhoria da qualidade de vida. Dentro desse ponto de vista, o 

capital social é imprescindível.

Independentemente de onde se pode verificar a presença da sustentabilidade, seja na 

inovação, nas organizações ou nas ações coletivas e organizacionais, há que se indagar o que 

significa�o� termo�“desenvolvimento”.�Para�Lélé (1991), quando se fala em desenvolvimento 

deve-se evitar a centralização no crescimento econômico, esquecer a teoria neoclássica quando 

se falar nas questões ambientais e explorar quais padrões e níveis de demanda e uso de recursos 

são compatíveis com diferentes formas ou níveis de sustentabilidade ecológica e social e com 

diferentes noções de equidade e justiça social. A própria evolução de conceito de 

desenvolvimento sustentável vem no encalço do desenvolvimento econômico no que tange a 

capacidade de suporte do planeta. Essa capacidade de suporte durante a revolução industrial já 

dava�sinais�de�colapso�nas�cidades.�Segundo�Barbieri�(2007,�p.�25)�“[...] ações para combater a 

poluição só começaram efetivamente a partir da Revolução Industrial, embora desde a 

Antiguidade diversas experiências haviam sido tentadas para remover o lixo urbano.” Assim, a

evolução do conceito do desenvolvimento sustentável passa por uma reação às teorias sobre 

limites de crescimento e não como consequência de uma proposta nova para essas abordagens. 



 
 

Desse modo, desenvolvimento sustentável deve ser entendido em seu caráter dinâmico, 

como ressaltado por Folke et al. (2002), Sachs (2004), Lélé (1991). Para Gladwin, Kennelly e 

Krause (1995), e a conciliação da teoria com a prática na gestão para garantir o desenvolvimento 

sustentável é o maior desafio. Os autores reconhecem que as ações das pessoas para com a 

natureza e entre si são a fonte de danos crescentes para o meio ambiente e os recursos 

necessários para satisfazer as necessidades humanas e garantir a sobrevivência; o 

desenvolvimento deve ser estudado para garantir que haja recursos para as gerações futuras.

Essa garantia é um dos pontos cruciais do conceito do desenvolvimento sustentável e deve-se 

levar em conta a eficácia do conhecimento gerado.

Muitos relacionam o crescimento com o aumento da riqueza, o que permitiria pagar o 

custo ambiental do enriquecimento. Mas, na realidade, conforme Daly (1990), fica-se mais 

pobre porque o crescimento empurra para além da capacidade de suporte da biosfera, se 

tornando anti-crescimento. Segundo o autor, a tecnologia é aliada do desenvolvimento 

sustentável, pois aumenta a produtividade dos recursos, a quantidade de valor extraído de cada 

unidade de recurso, ou seja, quanto maior for a eficiência do uso final dos recursos, maior serão

desenvolvimento. Dessa forma, o desenvolvimento sustentável contempla requisitos de 

renovação, reciclagem e bom uso dos recursos.

2.2 Desenvolvimento Sustentável: Acordos Internacionais e Mecanismos de 
Operacionalização

Em 1989, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês) foi 

criado com três grupos de trabalho concentrados na avaliação científica das mudanças 

climáticas, nos impactos ambientais e socioeconômicos e em estratégias de resposta, 

antecipando os vários desafios a serem enfrentados pela humanidade no início da última década 

do milênio. O IPCC foi criado conjuntamente por duas agências das Nações Unidas: a 

Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) (AGRAWALA, 1998; NEBBIA, 2002; SOLOMON, 2007). No entanto, 

mesmo antes da criação do IPCC já existiam estruturas de avaliação da ciência, impactos e 

respostas das mudanças climáticas. Cada um dos componentes (ciência, impacto e resposta) 

trabalhava em paralelo para supervisionar o painel de forma a responder as demandas de maior 

representação, transparência, credibilidade e relevância (AGRAWALA, 1998; SOLOMON, 

2007). Seu primeiro relatório já apontava a necessidade do estabelecimento de medidas de 

adaptação para o crescimento e a necessidade de uma estratégia para a redução da severidade e 



 
 

dos custos dos impactos da mudança do clima atual e futuro (EASTERLING; HURD; SMITH, 

2004). O IPCC contribuiu muito para a compreensão pública dos perigos do aquecimento 

global, em especial nos países industrializados (NEBBIA, 2002).

A década de 1990 foi marcada pelas tentativas de implementação do desenvolvimento 

sustentável, pois havia a convicção de que um número cada vez maior de problemas ambientais 

no mundo exigia soluções internacionais (NEBBIA, 2002). O Protocolo de Kyoto, em 1997,

motivou os países signatários a colaborarem entre si, por meio de algumas ações em diferentes 

atividades econômicas, como estimular o uso de fontes energéticas renováveis e limitar as 

emissões de gases de efeito estufa (GEE), dentre outros (ALMER; WINKLER, 2017). Também 

em 1997, a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD) realiza 

a Conferência das Partes (COP), um tratado internacional de proteção ao meio ambiente com 

foco no combate à desertificação (UNCCD, 2018). A cada dois anos é realizada uma COP em 

local diferente para tratar da questão ambiental, englobando aspectos de ciência e tecnologia,

bem como questões administrativas em financeiras sobre o meio ambiente (MMA, 2018). A 

UNCCD estabelece que os países envolvidos deverão mobilizar recursos financeiros 

substanciais e facilitar, por meio de cooperação internacional, a transferência de tecnologia, 

conhecimentos gerais e técnicos para os países em desenvolvimento afetados (MMA, 2018). 

Em cada COP há as negociações como um tipo de continuidade do protocolo de Quioto.

A questão da redução das emissões de carbono foi deixada de lado no protocolo de 

Quioto, mas a busca por formas voluntárias de compensar esforços empreendidos para a 

redução de emissões do desmatamento foi retomada em 2005, durante a décima primeira 

Conferência das Partes (COP 11/MOP 1). A proposta veio por meio de uma submissão conjunta 

de Papua Nova Guiné e Costa Rica, apoiada por Bolívia, República Centro-Africana, Chile, 

Congo, República Democrática do Congo, República Dominicana e Nicarágua (conhecidos 

como�“Coalizão�dos�Países�de�Florestas�Tropicais”)�(CENAMO�et al., 2010). Outras reuniões 

da COP com alguns avanços ocorreram, como em 2007, durante a COP-13 realizada em Bali, 

com avanços significativos para a inclusão de florestas no regime internacional do clima, e na 

COP15, que aconteceu em Copenhagen, um marco importante para o mecanismo, que já 

passava atender pelo nome de REDD+ (CENAMO et al., 2010).

O Acordo de Copenhague esperava envolver diretamente os países em desenvolvimento 

na diminuição da velocidade aquecimento global por meio de um mecanismo para reduzir as 

emissões de carbono causadas pelo desmatamento (GRAINGER et al., 2009). Entre outros 

benefícios, Grainger et al. (2009) pontuam que a biodiversidade, em si, é essencial para a 

adaptação do ecossistema; assim assegurar que as políticas de REDD+ não só reduzam as 



 
 

emissões de carbono, mas conservem a biodiversidade, assegurará que a humanidade e a 

biosfera possam ser tão resilientes quanto possível às perturbações climáticas. No entanto, até 

o acordo de Copenhague os riscos financeiros para projetos de conservação da biodiversidade 

(provedores de serviços) que dependem de investimentos REDD+ não foram adequadamente 

discutidos (PHELPS; WEBB; KOH, 2011).

Passadas as discussões em Bali (Indonésia) em 2007, Copenhague (Dinamarca) em 

2009, surge a 19ª Conferência das Partes (COP-19) da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) em Varsóvia, Polônia, quando foi 

definido um conjunto de sete decisões sobre aspectos metodológicos, institucionais e de 

financiamento para pagamentos por resultados de Redução de Emissões de gases de efeito 

estufa provenientes do Desmatamento e da Degradação florestal (REDD+) (MMA, 2017). Mas, 

foi o Acordo de Varsóvia (2013) que lançou negociações referentes ao clima onde foram 

estabelecidos prazos (HUQ; ROBERTS; FENTON, 2013; RAJAMANI, 2014) e definido um 

conjunto de sete decisões sobre aspectos metodológicos, institucionais e de financiamento para 

pagamentos por resultados de REDD+ (UNFCCC, 2018).

O Acordo de Paris em 2015 foi aprovado pelos 195 do Anexo 1 que faziam parte da 

UNFCCC naquele ano e estabeleceu reduções nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) no 

contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido envidar esforços 

para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais (MMA, 2017). 

Este acordo enfoca a necessidade de fortalecer a capacidade dos países para lidar com os 

impactos das mudanças climáticas e coloca o carbono como uma nova commodity que ficou 

conhecida�como�“mercado�de�carbono”�(UNFCCC,�2017). É justamente no Acordo de Paris 

que o Brasil reitera seu compromisso com a redução de suas emissões e em uma das etapas o

reflorestamento de 12 milhões de hectares implementando o REDD+ (MMA, 2017).

A ideia geral do REDD+ está na geração de crédito de carbono pela não emissão de 

gases do efeito estufa, ou seja, geração e créditos pelas reduções das emissões de carbono 

originárias do desmatamento. Trata-se de um passo a mais ao Protocolo de Quioto, isto é, não 

somente a geração de créditos de carbono por meio de MDL, mas projetos que reduzam a 

emissão e a compensação por matas nativas (PISTORIUS; REINECKE; CARRAPATOSO, 

2016), o que fez expandir o escopo para incluir a gestão sustentável das florestas e a 

conservação e valorização dos estoques de carbono florestal. Com a proteção da floresta há a 

conservação da biodiversidade, subsistência das comunidades afetadas diretamente pela 

floresta e outros benefícios. Portanto, a proteção as florestas pelo mundo, pois a alocação de 

fundos pode duplicar a biodiversidade que esteja protegida pelo REDD+ e ao mesmo tempo 



 
 

reduziras emissões de carbono (VISSEREN-HAMAKERS et al., 2012).A diversificação dos 

benefícios também se baseia na garantia de que o REDD+, pelo menos em certos contextos, é 

compatível com o manejo florestal de múltipla utilização para compensar ainda mais os custos 

de oportunidade da conservação e proteger os meios de subsistência rurais. O gerenciamento 

de uso múltiplo pode envolver o manejo florestal sustentável não industrial, a certificação de 

produtos florestais e a identificação de estratégias de subsistência de baixas emissões como a 

colheita de produtos florestais não silvestres, silvicultura e agroflorestação, que se alinham com 

objetivos de conservação do carbono na floresta e da biodiversidade (PHELPS; WEBB; KOH, 

2011; VISSEREN-HAMAKERS et al., 2012).

A ideia dos planejadores do REDD+, segundo Phelps, Webb e Koh (2011), é a de propor 

várias abordagens de financiamento:

� Financiamentos públicos liderados pelos doadores para que os países participantes se 

envolvam com o REDD+;

� Mercados de carbono voluntários existentes não regulamentados, apoiados por indivíduos, 

empresas, e cidades que financiam uma série de projetos de tipo REDD+ em países em 

desenvolvimento;

� Futuros mercados de carbono de conformidade internacional para os países do Anexo I do 

Protocolo de Quioto para compensar suas emissões comprando créditos de carbono de 

iniciativas verificáveis de REDD+ e programas nacionais em países em desenvolvimento;

� Futuros financiamentos híbridos baseados em fundos onde os países do Anexo I seriam 

necessários para compensar as emissões domésticas investindo em um fundo internacional 

que desembolsaria fundos para países participantes da REDD+ (PHELPS; WEBB; KOH, 

2011).

Essa nova situação pode gerar recursos financeiros sem precedentes para a conservação 

da floresta, por meio da redução de emissões do desmatamento e da degradação florestal 

(HOANG, et. al. 2013) e pela conservação e valorização dos estoques de carbono e manejo 

sustentável das florestas (MILES; KAPOS, 2008; MINANG; VAN NOORDWIJK, 2013).

Os países em desenvolvimento beneficiados pelo REDD+ não têm todo o panorama 

institucional bem definido para implementação dos projetos. Estudando o REDD+ na Bolívia, 

Brasil, Peru, Burkina Faso, Camarões, República Democrática de Congo (RDC), Moçambique, 

Tanzânia, Indonésia, Laos, Nepal, Papua Nova Guiné (PNG) e Vietnã, Ochieng, et al. (2016) 

concluíram que apesar da capacidade técnica dos países, há pouca capacidade administrativa e 

boa governança, fatores que são essenciais para a implementação dos projetos.



 
 

De 2009 a 2016 foram utilizados US$ 6 bilhões abrangendo dez países diferentes em 

toda a América Latina, África, Ásia e Pacífico. Desta quantidade, US$ 2,9 bilhões foram 

alocados para iniciativas de preparo de REDD+ a nível nacional, enquanto US$ 3 bilhões foram 

destinados a iniciativas subnacionais que visam regiões ou províncias específicas em países 

individuais (WOLOSIN; BREITFELLER; SCHAAP, 2016).

Há um montante de cerca de US$ 4 bilhões destinado para o envolvimento dos países 

no REDD+ (BALLESTEROS et. al., 2010). Outro gerador de investimentos é o Fundo Verde 

para o Clima, liderado pelas Nações Unidas (AGREEMENTS, 2010). Assim, os doadores 

podem priorizar as finanças REDD + para áreas que enfrentam pressões de desmatamento, em 

vez de segmentar igualmente todas as áreas com alta cobertura florestal, como é o caso do 

Brasil, México e Peru que por causa de sua cobertura florestal recebem mais financiamentos do 

que outros e receberá mais caso mostre resultados mais significativos.

Como um dos primeiros a adotar REDD+, o Brasil tem recebido grande quantidade de 

financiamento para reduzir as taxas de desmatamento e de emissões no país. Está a caminho de 

cumprir o seu objetivo inicial de 2008, a redução do desmatamento em 80% em 2020 (BRASIL, 

2012; WOLOSIN; BREITFELLER; SCHAAP, 2016). O Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

criou a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes 

do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, 

Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal, a 

CONAREDD+. A CONAREDD é responsável por coordenar, acompanhar e monitorar a 

implementação da Estratégia Nacional para REDD+ e por coordenar a elaboração dos requisitos 

para o acesso a pagamentos por resultados de políticas e ações de REDD+ no país. A Comissão 

Nacional para REDD+ são propor medidas normativas e legislativas para a implementação da 

Estratégia Nacional; promover integração e sinergia entre as políticas públicas de florestas, 

biodiversidade e de mudança do clima; aprovar a documentação técnica e as informações sobre 

os requisitos para o acesso a pagamentos por resultados de políticas e ações de REDD+ do País 

(BRASIL, 2015).

Durante o período 2009-2016, do total de US$ 1,99 bilhões em financiamento para o 

Brasil, apenas US$ 123 milhões, ou 6,5%, foram direcionadas para iniciativas de prontidão de 

nível nacional. O restante ($ 1,87 bilhões) em financiamento foi direcionada aos estados 

brasileiros que respondem pela gestão das florestas. Do montante total, 49% é destinado à

Amazônia por meio do Fundo Amazônia – gerenciado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - que responde por 85% de toda a verba 

destinada a Amazônia. O fundo conta com investimentos da Alemanha e da Noruega 



 
 

(WOLOSIN; BREITFELLER; SCHAAP, 2016). A figura 01 ilustra a situação dos 

investimentos na região Amazônica.

Figura 1- Compromissos e Desembolsos referente ao REDD+ na Amazônia 
Brasileira

Fonte: Wolosin, Breitfeller e Schaap (2016), p. 22 (tradução nossa).

No estado�do�Pará,�os�“Assentamentos�Sustentáveis�na Amazônia: o desafio da transição 

de uma produção familiar na fronteira para uma economia de baixo carbono" na região da 

Transamazônica no Pará, é liderada pelo Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia 

(IPAM). O projeto beneficia 3 assentamentos de reforma agrária em 2.288 km², e 350 famílias 

em 3 municípios do estado que formara o programa Proambiente em uma área de 318 km²

(trezentos e dezoito quilômetros quadrados). Os beneficiários foram incentivados a cumprir a 

legislação ambiental e em troca receberam pagamentos por serviços ambientais e orientações 

no uso da terra (DUCHELLE el. al., 2014).

Outro projeto no Pará é o "Projeto Piloto REDD + Xingu Central" em São Félix do 

Xingu, liderado pela The Nature Conservancy (TNC) e pelo Município de São Félix do Xingu 

que abrange uma área de aproximadamente 110.000 km². Além dos pagamentos por serviços 



 
 

ambientais e alternativas sustentáveis para o uso da terra, os beneficiados recebem orientações 

para melhoria do manejo da área protegida (DUCHELLE el. al., 2014).

No Mato Grosso, o "Projeto Piloto do Nordeste do Mato Grosso REDD", liderado por 

três ONGs, o Instituto Centro pela Vida (ICV), a The Nature Conservancy (TNC), uma filial 

internacional do Serviço Nacional Florestal Francês (ONF-I) e a Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente de Mato Grosso (SEMA). O programa beneficia 7 municípios no entorno de 

Cotriguaçu em uma área de 9.123 km² que sofre pressão da atividade madeireira. Os benefícios 

são o manejo florestal e a produção de leite e carne sustentáveis (DUCHELLE el. al., 2014).

Outros projetos de REDD+ implementados na Amazônia brasileira são o dos Suruí e o 

dos Cinta Larga. A Terra Indígena Sete de setembro, onde vivem os Suruí, fica na divisa entre 

Rondônia e Mato Grosso, ao norte do município de Cacoal (RO). Já os índios Cinta Larga, com 

cerca de 1.600 índios, vivem entre os estados de Mato Grosso e Rondônia, nas terras indígenas 

Roosevelt (230.826 hectares), Serra Morena (147.836 hectares), Aripuanã (750.649 hectares) e 

no Parque Indígena Aripuanã (1.603.250 hectares). Suas terras têm uma imensa riqueza em 

recursos naturais e sofrem a constante pressão de madeireiros, pecuaristas, grileiros e, acima de 

tudo, garimpeiros. Neste caso o projeto de REDD+ implementado serviu principalmente para a 

preservação da floresta bem como a geração de renda aos índios que permitiram a eles o acesso 

a serviços públicos e a manutenção de seus costumes (TONI; FERREIRA; FERREIRA, 2011).

Assim, os projetos de REDD+ buscam inserir os créditos no mercado de carbono 

aproveitando a oportunidade que a floresta concede. Na tentativa de inserção nas negociações

de carbono, foi criado o Mercado Voluntário de Carbono (MCV) que busca adquirir espaço 

para abrigar alternativas para as mudanças climáticas e aproveitar as oportunidades por meio

da compra de reduções certificadas de emissões que foram criados por meio do MDL ou de 

forma voluntária.

2.3 Implementação do REDD+ e o Mercado de Carbono

Com o objetivo de alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa 

na atmosfera, o Protocolo de Quioto definiu que este objetivo deveria ser alcançado por meio

de reduções de emissões, por isso a avaliação econômica desses ecossistemas no mercado de 

redução de emissões torna-se importante (CARVALHO, 2012). Lecocq e Ambroise (2007; 

apud CARVALHO, 2012) definem o mercado de carbono como a soma de todas as transações 

em que uma ou mais partes pagam entre si ou um conjunto de partes por um determinado 



 
 

montante de créditos de redução de emissões. Além das reduções como MDL, os créditos 

servem como reduções voluntárias para fins de responsabilidade corporativa ou relações 

públicas.

O grande desafio do Brasil nesse contexto é a transformação deste potencial em 

desenvolvimento socioeconômico para a Amazônia uma forma mais justa de conciliar as metas 

de redução de emissões com redução de pobreza, atacando as grandes diferenças existentes 

entre�as�regiões�do�país�e�promovendo,�internamente,�a�“justiça�climática”. Será cada vez mais 

difícil manter as taxas de desmatamento nos níveis atuais, ou reduzir a zero o desmatamento 

ilegal, ou mesmo evitar o desmatamento de novas áreas onde há precedentes legais para isso

(EULER, 2016). Mas, para a implementação do REDD+, foi recomendado que os países em 

desenvolvimento estabeleçam seu nível de referência de emissões florestais, que se tornou um 

passo essencial para a implementação do mecanismo (ANGELSEN; MCNEILL, 2013). Para 

os autores, o mercado de créditos de REDD+ se baseia nas seguintes bases:

� Carbono quantificável: A mercadoria ou serviço nos mercados de carbono é a redução de 

emissões. É definida como a diferença entre as emissões reais em um parâmetro 

estabelecido e aceito. Dessa forma, o carbono tem dois aspectos: i) as emissões reais devem 

ser medidas, reportadas e verificadas; e ii) deve ser definido um ponto de referência, por 

meio de uma linha de base do cenário habitual, para permitir medir o impacto nas emissões 

ou remoções resultantes de ações de REDD+ implementadas;

� Vários vendedores (prestadores de serviços): Quem são os prestadores de serviços e quem 

tem o direito de vender reduções de emissões florestais? Em um programa de REDD+ os 

vendedores são os proprietários do carbono florestal, que serão definidos pela lei nacional;

� Vários compradores: Os compradores de créditos de REDD+ são originários de três fontes 

principais: i) financiamento público, incluindo a ajuda ao desenvolvimento, em um sistema 

baseado no desempenho; ii) financiamento voluntário privado, como o dos mercados 

voluntários, incluindo compras de responsabilidade social empresarial; e iii) entidades 

públicas ou privadas que compram créditos de REDD+ para satisfazer as restrições de 

emissões utilizando REDD+ como compensação. O financiamento de REDD+ até agora 

caiu na categoria i, enquanto o potencial para financiamento em grande escala se encontra 

principalmente na categoria iii;

� Instituições de mercado estabelecidas: Regras e regulamentos fornecem as bases legais 

para um mercado de carbono. São necessárias instituições para gerir o fluxo de informações 

sobre mudanças nos estoques de carbono florestal e o fluxo de dinheiro para recompensar 



 
 

essas mudanças. São necessárias duas instituições para que o sistema funcione: um órgão 

independente para verificar ou certificar as reduções de emissões e um mecanismo e uma 

autoridade para lidar com os fluxos de dinheiro de REDD+, que incentivam e compensam 

essas mudanças. Estes órgãos devem ter alguma autonomia do governo para garantir sua 

objetividade e transparência (ANGELSEN; MCNEILL, 2013).

No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente criou o Grupo de Trabalho Técnico sobre 

REDD+ (GTT REDD+), instância composta por especialistas em temas como florestas, clima, 

ecologia, mapeamento e negociações internacionais no âmbito da UNFCCC. Esses dados são 

comparados com dados oriundo do Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas 

Brasileiros, monitoramento da cobertura vegetal para todos biomas brasileiros. Os dados das 

reduções de emissões são enviados a UNFCCC pela GTT REDD+ para serem analisados e 

validados no âmbito do REDD+ na UNFCCC (MMA, 2018). O GTT REDD+ criou a Estratégia 

Nacional de REDD+ (ENREDD+) que permite aos Estados amazônicos a captação de recursos 

de REDD+. O objetivo do ENREDD+ é contribuir para a mitigação da mudança do clima por 

meio da eliminação do desmatamento ilegal, da conservação e da recuperação dos ecossistemas 

florestais e do desenvolvimento de uma economia florestal sustentável de baixo carbono, 

gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais (MMA, 2018). 

O governo brasileiro implementou a linha de ação da ENREDD+ relacionada à 

Mensuração, Relato e Verificação (MRV) de Resultados e foi integrado à estrutura de gestão 

da ENREDD+ o Grupo de Trabalho Técnico sobre REDD+ (GTT REDD+). O GTT REDD+ 

subsidiou a elaboração do nível de referência de emissões florestais, Forest Reference Emission 

Level (FREL) de desmatamento no bioma Amazônia e subsequentes cálculos de resultados de 

redução do desmatamento para esse bioma em janeiro de 2017. O Brasil chega ao final de 2017, 

4 anos após a aprovação do Marco de Varsóvia para REDD+, tendo estabelecido FREL de 

desmatamento para 73% de seu território, indicando a ambição em atingir o nível nacional.

Assim, o REDD+ deve evoluir nas questões de elaborar a regulação florestal no seu âmbito por 

meio da facilitação de novas metodologias de contabilização, geração de créditos de carbono 

no âmbito do REDD+ bem como as garantias e salvaguardas sociais e ambientais para projetos 

(MERGER; PISTORIUS, 2011).

Além do mercado formal de créditos de carbono, há o mercado de carbono voluntário

como alternativa para inserir as florestas nas ações mundiais de mitigação do aquecimento 

global. Para Soares Paiva et al. (2015), tanto o mercado regulado quanto o voluntário 

constituem um mecanismo importante que apoia as políticas de mudanças climáticas e espera-

se que contribuam com o desenvolvimento sustentável. Para os autores, o mercado voluntário 



 
 

auxilia as comunidades locais a implementarem ações em prol do desenvolvimento sustentável 

local e verifica a conexão entre esse resultado e as exigências de caráter social de alguns Padrões 

de Certificação que suplantam as meras exigências de mitigação de GEE.

Os mercados voluntários são definidos como segmentos pequenos e não regulamentados 

de um mercado de carbono estabelecido que são impulsionados pela compensação voluntária 

das emissões de GEE. Os diversos esquemas de certificação de projetos de carbono que 

emergiram no mercado voluntário de carbono desenvolveram soluções inovadoras para lidar 

com algumas das questões enfrentadas pelos mercados e estabeleceram condições que um 

projeto de compensação de carbono deve satisfazer para demonstrar seu papel na mitigação dos 

efeitos do aquecimento global e captação do carbono, um dos principais desafios na reforma 

em andamento do MDL (KOLLMUSS; ZINK; POLYCARP, 2008; GUIGON, 2010; CAIRO; 

RAMOS; DE ASSIS, 2012; EKLOF, 2012). Para Peters-Stanley e Yin (2013), o mercado de 

carbono voluntário é a compra e venda de licenças para emissões (direito de poluir) ou reduções 

de emissões (offsets) que foram respectivamente ou distribuídos por um órgão regulatório ou 

gerados por projetos de redução de emissões de GEE.

A demanda aumentou para compensações de carbono de projetos florestais certificados 

pelo Padrão de Carbono Verificado e Padrões Clima, Comunidade e Biodiversidade. 

Compradores voluntários também canalizaram US$ 80 milhões para compensações 

certificadas. Fornecedores podem antever que o valor do mercado voluntário poderia alcançar 

cifras de US$ 1.6 a 2,3 bilhões em 2020, caso os atores do mercado comuniquem a relevância 

da compensação e infraestrutura do mercado de carbono para atores do setor privado, a 

comunidade de doadores internacionais e governos busquem ferramentas para incentivar, 

verificar e financiar ações climáticas (PETERS-STANLEY; GOLDSTEIN; GONZALEZ, 

2014).

Lançado na Rio+20 em 28 de junho de 2012 por cinco principais fundos fiduciários 

ambientais baseados em cinco países da Bacia Amazônica (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador 

e Peru) e o Centro de Meio Ambiente, Economia e Sociedade da Universidade de Columbia, 

The Rain Forest Standard (RFS) é o primeiro padrão de carbono a incorporar os resultados da 

biodiversidade e os impactos socioculturais/socioeconômicos na contabilidade de carbono. Em 

colaboração com agências ambientais em toda a América Latina, o RFS foi projetado 

especificamente para o REDD+ criar incentivos econômicos de longo prazo resultantes da 

venda de compensações de carbono florestal. O RFS visa conservar as florestas e a 

biodiversidade em conjunto com a provisão de benefícios sustentáveis para os proprietários 



 
 

florestais e as pessoas que vivem na floresta (PETERS-STANLEY; GOLDSTEIN; 

GONZALEZ, 2014).

Assim, o mercado regulado de carbono no Brasil se apresenta como promissor, mas 

questões como a incipiência de regulamentação pelos órgãos oficiais e as incertezas quanto à 

fiscalização, controle e incentivos dados pelo Governo Federal, podem ser consideradas fatores 

de insegurança ao desenvolvimento de novos projetos (SOUZA; ALVAREZ; ANDRADE, 

2013).

O mercado de carbono, seja ele na vertente regulada ou na voluntária, pode constituir-

se em um instrumento econômico de extrema importância na viabilização da redução das 

emissões de GEE, contribuindo, assim, para a mitigação das mudanças climáticas por meio de 

transferência de tecnologias mais limpas e promovendo avanços no desenvolvimento 

sustentável (PAIVA, SILVA JUNIOR; SOUZA, 2012). Há uma demanda reduzida por 

compensações, uma vez que apenas os mercados de compensação voluntária permanecem onde 

o mercado de carbono regulado concorde em reduzir as emissões de forma que promova o 

desenvolvimento de seus mercados (BERNSTEIN et al., 2010; PATERSON, 2012).

Os principais certificadores padrões de projetos de carbono são o Verified Carbon 

Standard (VCS) para contabilização de carbono e o Climate, Community and Biodiversity

(CCB) que certifica aspectos ambientais e sociais dos projetos de carbono. Os créditos por elas 

certificados são vendidos para empresas e outras entidades que não são obrigadas a reduzir suas 

emissões devido a compromissos internacionais e compartilhamento de encargos (PETERS-

STANLEY; GOLDSTEIN; GONZALEZ, 2014).

Os Padrões Clima, Comunidade e Biodiversidade (Padrões CCB) avaliam os projetos 

de manejo da terra desde os estágios iniciais de desenvolvimento até a implementação. Os 

Padrões CCB foram desenvolvidos pelo CCBA e são gerenciados pelo VCS desde novembro 

de 2014. Os Padrões CCB promovem a integração de abordagens de melhores práticas e 

benefícios múltiplos no projeto e implementação do projeto. Os padrões do CCB: i) Identificar 

projetos que atendam simultaneamente à mudança climática, apoiar comunidades locais e 

pequenos produtores e conservar a biodiversidade; ii) Promover a excelência e a inovação na 

concepção e implementação de projetos; iii) Mitigar o risco para investidores e compensar 

compradores e aumentar as oportunidades de financiamento para desenvolvedores de projetos

(MCDERMOTT et al. 2012; CCBA, 2018).

O Programa VCS é o programa voluntário de GEE mais amplamente utilizado no 

mundo. Mais de 1300 projetos de VCS certificados reduziram ou eliminaram coletivamente 

mais de 200 milhões de toneladas de carbono e outras emissões de GEE da atmosfera. Uma vez 



 
 

que os projetos tenham sido certificados contra o rigoroso conjunto de regras e requisitos do 

Programa VCS, os desenvolvedores de projetos podem receber créditos de GEE negociáveis, 

que chamamos de Unidades de Carbono Verificadas, Verified Carbon Units (VCUs). Essas 

VCUs podem então ser vendidas no mercado aberto e retiradas por indivíduos e empresas como 

forma de compensar suas próprias emissões. Com o tempo, essa flexibilidade canaliza o 

financiamento para empresas e tecnologias limpas e inovadoras (VERRA, 2018).

Uma das abordagens metodológicas tanto do VCS como do CCBA leva em 

consideração as perdas de carbono, chamadas também de vazamentos, considerando as 

atividades de extração planejadas e legalmente autorizadas, ou seja, evitandos essas atividades. 

Onde o vazamento é causado por um deslocamento das atividades planejadas, por exemplo, no

caso de evitar o corte em uma concessão legalmente obtida, o agente de desmatamento é 

facilmente identificado e suas ações podem ser monitoradas ao longo do tempo. Neste caso,

seis das sete metodologias VCS Improved Forest Management (IFM) usam essa abordagem, 

que cobre a escala nacional. A mudança de atividade nesta abordagem é tratada examinando-

se os volumes de extração e colheita de todas as terras sob o controle do proprietário da floresta. 

A fim de quantificar as emissões de vazamentos, o aumento do volume de madeira registrado 

é convertido em carbono e CO2 (HENDERS; OSTWALD, 2012).

Os vazamentos dependem do preço dos produtos florestais em escala nacional ou 

internacional, de forma que os esforços do REDD+ estarão prejudicados por causa dos 

vazamentos oriundos das vendas dos produtos da floresta como a madeira. Além disso, uma 

parcela considerável (21% a 75%) da redução da extração madeireira ou da floresta em pé 

conservada nos países desenvolvidos é compensada pelo aumento da produção / desmatamento 

nos países produtores, principalmente produtores de madeira tropical, aumentando o 

desmatamento tropical (GAN; MCCARL, 2007).

A VCS estabeleceu a metodologia Verified Methodology (VM0006) que discorre sobre 

os casos onde há a implementação de projetos relativos ao uso da terra. Ela é aplicada em áreas 

de florestas reconhecidas internacionalmente e que estão sujeitas a desmatamento e/ou 

degradação florestal na categoria de extração de madeiras comercial e lenha para carvão vegetal 

(VERRA, 2017). Mas essa metodologia não aborda a questão das estimativas da biomassa. 

Todos os projetos de VCS estão sujeitos a auditorias de campo, tanto por terceiros 

independentes qualificados quanto pela equipe da Verra, para assegurar que os padrões sejam 

cumpridos e que as metodologias sejam aplicadas adequadamente. Os projetos são avaliados 

usando uma metodologia de quantificação de redução de emissão de GEE tecnicamente 

adequada para esse tipo de projeto (VERRA, 2018).



 
 

A CCB, segundo Eklof (2012), está mais preocupada com a aprovação de projetos, em 

detrimento de uma defesa resoluta dos interesses da comunidade e da biodiversidade que a 

norma pretende garantir. Para enfrentar o desafio de mobilizar os recursos necessários para 

manejar as florestas para obter múltiplos benefícios, o foco deveria ser direcionado para fontes 

de financiamento que não sejam de mercado, que possam alocar recursos com base em uma 

gama mais ampla de considerações. Para Mcdermott et al. (2012), o envolvimento de 

investidores e/ou atores governamentais doadores na tomada de decisões está correlacionado 

com uma ideia de REDD + como focada principalmente no carbono, enquanto o envolvimento 

de atores de ONGs está correlacionado com a ideia de REDD + servir valores não-carbono. Isso 

indica que os investidores e os interesses dos doadores do governo estão alinhados com a 

rigorosa contabilidade do carbono, e as salvaguardas servem como meios para gerenciar os 

riscos para os investimentos de carbono. As salvaguardas são um conjunto de diretrizes, que 

visam potencializar os impactos socioambientais positivos e reduzir os impactos negativos 

relacionados às atividades de REDD+ (MMA, 2018). As salvaguardas do Brasil são os 

resultados de mensurações como o monitoramento da cobertura da terra e florestas, informações 

sobre desmatamento, degradação florestal, conservação e aumento de estoques florestais que 

servem como base para os níveis de referência para pagamentos por resultados de REDD+. As 

salvaguardas brasileiras foram submetidas à UNFCCC no ano de 2014, aprovado em 2015 

(BRASIL, 2016). 

Até agora os pagamentos se desenvolveram sem qualquer compromisso se eles serão 

baseados no desempenho e se estarão ou não condicionados ao cumprimento dessas 

salvaguardas, nem como sua realização será determinada e executada (MCDERMOTT et al., 

2012).

2.4 Florestas Tropicais, Manejo Florestal, Biomassa e seu Papel nas Mudanças 
Climáticas

As florestas tropicais abrangem a África, Austrália, Ásia e Américas Central e do Sul.

Estão sujeitas a um regime de chuvas constantes, portanto, com alto índice pluviométrico. Das 

florestas tropicais existentes no mundo cerca de um terço se encontra no Brasil. É difícil pensar 

em indivíduos que não dependem de produtos e serviços florestais.

As florestas podem fazer contribuições significativas para a economia e fornecer 

múltiplos produtos e serviços que apoiem os meios de subsistência e protejam o meio ambiente. 

No entanto, o desafio é gerenciar a capacidade regenerativa da floresta de uma forma que 



 
 

produz benefícios agora sem comprometer os benefícios e escolhas futuras, ou seja, as funções 

de produção e proteção das florestas devem ser sustentadas por práticas de gerenciamento

(MACDICKEN, et al., 2015).

As florestas são consideradas fontes, sumidouros e reservatórios de gases de efeito 

estufa (GEE), sendo, ao mesmo tempo, parte do problema do aquecimento global, pois emitem 

gases de efeito estufa da queima e desmatamento, e parte do solução do problema, uma vez que 

mitigam seus efeitos por meio do armazenamento de carbono, removendo CO2 da atmosfera e 

mantendo-o em sua biomassa enquanto crescem (CARVALHO, 2012).

Os dados do 4º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC) estimam que as emissões de CO2 do desmatamento e mudança no uso da 

terra representam 17% das emissões globais. Assim, o setor florestal é a terceira maior fonte de 

emissão, atrás dos setores de energia (26%) e indústria (19%) e seguido pelos setores de 

agricultura (14%) e transporte (13%). O papel múltiplo das florestas é uma questão muito 

complexa e disputada nas negociações sobre a mudança climática desde as reuniões 

preparatórias para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

a United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) em 1992 até hoje. 

Isso se deve à avaliação econômica desses ecossistemas no contexto dos mercados de redução 

de emissões (CARVALHO, 2012).

O Manejo Florestal, visto como uma componente chave da proteção florestal, 

conservação da biodiversidade e aumento da renda nas florestas tropicais é um conjunto de 

princípios, técnicas e normas, que tem por fim organizar as ações necessárias para ordenar os 

fatores de produção e controlar a produtividade e eficiência para alcançar objetivos definidos 

(BRANDT; NOLTE; AGRAWAL, 2016). Baseia-se na produção contínua e sustentada dos 

produtos madeireiros de forma que admita que a floresta contém algo mais do que árvores e o 

seu potencial representa algo mais do que madeira. O termo correto seria manejo florestal de 

rendimento sustentado pois baseia-se na premissa de que a floresta retorne a seu estado antes 

da intervenção, ou seja, sem comprometer sua estrutura e capital inicial (HIGUCHI, 1994). A 

promessa da sustentabilidade está enraizada na premissa de que os ecossistemas têm o potencial 

de se renovar e que as atividades econômicas e as percepções ou valores sociais que definem a 

interação humana com o meio ambiente são escolhas que podem ser modificadas para garantir 

a produtividade a longo prazo e a saúde do ecossistema. Dessa forma, o manejo florestal aborda 

um grande desafio ao combinar as crescentes demandas de uma população humana em 

crescimento, mantendo as funções ecológicas dos ecossistemas florestais saudáveis 

(MACDICKEN, et al., 2015).



 
 

Assim, a finalidade do manejo florestal é conseguir que as florestas forneçam 

continuamente benefícios econômicos, ecológicos e sociais, mediante um planejamento 

mínimo para o aproveitamento dos recursos madeireiros e não madeireiros disponíveis. É um 

processo de gerenciamento e planejamento florestal, no sentido de analisar as melhores ações 

para uma resposta socioeconômica e ambiental favorável a médio e longo prazo (GAMA et al., 

2005). Trata-se de uma prática ecológica que mantém a integridade, produtividade, resiliência 

e biodiversidade do ecossistema florestal. A sustentabilidade ecológica assegura a continuação 

da função dos ecossistemas, que são considerados como sistema ecológico de apoio à vida 

(KOTWAL et al., 2008; REMPEL et al., 2016).O manejo deve integrar a produção de madeira, 

conservação da biodiversidade, proteção do solo e da água, sequestro de carbono recreação, 

produtos florestais não madeireiros e outras terras florestais (SOTIROV, 2017).

No Código Florestal Brasileira, a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, Manejo Florestal

Sustentável é definido como:

[...] a administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, 
sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema 
objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente, a utilização de 
múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, 
bem como a utilização de outros bens e serviços (BRASIL, 2012).

A própria legislação especifica que a implementação do projeto de manejo florestal de 

regime sustentado deve ser analisada e aprovada por órgão ambiental competente – no caso, 

órgãos estaduais – e acompanhado por responsável técnico para garantir a execução da 

exploração conforme diretrizes legais que estabelecidas no projeto. Portanto o manejo florestal 

enfrenta uma série de desafios que envolve a elaboração de políticas e normas que garantam 

um desenvolvimento em bases sustentáveis, que permita a conservação e proteção de áreas 

consideradas de relevante interesse ecológico e combate ao desmatamento, chegando ao uso da 

floresta como fator produtivo de geração de emprego e renda. Para isso deve-se buscar 

entendimentos internacionais para o desenvolvimento de mecanismos que permitam o bom uso 

dos recursos florestais.

O contexto da produção de madeira sustentável passa pela avaliação do estoque 

disponível, conhecimento das taxas de crescimento e da capacidade de regeneração natural da 

espécie explorada (STERBA, 2001). Deve-se também incluir uma visão geral das medidas da 

estrutura florestal, dinâmica do crescimento da floresta, métodos de avaliação econômica e 

técnicas de planejamento (BETTINGER, 2016). O manejo florestal sustentável também 

incorpora muitas das atividades que serão necessárias para responder aos efeitos das mudanças 

climáticas nas florestas (SPITTLEHOUSE; STEWART, 2003). Holling (2001) observa que 



 
 

uma capacidade adaptativa é um componente necessário da sustentabilidade. Incluir a 

adaptação às mudanças climáticas como parte do planejamento florestal não exige 

necessariamente um grande investimento financeiro com um tempo de retorno futuro 

desconhecido. No entanto, é imperativo que sejam implementados os incentivos previstos no 

novo Código Florestal (Artigo 41), que seja regulamentado o Mercado Brasileiro de Emissões, 

e que se diversifique os mecanismos para valorização da floresta em pé, por meio do manejo 

florestal, das cadeias da sociobiodiversidade, da prospecção de novos ativos e investimentos na 

bioeconomia (EULER, 2016).

Há uma evidente tendência global favorável ao manejo florestal sustentado que poderá 

ajudar a garantir que as florestas continuem a ser uma parte valorizada do nosso futuro comum 

(MACDICKEN, et al., 2015). Por isso a valoração do serviço econômico de armazenamento 

de carbono fornecido pelas florestas, com suas complexidades políticas, técnicas e econômicas 

inerentes, tornou-se uma discussão mais relevante na arena internacional do que outros aspectos 

da problemática florestal, como os direitos dos povos indígenas, áreas protegidas e 

impulsionadores internacionais do desmatamento (CARVALHO, 2012).

Com referência às florestas, os inventários ajudam a definir mudanças nos estoques de 

biomassa florestal devido ao manejo florestal, colheita, estabelecimento de plantações, 

abandono de terras que reflitam às florestas e conversão florestal para uso não florestal. Todas 

essas mudanças implicam que as medições de carbono nos estoques de biomassa devem ser 

feitas (BROWN, 2002).

As condições socioeconômicas regionais únicas também afetam significativamente os 

requerimentos das partes interessadas das empresas do setor florestal de atuação global. 

Portanto, os decisores setoriais do setor florestal devem estar conscientes de preocupações de 

sustentabilidade sensíveis ao contexto regional e específico ao avaliar e priorizar os problemas 

de sustentabilidade (SUTTERLÜTY et al., 2018).

As medidas obtidas por meio de inventários florestais servem de parâmetro para se 

estimar a biomassa e posteriormente o carbono estocado. A principal media é o volume de 

madeira de caule que é convertido em biomassa de árvore inteira usando fatores de expansão 

de biomassa (PETERSSON et al., 2012). Em seu estudo de métodos de estimativa de biomassa 

os autores concluíram que a maior precisão foi obtida ao estimar mudanças na biomassa viva 

usando equações de árvores individuais. Essas metodologias são reportadas a UNFCCC.

Para o IPCC, o carbono pode ser estimado pelo produto da madeira em m³, convertendo 

em biomassa e depois em carbono por fatores de conversão. Os dados são obtidos por meio de 

inventários florestais que fornecem dados mais confiáveis na estimativa do volume da madeira 



 
 

(IPCC, 2003; PETERSSON et al., 2012). Nas estimativas em que são utilizados dados de 

inventário florestal, recomenda-se que essa estimativa seja correlacionada não só com a variável 

diâmetro, mas também com a variável altura (PHELPS; WEBB; AGRAWAL, 2010).

Rutishauser et al. (2013) concordam que a altura é peça chave, além do DAP para aumento da 

precisão nas estimativas de biomassa.

Para estimativas de volumes, são vários modelos existente sendo uma parte mais 

adequada para a floresta amazônica. Eles consideram o Diâmetro à Altura do Peito (DAP) e a 

altura como variáveis independentes. Entre os modelos de volume testados, o de Schumacher-

Hall tem melhor ajuste. Este modelo, segundo os autores foi testado em diferentes partes da 

Amazônia (THOMAS et al., 2006; ROLIM et al., 2006; THAINES et al., 2010). A outra forma

é com a fórmula do cilindro atrelado a um fator de forma (0,7) que é o mais usado em planos 

de manejo (AMARAL, et al., 1998; BRASIL, 1998; BRASIL, 2006).



 
 

3 Metodologia

Visando explicitar a operacionalização da pesquisa, este capítulo trata dos procedimentos da 

pesquisa.

3.1 Caracterização da Pesquisa

Quanto à Natureza, esta pesquisa se classifica como aplicada, pois, visa tratar de uma

questão específica que são os ganhos obtidos pela exploração da floresta sob manejo florestal 

em regime sustentado ou a venda dos créditos de carbono.

Quanto à abordagem, esta pesquisa se caracteriza como quantitativa pela questão da 

mensuração (quantidade) e por proporcionar uma visão geral do fato, ou seja, medir o estoque 

de carbono da floresta para comparar com os ganhos da exploração sob a forma de projeto de 

manejo florestal em regime sustentado. Gil (2008) coloca que esse tipo de pesquisa busca 

agregar conhecimento direcionado à aplicação prática de um determinado procedimento ou 

técnica.

Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa envolveu os processos de coleta, análise, 

interpretação, redação e apresentação dos resultados (CRESWELL, 2010) e utiliza o emprego 

da quantificação tanto nas modalidades de coleta quanto no tratamento de dados

(RICHARDSON, 2012).

3.2 Caracterização da Área de Estudo

O Estado de Rondônia passou por ciclos econômicos durante sua formação. Após o ciclo 

da construção da estrada de ferro, da borracha, o garimpo de diamante, cassiterita e ouro veio a 

busca por terras férteis e a madeira fez e faz parte deste último (IBGE, 2018).

Segundo Lentini, Veríssimo e Sobral (2003), em Rondônia a pressão sobre os recursos 

florestais que se iniciou nos municípios de Vilhena, Ji-Paraná e Ariquemes, passou para as 

regiões de�Buritis,�Cujubim�e�Machadinho�D’Oeste�e�posteriormente em direção ao Estado do 

Amazonas. Para as empresas do setor florestal, essas mudanças são dificultadas pela falta de 

informação sobre a regularização fundiária, sobre o Manejo Florestal como forma de 

exploração prevista em lei, além da simples vontade de continuar em cidades que ofereçam 

melhor infraestrutura para suas empresas no sentido da manutenção de maquinários e peças de 



 
 

reposição. Por exemplo, o município�de�Machadinho�D’Oeste tinha, por volta do ano 2005,

uma atividade mais intensa de madeireiras, passados treze anos, restaram apenas algumas 

empresas do setor no município em função da dificuldade de matéria-prima.

O município surgiu como distrito�com�a�denominação�de�Machadinho�D’Oeste em 1988, 

desmembrado dos municípios de Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná. Após, foram criados os distritos 

de Oriente Novo, Quinto BEC e Tabajara e anexados a ele. O clima da região é do tipo tropical 

chuvoso, caracterizado por apresentar temperatura média anual de 24º C. A precipitação média 

anual é de 2.500 mm, sendo o período chuvoso ocorrente nos meses da primavera e verão.

O município conta com a agropecuária e serviços como fonte de renda. O setor 

madeireiro contribui significativamente com a economia do município com pouco mais de 16 

milhões de reais em 2017, mas a agropecuária contribuiu nesse mesmo ano com mais de 40 

milhões (IBGE, 2018). O estado de Rondônia produziu no ano de 2016, 1.869.493 de metros 

cúbicos� de� madeira� de� florestas� nativas� (IBGE,� 2017)� e� a� região� de�Machadinho� D’Oeste�

respondeu nesse mesmo ano por 99.584 de metros cúbicos. A participação de Machadinho 

D’Oeste�vem�caindo�desde�o�ano�de�2013, mas ainda é uma importante região produtora estando 

em quarto lugar no estado (IBGE, 2018).

A ocupação do município influenciou sua configuração territorial e está relacionada com 

os usos do solo, onde há interferência direta com suas unidades de conservação e capacidade 

de suporte de seus recursos naturais. Estas unidades são responsáveis por ajudar a conter o 

desmatamento e por assegurar que rios tenham suas zonas de recarga conservadas, que são 

importantes para manutenção do equilíbrio ambiental local (GOMES; BASTOS, 2018).

As áreas onde há alguma forma de conservação da floresta como reservas e terras 

indígenas respondem por boa parte da conservação ao passo que os assentamentos respondem 

por grande parte do desmatamento em Rondônia (PAIVA; BAPTISTA, 2018).

A área de estudo faz fronteira com a Reserva Biológica do Jaru. Uma das glebas que 

não foram anexadas a reserva onde seu proprietário, após acordos judiciais com os invasores 

regularizou uma área de aproximadamente 22 mil hectares onde parte já foi realizado e 

explorados alguns projetos de manejos e em outras ainda há áreas passíveis de exploração 

madeireira.

A Estância Ricci é uma das áreas resultantes do acordo judicial. O mapa 1 ilustra a 

situação da Reserva em relação�ao�município�de�Machadinho�d’Oeste�e�a�localização�da área 

do estudo (Estância Ricci). Pode notar a posição da propriedade em relação a Reserva Biológica 

do Jaru, o município de�Machadinho�D’Oeste�e�sua�posição�dentro�do�Estado�de�Rondônia.



 
 

Mapa 1 – Localização da área de estudo no Município de Machadinho�d’Oeste�e�a�
Reserva Biológica do Jaru

Fonte: Adaptado de Cortes (2014).

Na área em questão foi realizado levantamento censitário de um plano de manejo 

florestal (PMF) de 807,1258 (oitocentos e sete hectares e mil e duzentos e cinquenta e oito 

centiares) hectares, do imóvel denominado Estância Ricci, Linha MA-28, KM 82, Lote 02, 

Setor Bela Vista, Gleba�05,�município�de�Machadinho�D’Oeste-RO, nas coordenadas Latitude 

S 09º 06' 16,81'' e Longitude W 61º 34' 43''. A propriedade encontra-se com a floresta intacta 

em toda a sua extensão e conta com suas áreas de preservação permanente totalmente 

preservadas conforme ilustrado no mapa 2.



 
 

Mapa 2 –Imagem da Estância Ricci

Fonte: Elaborado pelo autor.

O�imóvel�está�situado�na�zona�2�“áreas�de�conservação dos recursos naturais, passíveis 

de� uso� sob�manejo� sustentável”� e� subzona� 2.1� do� Zoneamento Socioeconômico-Ecológico

(ZSEE) 2ª aproximação onde existem áreas de conservação dos recursos naturais, passíveis de 

uso sob manejo sustentável. As atividades de conversão de floresta são pouco expressivas e o 

capital natural, sobretudo o florestal, se apresenta ainda em condições satisfatórias de 

exploração, madeireira e não madeireira. O ordenamento destas zonas deve priorizar o 

aproveitamento dos recursos naturais, evitando a conversão da cobertura vegetal natural por 

pastagem ou agricultura (SEDAM, 2018).

Nessa região as atividades agropecuárias existentes podem ser mantidas, sem expansão. 

De um modo geral, devem ser fomentadas as atividades de manejo florestal e do extrativismo, 

especialmente pelas comunidades tradicionais, além do ecoturismo e a pesca em suas diversas 

modalidades. As obras de infraestrutura, tais como estradas, deverão estar condicionadas às 

diretrizes de uso das subzonas (SEDAM, 2018).



 
 

3.3 Etapas da Pesquisa e Variáveis Envolvidas

As etapas da pesquisa são o censo florestal, determinação do estoque de madeira, 

determinação do estoque de carbono e a comparação dos rendimentos de cada modalidade de 

negócio. Cada etapa envolve a mensuração de variáveis e, neste contexto, variáveis 

quantitativas.

Uma variável quantitativa representa um atributo numérico que está relacionado a um 

determinado indivíduo ou objeto, sendo então, necessária a mensuração, sejam elas conhecidas 

ou construídas hipoteticamente (COLLIS; HUSSEY, 2005). Ao se utilizar da variável 

quantitativa, uma maior precisão dos resultados é garantida, uma vez que há uma margem maior 

quanto as inferências (CRESWELL, 2010; RICHARDSON, 2012).

3.3.1 Censo Florestal

As árvores habilitadas para o corte e aptas para venda na forma de manejo florestal 

foram convertidas em biomassa (BRUZINGA, et al., 2012) e posteriormente em crédito de 

carbono (EGGLESTON et al., 2006). Tanto o estoque de madeira como o de carbono servirão 

para uma previsão de venda no mercado para fins de comparação da renda obtida. Para tanto, 

foi necessário realizar o censo florestal, também conhecido como inventário florestal à 100%

(cem por cento). É um inventário de todas as árvores de valor comercial existentes em uma área 

de exploração anual. (BRASIL, 1998, AMARAL, 1998). Os dados do censo florestal foram

inseridos no Xendra Software. Esse software recebe os dados do censo florestal e categoriza as 

espécies da seguinte forma:

� árvores menores de 50 m de diâmetro foram destinadas para corte futuro, isto é, árvores 

que servirão para exploração no próximo ciclo de corte, que ocorrerá após 35 anos;

� sementeiras ou porta-sementes que são as árvores que ficarão para servir de fonte de 

sementes para a manutenção da floresta, estas árvores devem ser protegidas e corresponde 

a 10% (dez por cento) das árvores aptas para o corte;

� as árvores de corte proibido por força de lei (seringueira, castanha-do-Brasil, copaíba e 

mogno);

� 4 (quatro) árvores de cada espécies para cada 100 ha. (cem hectares), conforme Instrução 

Normativa nº 1, De 12 de Fevereiro de 2015 (BRASIL, 2015).



 
 

Os principais dados coletados no censo florestal foram a Circunferência à Altura do 

Peito (CAP) ou Diâmetro a Altura do Peito (DAP) e a altura comercial. A figura 2 ilustra a 

forma como são categorizadas as árvores.

Figura 2– Etapas do censo florestal para formar estoque de madeira

Fonte: Elaborado pelo autor

A circunferência à altura do peito é a medida da circunferência tomada a 1,3 m de altura 

da árvore; analogamente o diâmetro a altura do peito é a medida do diâmetro tomado 1,3 m de 

altura da árvore (SILVA; PAULA NETO, 1979). Essas duas medidas são facilmente 

convertidas uma para outra. O conceito de DAP é definido na Resolução n°. 406, de 02 de

fevereiro de 2009 como� “medida de diâmetro de uma árvore medida a 1,30 m do solo”

(BRASIL, 2009). A altura comercial é a medida considerada do solo ao diâmetro mínimo 

aproveitável, ou seja, tomado pelo fuste. Na prática, essa medida vai do solo até onde começam 

a aparecer os galhos ou os primeiros defeitos nas árvores (SILVA; PAULA NETO, 1979).

Para a realização do censo florestal foi contratada uma equipe de campo composta por 

mateiro ou identificador, anotador e picadeiros. Foram coletadas a Circunferência à Altura do 

Peito (CAP) ou Diâmetro à Altura do Peito (DAP), altura comercial de cada árvore com mais 

de 30 cm de DAP dentro da área de floresta da propriedade Estância Ricci, essas árvores foram 

identificadas com seu nome popular. Está modalidade de coleta foi feita por meio do censo 

florestal. Não foram feitas amostras por motivos da Instrução Normativa (IN) 05 que preconiza 

o censo florestal para fins de elaboração de plano de manejo florestal sustentado para fins 



 
 

madeireiros (RONDÔNIA, 2006; BRASIL, 2006). Cada árvore recebeu uma plaqueta de 

identificação com um número da árvore e da faixa a qual a árvore pertence, onde a cada faixa 

do talhão inicia-se a numeração na plaqueta 01 (um) com respectivo número da faixa. Na

plaqueta, toda a sistemática de localização das árvores obedece a um sistema de coordenadas 

de um plano cartesiano. Neste sistema o alinhamento da picada mestre corresponde ao eixo 

“X”.�O�eixo�“Y”�corresponde�ao�comprimento�da�picada�de�orientação�(RONDÔNIA,�2006; 

BRASIL, 2006; PEREIRA; FIGUEIREDO NETO; PEREIRA, 2018). Cada árvore foi medida 

com fita métrica e estimada a altura comercial em metros. A espécie de cada árvore será 

identificada (nome comum) por um mateiro. Toda essa fase foi anotada em fichas de campo 

para posterior inserção no software.

Assim, essas variáveis foram coletadas em campo onde o CAP/DAP foi mensurado com 

fita métrica e a altura estimada por mateiro experiente. Os dados foram posteriormente 

utilizados para estimar o volume e biomassa florestal, por meio de software.

3.3.2 Determinação do Estoque de Madeira
 

As informações do censo serviram para estimar o volume da madeira, o qual se constitui 

em informação imprescindível para determinação do estoque. A primeira fase para a 

determinação do estoque de madeira foi a separação das árvores por categorias. O estoque de 

madeira é quantidade remanescente de madeira disponível para exploração, ou seja, DAP maior 

que 50 cm, expresso em metros cúbicos (m³) (BRASIL, 2006). O método da equação de volume 

é o mais preciso dos métodos de determinação de volume de árvores em pé por levar em 

consideração a altura e o diâmetro (LOPES et al, 1984; COUTO; BASTOS, 1987; SANTOS et 

al, 2012). Além disso, a Instrução Normativa Nº 5, de 11 de dezembro de 2006, determina a 

utilização da equação de volume para as áreas submetidas ao Plano de Manejo Florestal 

Sustentado (PMFS) (BRASIL, 2006).

A partir desses dados foi calculada a área basal e o volume de madeira com casca de 

cada espécie comercial, considerando a altura comercial e o fator de forma (relação entre 

volume cilíndrico e volume real, pelo método de Smalian) igual a 70% (setenta por cento), 

encontrando assim, o volume comercial com casca para cada árvore, de acordo a fórmula (1), 

utilizada pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC) (1995) que 

posteriormente foi usada na Instrução Normativa Nº 5, de 11 de dezembro de 2006.



 
 

Fórmula (1)          

(1)

Onde:

� � Volume estimado da árvore, expresso em m³;

� �Altura estimada, medida até a altura superior do fuste considerado aproveitável, 

expressa em metros;

�� � Fator de forma, definido em 0,7 pela IN 05 para volume com casca;

��� � Diâmetro à altura do peito, expresso em centímetros calculado pela fórmula (2);

Fórmula (2)

(2)

Onde:

��� � Circunferência à altura do peito, expresso em metros.

3.3.3 Determinação do Estoque de Carbono

A biomassa florestal é a quantidade de material lenhoso expresso em unidade de massa 

(SANQUETTA; BALBINOT, 2002). A biomassa pode ser medida diretamente por meio da 

derrubada da árvores e posterior medição em laboratório, ou seja, um método destrutivo ou 

indiretamente por meio de estimativas oriunda de variáveis de fácil obtenção como o DAP e a 

altura, ou seja, método não destrutivo (BROWN; GILLESPIE; LUGO, 1989; HIGUCHI, 1994). 

Com base na biomassa poderá se obter a quantidade de carbono presente por meio de uma 

relação com a densidade básica da espécie.

A densidade básica é o peso da madeira seca em estufa em relação ao seu volume, esse 

valor é expresso em g/cm³ (gramas por centímetro cúbico) (SMITH, 1954, MULLER�

LANDAU, 2004). A densidade básica será obtida por meio de pesquisa na literatura e 

convertida em kg/m³ (quilograma por metro cúbico) (BRUZINGA et al., 2012; RIBEIRO et al., 

2009; MULLER et. al., 2009).

O estoque de carbono é definido pela quantidade de carbono presente na biomassa

(EGGLESTON et al.,2006) que neste estudo será da biomassa oriunda do estoque de madeira 

disponível para exploração. Estudos apontam que o teor de carbono na biomassa pode variar de 

46% (quarenta e seis por cento) a 53% (cinquenta e três por cento) (EGGLESTON et al., 2006). 



 
 

Para as madeiras de florestas tropicais, o IPCC apontou 49% (quarenta e nove por cento) de 

carbono presente na biomassa (EGGLESTON et al.,2006). Os resultados são expressos em 

toneladas de carbono por meio da fórmula (3):

Fórmula (3) ∑ �� � ��. �0�. 0,49
�
�

(3)

Onde:

�� � Carbono disponível na i-ésima espécie, expresso em toneladas de carbono 

armazenado (tCO2(eq)-1);

�� � volume disponível para corte da i-ésima espécie em metros cúbicos;

�0� � Densidade básica da i-ésima espécie em toneladas por metro cúbico;

0,49 � Fator de estimativa do carbono presente na biomassa.

3.3.4 Receitas do Manejo e do Crédito de Carbono

O valor da madeira para venda varia bastante, mas principalmente com relação a 

quantidade (volumetria total), variedade de espécies, distância do projeto até a indústria e a 

oferta de madeira no mercado. Esses fatores influenciam na relação entre um projeto e outro, o

fator que influencia para um mesmo projeto é a safra que no estado de Rondônia vai do mês de 

maio a dezembro.

Nessa pesquisa o horizonte temporal é semestral já que o preço da madeira varia de 

acordo com a safra (Abril à Dezembro) de madeira para um mesmo projeto, nesse caso é o 

único fator que influenciaria na venda da madeira do projeto. Mesmo assim para efeito de 

cálculo será considerado a quantidade média de parcelas mensais ofertadas na venda da 

madeira. Um projeto de manejo tem seu tempo de exploração que depende da capacidade da 

indústria e o período de pousio da terra que é de 35 anos.

Quando uma empresa adquire um projeto de manejo ela parcela de acordo com sua 

capacidade de pagamento, limitado a sua capacidade de exploração (quantidade de madeira 

explorada por mês) e sua situação financeira. Essa situação influenciará na forma de pagamento 

da madeira do projeto.

Os rendimentos referentes à venda de madeira foram obtidos pelo produto dos 

respectivos preços pelos volumes médios por metro cúbico cotado na região de Machadinho 

D’Oeste�e�outras�cidades�onde�o�projeto�possa atender.



 
 

O cálculo das receitas será feito pelo produto do valor da tonelada de carbono 

armazenado (tCO2(eq)
-1) no mercado (BENTES-GAMA et al., 2005; PAIXÃO, et al., 2006). A 

receita a ser auferida pelos créditos de carbono será obtida por meio do produto da estimativa 

média do total estocado pelo respectivo preço por tonelada (NISHI, et al., 2005).

Para a avaliação das receitas obtidas com a venda dos créditos de carbono e o Manejo 

Floresta será calculada o Valor Presente Líquido (VLP) e Taxa Interna de Retorno (TIR) 

(BENTES-GAMA et al., 2005; PAIXÃO, et al., 2006).

O Valor Presente Líquido apresenta a diferença entre o valor presente das receitas menos 

o valor presente dos custos, estima os fluxos de caixa futuros com base nas premissas de início 

da vida útil do projeto e os desconta por uma taxa de desconto apropriada ao risco. O projeto é 

financeiramente viável quando o VPL for positivo (SILVA; ALBINOFONTES, 2005; NISHI, 

et al., 2005). O Valor Presente Líquido é expresso na fórmula (4):

Fórmula (4)          ��� � ∑ ���1 + ��−��
�=� � ∑ ��1 + ��−��

�=�

(4)

Onde:

� ���custo da implementação do plano de manejo florestal;

�� ���receita com a venda do projeto levando em consideração o parcelamento da madeira;

� ���taxa de juros;

� ���período de ocorrência dos custos e receitas;

� ���duração do projeto, em meses (SILVA; ALBINOFONTES, 2005).

Com relação aos custos da implementação do projeto de manejo florestal, serão 

considerados somente os da elaboração já que a modalidade de venda é aquela em que o custo 

da exploração fica por conta de quem compra a madeira. Os custos da elaboração são:

� Censo florestal, que para o caso foi de R$ 60,00 por hectare;

� Elaboração do projeto ao custo de R$ 100,00 por hectare;

� Taxas cobradas pela SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental), que 

são taxa de análise, taxa de vistoria e taxa de autorização ambiental conforme Lei n°. 3.941, 

de 12 de dezembro de 2016 e os valores são expressos em Unidade Padrão Fiscal para o 

Estado de Rondônia (UPF-RO) que para o ano de 2018 é de R$ 65,21. A lei que estipula; 



 
 

i) 2 UPF-RO para taxa de análise; ii) 156,42 UPF-RO para a taxa de vistoria e; iii) 8,07 

UPF-RO para taxa de autorização.

A Taxa Interna de Retorno representa a taxa de desconto que iguala o valor presente das 

receitas ao valor presente dos custos. O projeto é financeiramente viável quando a TIR for maior 

que a taxa mínima de atratividade (HARTMAN; SCHAFRICK, 2004). A Taxa Interna de 

Retorno é expressa na fórmula (5):

Fórmula (5)           ∑ ���1 + ��−��
�=� � ∑ ���1 + ��−��

�=�

(5)

3.4 Análises dos Dados

Os dados do censo foram calculados no software Xendra, que faz a junção das árvores 

de mesma categoria para compor o saldo disponível para corte. Este software exporta os dados 

para o Software Microsoft Excel, onde foi então estimada a biomassa, quantificação do carbono 

estocado por espécie e na área toda e a estimativa de lucro com base no valor na tonelada de 

carbono no mercado e no valor de mercado da madeira. O quadro 1 detalha a análise dos dados.

Quadro 1 – Análise de dados

Fatores/
componente

Modelo e/ou 
Técnica 

Descrição Sucinta Fonte

Custo do
Censo

Levantamento das 
árvores com mais 
de 30 cm de DAP

Contratação de equipe de campo com 
mateiro experiente com custos por 
conta do proprietário

Nepstad, et al., 2009; Brasil, 
2006; Rondônia, 2006

Estoque de
madeira

Cálculo do 
volume

Estimativa do volume por meio de 
equação de volume para as árvores 
com mais de 50 cm de DAP com 
exceção das proibidas e protegidas por 
lei

Brasil, 2006; CETEC, 1995; 
Oliveira, Sotta e Higuchi, 2012

Biomassa da
Floresta

Estimativa da 
densidade

Levantamento na literatura da 
densidade das espécies disponíveis 
para corte

Araújo, Higuchi e Carvalho 
Júnior, 1999; Feldpausch et al, 
2004; Eggleston et al., 2006

Estoque e 
créditos
de carbono

Estimativa por 
percentual

Percentual determinado pelo IPCC Mcgroddy, Daufresne e Hedin, 
2004; Feldpausch et al, 2004; 
Eggleston et al., 2006.

Comparação
dos ganhos

Determinação dos 
ganhos obtidos na 
venda da madeira 
e dos créditos

Estimativa dos ganhos com a venda da 
madeira e dos créditos de carbono e 
análise pelo período do ciclo de corte

Nishi, et al., 2005; Bentes-Gama
et al., 2005; Silva e
Albinofontes, 2005

Fonte:  Elaborado pelo autor. 



 
 

3.5 Relação entre Objetivos, Fontes, Colete e Análise de Dados

Para cada etapa da pesquisa há os objetivos a serem atingidos, dados coletados e análises 

realizadas. O quadro 2 relaciona os objetivos com as variáveis de estudo, as fontes, as formas 

de coleta de dados e análises realizadas.
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4 Resultados e Discussão

A área levanta possui grande diversidade florística, essa grande variedade é indicativo 

da preservação da área, apesar de não ter sido levantada a fauna local, a área se torna grande 

refúgio da fauna silvestre dada a sua composição florística. Essa área pode ser considera de 

altíssimo valor biológico e representativa de florestas naturais não perturbadas.

Não foram encontradas clareiras abertas dentro da área e nenhum vestígio de que algum 

tipo de exploração houvesse ocorrido. A própria equipe que realizou o censo usou uma 

infraestrutura da propriedade vizinha onde já houve exploração de plano de manejo.

As espécies mais presentes em quantidade foram o Roxinho (Peltogyne paradoxa) que 

é de grande valor comercial, a Abiurana (Pouteria caimito), Abiu (Pouteria leiocarpa) e a 

Copaíba (Copaifera sp.) que será preservada em sua totalidade. O planejamento da exploração 

se torna importante para minimizar os danos às árvores remanescentes e garantir a 

sustentabilidade da floresta, os cursos d’água�e�áreas�de�preservação permanente.

A área é cercada por outras que também tiveram planos de manejo que já foram 

explorados ou estão em fase de projeto para futura exploração, há também áreas de pastagem e 

poucas destinadas a agricultura. O proprietário paga uma pessoa da vizinhança para cuidar da 

área e não deixar que nenhum tipo de exploração ilegal ocorra e esporadicamente visita a área.

A área é cortada por vários cursos d’água�que�serão�preservados�na�fase�de�exploração.�

Mesmo não tendo nascentes há rios intermitentes por toda sua extensão. No planejamento da 

exploração� esses� cursos� d’água� mesmo� não� estando� correndo� serão� preservados com a 

colocação de troncos ocos para passagem de água e em caso de cursos permanentes, pontes. A 

área�no�entorno�desses�cursos�d’água�não�foram�levantadas�para�não�correrem�o�risco�de�serem�

exploradas, já que somente as árvores com plaquetas de corte permitido poderiam ser retiradas.

Essa situação ressalta a importância da economia florestal com fins na diminuição de custos de 

exploração de preservação dos recursos florestais ali presentes.

4.1 Censo Florestal
 

No censo florestal foram levantados 11.344 (onze mil e trezentos e quarenta e quatro) 

árvores totalizando 45.126,8681 m³ (quarenta e cinco mil e cento e vinte e seis metros cúbicos 

com oito mil seiscentos e oitenta e um milímetros cúbicos) formando 14,05 árvores por hectare, 

abaixo dos estudos encontrados (ALVES; MIRANDA, 2008; FREITAS et al., 2018; LIMA et 



 
 

al., 2018), porque estes incluíram uma espécies de menor diâmetro e incluíram outras espécies 

que sua utilização não está bem definida.

Desse total 1.946 (mil novecentos e quarenta e seis) árvores (17%) tem menos de 50 

(cinquenta) cm de DAP e foram destinadas para corte futuro, formando um volume de 

3.628,1093 m³ (três mil e seiscentos e vinte e oito metros cúbicos com mil e noventa e três 

milímetros cúbicos), ou seja, 8% do volume.

Das árvores aptas para o corte foram separadas 1.451 (mil quatrocentos e cinquenta e 

um) árvores (12,79% das árvores) formando um volume de 3.753,0329 m³ (três mil e setecentos 

e cinquenta e três metros cúbicos com trezentos e vinte e nove milímetros cúbicos)

correspondendo a 8,31% do total em metros cúbicos para atender o índice de raridade (3 árvores 

para cada 100 hectares) e para porta-sementes.

Para atender a Resolução n°. 406, de 02 de fevereiro de 2009, que limita a 30 m³/ha 

(trinta metros cúbicos por hectare) de madeira a ser retirada nos projetos de manejo, foram 

retiradas 2.650 (duas mil e seiscentos e cinquenta) árvores aptas ao corte (Quadro 3) que 

poderiam ser retiradas, mas extrapolariam o limite de 30 m³ para cada hectare. Esse grupo de 

árvores remanescentes formaram um volume de 12.253,7461 m³ (doze mil e duzentos e 

cinquenta e três metros cúbicos e sete mil e quatrocentos e sessenta e um milímetros cúbicos), 

27,15% do volume total do censo e 35,3% das árvores aptas para o corte.

Quando há esse excedente de madeira passíveis de exploração em um projeto, pode-se 

proceder a seleção das espécies de maior valor comercial e tornar o projeto mais rentável para 

o proprietário e para a empresa que adquirir a madeira. As espécies de maior valor comercial 

em�geral�são�as�espécies�conhecidas�como�“madeira�dura”,�que são as espécies mais pesadas, 

de maior valor comercial e de utilidade mais prolongada, como por exemplo na construção 

civil,�pois�as�“madeiras�moles”�são�mais�usadas�para�caixas�para�transportes�e descartadas logo 

após o uso.

Essa valorização na madeira para indústria representa maior competitividade no 

mercado e a de que a área se recuperará da exploração.

No Quadro 3 é apresentada uma síntese da organização dos dados que relaciona a 

quantidade de árvores para cada uma das categorias. Para cada espécie apta para o corte ficaram 

estabelecidas a quantidade mínima de 25 árvores para atender o índice de raridade (3 árvores 

para cada 100 hectare) ou 10% (dez por centos) que foram destinadas como porta-sementes 

para aquelas espécies de excederam as 250 árvores. As espécies que não atingiram a quantidade 

mínima de 25 árvores na área foram consideradas raras e não serão retiradas. Essa quantidade 

mínima garante a continuidade da diversidade florestal e serve, além da variedade para o 



 
 

mercado futuro, também garante fonte de material de pesquisa para área acadêmica. Essa 

variedade também foi encontrada por Alves e Miranda (2008).

No Quadro 3 é apresentado a variedade de espécies e famílias encontradas na floresta.

Quadro 3– Quantidade de Árvores Por Categoria.

Categoria 
Nome Vulgar

Corte 
Futuro

Explorável Imune Porta-
Semente

Proibida 
por lei

Proibida
Rara

Remanes-
cente

Total 
Geral

Abiu 92 49 435 576

Abiurana 203 491 55 749

Acai 1 1

Acari 5 5

Açoita Cavalo 11 25 98 134

Amapa 96 25 221 342

Amescla 40 25 78 143

Anani 4 25 2 31

Angelim 1 1

Angelim Amargoso 22 72 25 119

Angelim Manteiga 10 25 44 79

Angelim Pedra 27 169 25 221

Angelim Saia 6 25 38 69

Apijo 11 11

Aquariquara 3 3

Ata 10 10

Bandarra 39 26 233 298

Bolao 3 3

Breu 4 4

Cabelo De Cotia 12 25 10 47

Caju Da Mata 18 25 35 78

Cambará 48 143 25 216

Canela 49 25 104 178

Caroba 28 25 18 71

Castanheira 8 8

Catuaba 11 25 38 74

Caxeta 19 103 25 147

Ceboleiro 2 2

Cedrilho 6 25 9 40

Cedro Mara 1 25 25 51

Cedro Rosa 1 1

Cernambi De Indio 1 1

Copaiba 500 500

Cumaru 35 282 32 349

Cupiuba 26 163 25 214

Envira 2 2

Farinha Seca 10 25 49 84

Fava De Arara 17 25 43 85

Fava Mel 18 25 20 63

Faveira Ferro 8 110 25 143

Fel De Paca 2 2

Figueira 3 3



 
 

Gonsaleiro 15 15

Inga 31 25 28 84

Ipe 29 29

Itauba 20 35 25 80

Jacareuba 2 2

Jatoba 40 134 25 199

Jequetiba 22 219 36 99 376

Jequitiba Carvão 12 12

Jito 7 7

João Mole 13 13

Laranjinha 2 2

Leiteira 11 11

Macucu 100 25 190 315

Magnólia 17 25 77 119

Mandiocao 12 12

Maparajuba 9 9

Maracatiara 24 103 25 152

Marfim 23 25 6 54

Massaranduba 125 309 35 469

Mata Mata 116 28 245 389

Mirindiba 14 25 125 164

Muirapiranga 24 25 146 195

N.I. 32 33 65

Oiticica 30 83 25 138

Orelha De Macaco 7 25 34 66

Pama 35 25 1 61

Pata De Vaca 12 25 56 93

Pau Pereira 9 9

Pau Sangue 21 21

Pente De Macaco 26 26

Pequi 26 279 31 336

Peroba 7 7

Pindaiba 48 48

Quariquara 31 31

Roxinho 139 707 79 925

Samauma 16 16

Seringueira 78 78

Sorva 10 25 10 45

Sucupira 58 152 25 235

Tachi 65 267 30 362

Tamarindo 24 65 25 114

Tamboril 6 6

Tamburi 3 3

Taruma 6 6

Tauari 36 450 50 536

Tento 9 25 18 52

Uxi 51 25 107 183

Virola 16 16

Total Geral 1946 4361 86 1451 500 350 2650 11344
Fonte:  Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa



 
 

O conjunto de árvores que excederam os 30 metros cúbicos por hectare, tiveram suas 

porta-sementes ou árvores raras separadas e identificadas como de corte proibido. Foram 

consideradas raras 35 espécies, que também foram identificadas como de corte proibido. Foram 

encontradas poucas árvores da espécie Castanheira (Bertholletia excelsa), apenas 8 árvores que

foram identificadas como imunes ao corte. A espécies Copaíba (Copaifera sp.) destacou por 

sua presença com 500 árvores, indicando alto potencial para exploração como produto florestal

não madeireiro com seu óleo que é usado para diversos fins, esse tipo de exploração poderia 

ser feito também na modalidade de venda de crédito de carbono.

Chama a atenção no quadro 3 a quantidade de árvores que foram destinadas para o corte 

em relação ao total do projeto, o que nos remete a questão da manutenção da floresta no que se 

refere a quantidade de árvores, volumetria e variedade de espécies. São 4.361 (quatro mil e 

trezentos e sessenta e uma) árvores que serão retiradas ao passo que 6.983 (seis mil e novecentos 

e oitenta e três árvores) permanecerão na área, ou seja, mais de 61% (sessenta e um por cento

das árvores) da variedade encontrada na floresta permanecerá nela.

No apêndice A é apresentado o mapa logístico completo do projeto. Por ele é possível 

identificar as estradas e explanadas (áreas para estoque de toras dentro do projeto) e suas 

respectivas áreas de influência, também mostra a distribuição das diferentes categorias de 

árvores, inclusive as de corte proibido por lei, o respeito as áreas de preservação permanente e 

as arvores presentes nessas áreas, locais onde serão construídas pontes para atravessar o rios e 

córregos que podem ser encontrados dentro da área de exploração. Todo esse planejamento é 

que garante que a floresta permanecerá em pé e que, ao final do período de 35 (trinta e cinco) 

anos de pousio da floresta, a área poderá recuperar seu estoque inicial podendo servir para um 

novo ciclo exploratório.

Na Tabela 1 são apresentadas as espécies destinadas ao corte com seus respectivos 

nomes científico e família, bem como a quantidade de árvores e o respectivo volume. Entre as 

famílias representadas no censo, pode-se constatar a predominância das Leguminosae com mais 

de 37% (trinta e sete por cento) do volume total seguida das famílias Lecythidaceae (22,38%) 

e Sapotaceae (11,58%) do volume.

Essa variedade é característica deste tipo de solo e vegetação, por isso se diferenciou de 

outros trabalhos (MACIEL; QUEIROZ; OLIVEIRA, 2002; ALVES; MIRANDA, 2008; 

FREITAS el al., 2018; LIMA et al., 2018) desenvolvidos em outras regiões da Amazônia, o 

que nos remete a conservação dessa diversidade encontrada.

 



 
 

Tabela 1 - Volumetria e Quantidade de Árvores Aptas ao Corte no PMFS com seus 
Respectivos Nomes Científicos e Famílias

Nome Vulgar Nome Científico Família Quantidade
de árvores

Volume
(m³)

Abiurana Pouteria caimito Sapotaceae 491 1.563,2864

Angelim Amargoso Vatairea sericea Fabaceae 72 327,9823

Angelim Pedra Hyminolobium petraeum Fabaceae 169 884,1422

Cambará Erisma uncinatum Vochysiaceae 143 583,3093

Caxeta Simarouba amara Simaroubaceae 103 407,1150

Cedro Mara Cedrelinga catanaeformis Mimosaceae 25 541,1193

Cumaru Dipteryx ferrea Leguminosae 282 1.604,1180

Cupiúba Goupia glabia Leguminosae 163 771,5497

Faveira Ferro Dinizia excelsa Leguminosae 110 1.784,1832

Itaúba Mazilaurus itauba Lauraceae 35 185,9316

Jatobá Hymenaea courbaril Leguminosae 134 656,1819

Jequitibá Carinian micrantha Lecythidaceae 219 2.294,3327

Maracatiara Astronium lecointei Anacardiaceae 103 717,0956

Massaranduba Manilkara huberi Sapotaceae 309 1.138,0333

Oiticica Clarisia racemosa Moraceae 83 334,0187

Pequi Caryocar villosum Caryocaraceae 279 1.598,6323

Roxinho Peltogyne paradoxa Leguminosae 707 2.331,0390

Sucupira Bowdichia nitida Leguminosae 152 626,1300

Tachi Tachigalia myrmecophila Leguminosae 267 963,7308

Tamarindo Martiodendron elatum Caesalpinaceae 65 202,5776

Tauari Couratari guianensis Lecythidaceae 450 2.928,6196

Total 4.361 22.443,1284
Fonte:  Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa

A seleção das espécies para o corte leva em consideração seus valores no mercado

influenciados pelos seus usos, relacionados a sua durabilidade e na capacidade de suportar peso 

de estruturas que garantem uso permanente. São as árvores com maior densidade, ou seja, 

madeiras mais duras e pesadas. Esses usos permanentes compreendem estacas marítimas, 

trapiches, pontes, obras imersas, postes, cruzetas, estacas, escoras e dormentes ferroviários, 

estruturas pesadas, torres de observação, vigas, caibros, pranchas e tábuas utilizadas em 

estruturas de cobertura (IPT, 2013).

Entre as principais espécies observadas no projeto podemos destacar o Tauari, Roxinho, 

Jequitibá, Faveira-Ferro e Cumarú (Tabela 1) que respondem por quase metade da volumetria 

que seria autorizada para o corte no projeto de manejo. Essas espécies possuem a durabilidade 

de seu uso como principal característica mas há outras como:



 
 

� Tauari pode ser aplicada em construção leve, estrutural, decorativa ou de utilidade geral, 

também pode ser aplicada na fabricação de móveis, saltos de sapatos, cabos de ferramentas, 

peças torneadas e madeiramento de casas;

� Roxinho tem grande durabilidade e resistência natural e pode ser aplicada de várias formas 

na construção civil pesada seja interna ou externa, bem como em decoração, também pode 

ser aplicada em marcenaria fina (acabamento), objetos de adorno e móveis rústicos, pode 

ser usada também na fabricação de tacos de biliar, cubos de rodas, carrocerias;

� Jequitibá tem seu uso na construção civil leve interna estrutural e de utilidade geral, 

excelente para uso em acabamento, pode ser aplicada em paisagismo, móveis, fabricação

de brinquedos, lápis, cabos de vassouras;

� Faveira-Ferro pode ser aplicada em pontes, postes, estacas, esteios, cruzetas, dormentes 

ferroviários, obras portuárias e de navegação, piers, vigas, caibros e nos transportes, 

justamente usos permanentes pois é considerada altamente durável, resistente e imponente 

podendo ser usada em paisagismo;

� Cumarú é apliado em pontes, postes, mourões, estacas, esteios, cruzetas, dormentes 

ferroviários que são usos externos e que exigem alta resistência e confere a durabilidade 

como características principais, seu fruto tem poupa aromática e sua amêndoa é comestível 

e nutritiva (IPT, 2013; LORENZI, 1992; LORENZI, 1998).

4.2 Determinação do Estoque de Madeira e Retorno Financeiro

O volume considerado para a venda é de 22.443,1248 m³ (vinte e dois mil e quatrocentos 

e quarenta e três metros cúbicos com mil duzentos e oitenta e quatro milímetros cúbicos) e 

encontra-se no Tabela 1. A distância do referido projeto até o município de Machadinho d’Oeste 

é de aproximadamente 90 km (noventa quilômetros), dessa forma a madeira desse projeto 

poderia abastecer também os municípios de Ariquemes (239 km), Cujubim, (169 km), Jaru (240

km), Monte Negro (289 km), Ouro�Preto�d’Oeste�(271 km) e�Itapuã�d’Oeste�(272 km). Vale 

lembrar que quanto mais longe a indústria for da área do projeto, maior será o custo com frete.

A atividade madeireira nos municípios de Ariquemes, Jaru, Monte Negro e Ouro Preto 

d’Oeste� vem� diminuindo� e� nesses� municípios� há� poucas� indústrias� que� trabalham� com� o�

desdobro de madeira. As empresas que ofertaram valores concordaram que um projeto desse 

porte não tem como ser pago à vista, ou seja, as empresas não dispõem do valor total do projeto 

e necessitando parcelar o pagamento.



 
 

Em cotação feita no mês de agosto de 2018, nos municípios onde o projeto atenderia e 

onde havia indústria que poderia ofertar valor pela madeira do projeto em questão, valor do

projeto na modalidade de compra fechada, onde a empresa compradora arca com todo o custo 

de exploração do projeto e paga um valor médio pela madeira disponível e apresentado no 

Tabela 2. A rentabilidade foi obtidos pelo produto do valor da madeira por metro cúbico com 

o saldo total disponível para corte.

Tabela 2 - Valor Médio por Metro Cúbico (m³) Pago Pelas Empresas nos Municípios 
Atendidos pelo Projeto de Manejo e Respectivas Formas de Pagamento.

Município Valor por m²
(R$)

Entrada
(R$)

Valor da 
parcela (R$)

Quantidade 
de parcelas

Valor total
(R$)

Machadinho�d’Oeste 44,55 200.000,00 40.000,00 20 1.000.000,00
Ariquemes 60,00 250.000,00 91.382,31 12 1.346.587,70

Monte Negro 60,00 403.976,00 94.261,17 10 1.346.587,70
Cujubim 60,00 269.317,54 44.886,26 24 1.346.587,70

Fonte:  Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa

O maior valor ofertado por metro cúbico de madeira foi de R$ 60,00 (sessenta reais),

formando um montante de 1.346.587,70 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil e 

quinhentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), esse valor vem do produto da volumetria 

total com o valor ofertado. Foi considerado uma entrada média de 25% e um parcelamento 

médio em 15 vezes. Em 2010 o valor médio dessas madeiras estava em R$ 140,00 (cento e 

quarenta reais) por metro cúbico, o que demonstra uma grande queda em curto período 

(PEREIRA, et al., 2010), mesmo assim esse valor não era o mesmo pago ao proprietário da 

madeira, porque os valores citados se referem a madeira com os devidos custos de exploração.

Esses valores foram considerados na análise de valores com uma taxa de mercado de 

5,24% para o mês de agosto conforme ANEFAC (Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade) (ANEFAC, 2018).

4.3 Determinação do Estoque de Carbono e Retorno Financeiro
 

Para o cálculo do estoque de carbono de cada espécies fez-se necessário a busca da 

densidade básica na literatura e na Tabela 1 é apresenta a densidade básica em toneladas por m³ 

de cada espécies e seu saldo de carbono disponível aplicando-se o percentual de 49% (quarenta 

e nove por cento) de carbono presente na biomassa.



 
 

Pela Tabela 3 temos um estoque de 8.173,2016 toneladas de carbono armazenado (oito 

mil e cento e setenta e três toneladas e duzentos e um quilos e seiscentos gramas) que formaram 

uma quantidade relativa de 10,12 toneladas por hectare. Esses resultados diferem dos 

encontrados em trabalhos (ALVES et al., 1997; OLIVEIRA; SOTTA; HIGUCHI, 2012; 

RIBEIRO et al., 2009; BRUZINGA, et al., 2012) por se tratarem de diferentes florestas ou por 

terem englobado espécies sem valor comercial.

Do peso total de uma arvore, em torno de 65% (sessenta e cinco por cento) é tronco e 

35% (trinta e cinco por cento) é copa e que a copa tem em torno de 47% (quarenta e sete por 

cento) de carbono (BIOT et al.,1998) pode se fazer uma estimar uma quantidade de carbono 

que seria liberada na atmosfera apenas da copa das árvores retiradas na forma de manejo 

florestal, já que a copa é convertida em carvão ou é perdida na decomposição.

Dessa forma poderíamos supor uma quantidade de 8.981,54 (oito mil e novecentos e 

oitenta e uma toneladas e quinhentos e quarenta quilos) toneladas de biomassa presente na parte 

aérea das árvores e que teria 4.221,323 (quatro mil e duzentos e vinte e um a toneladas e 

trezentos e vinte e três quilos) toneladas de carbono que ficariam na floresta e que de alguma 

forma seriam emitidas na atmosfera.

O banco mundial pontua que a média do preço da tonelada de carbono ficou nos U$16 

(dezesseis dólares) (WORLD BANK, 2018) o que fica em R$ 65,44 (sessenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos) o que resulta no montante de R$ 534.854,31 (quinhentos e trinta e 

quatro mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) para o dólar a R$ 4,09. 

Esse cálculo é feito do produto do preço médio da tonelada (R$ 65,44) com o saldo total do 

carbono presente na floresta (8.173,2016 toneladas) conforme Tabela 3. Os dados da cotação 

de carbono para manejo florestal segundo Cenamo et al. (2010) foram de U$ 7,70 em 2008 o

que mostra grande valorização nesta modalidade de venda de créditos.



 
 

Tabela 3 – Volumetria, Densidade Básica, Biomassa e Estoque de Carbono das Árvores 
Disponíveis para Corte no PMFS.

Nome Vulgar Volume 
(m³)

Densidade 
básica 
(kg/m³)

Fonte Biomassa
(ton)

Carbono 
presente (ton)

Abiurana 1.563,2864 830 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

1.297,5277 635,7886

Angelim Amargoso 327,9823 870 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

285,3446 139,8189

Angelim Pedra 884,1422 650 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

574,6924 281,5993

Cambará 583,3093 560 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

326,6532 160,0601

Caxeta 407,1150 370 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

150,6325 73,8099

Cedro Mara 541,1193 440 IPT (2013) 238,0925 116,6653

Cumaru 1.604,1180 970 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

1.555,9944 762,4373

Cupiúba 771,5497 710 IPT (2013) 547,8003 268,4221

Faveira Ferro 1.784,1832 880 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

1.570,0812 769,3398

Itaúba 185,9316 700 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

130,1521 63,7745

Jatobá 656,1819 800 IPT (2013) 524,9456 257,2233

Jequitibá 2.294,3327 580 IPT (2013) 1.330,7130 652,0493

Maracatiara 717,0956 810 IPT (2013) 580,8474 284,6152

Massaranduba 1.138,0333 870 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

990,0890 485,1436

Oiticica 334,0187 590 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

197,0710 96,5648

Pequi 1.598,6323 645 Silva et al, (2014) 1.031,1178 505,2477

Roxinho 2.331,0390 910 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

2.121,2455 1.039,4103

Sucupira 626,1300 970 Albuquerque, Moutinho e
Tomazello (2014)

607,3461 297,5996

Tachi 963,7308 670 Albuquerque, Moutinho e
Tomazello (2014)

645,6996 316,3928

Tamarindo 202,5776 781 Logsdon, Finger e 
Mendoza (2015)

158,2131 77,5244

Tauari 2.928,6196 620 Nascimento, Garcia e Del 
Pilar Diáz (1997)

1.815,7441 889,7146

Total 22.443,1284 16.680,0032 8.173,2016 

Fonte:  Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa

4.4 Análise de Receitas do Manejo e do Crédito de Carbono

Para os cálculos das receitas foram considerados o valor da taxa de juros do comércio, 

que nessa análise foi de 5,24% para o mês de julho conforme ANEFAC (ANEFAC, 2018). Os 

custos do projeto ficaram em R$ 48.427,55 (quarenta e oito mil e quatrocentos e vinte e sete 



 
 

reais e cinquenta e cinco centavos) para a realização do censo, R$ 80.712,58 (oitenta mil e 

setecentos e doze reais e cinquenta e oito centavos) para elaboração do projeto. As taxas da 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), que legisla sobre a questão 

florestal no Estado, foram: taxa de análise no valor de R$ 130,42 (cento em trinta reais e 

quarenta e dois centavos), taxa de autorização no valor de R$ 524,84 (quinhentos e vinte e 

quatro reais e oitenta e quatro centavos) e a taxa de vistoria no valor de R$ 10.206,14 (dez mil 

e duzentos e seis reais e quatorze centavos).

Dessa forma o custo do projeto de manejo, que a soma dos custos ficou em R$ 

140.001,53 (cento e quarenta mil e um reais e cinquenta e três centavos), valores que são todos 

pagos até a aprovação do projeto de manejo pela SEDAM.

Nessa análise o projeto de manejo apresentou VPL de R$ 833.299,98 (oitocentos e trinta 

e três mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) conforme Tabela 4 para 

a venda da madeira com 25% de entrada e o restante em 15 vezes iguais. Para esse resultado 

foi considerado uma entrada de R$ 336.646,95 (trezentos e trinta e seis mil e seiscentos e 

quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 25% e o restante dividido 

em 15 parcelas de R$ 67.329,38 (sessenta e sete mil e trezentos e vinte e nove reais e trinta e 

oito centavos), a taxa de juros de 5,24% e o período de ocorrência dos pagamentos em meses.

Comparando com o VPL do crédito de carbono que é de R$ 486.426,76 (quatrocentos 

e oitenta e seis mil e quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) descontando

apenas o custo do censo florestal, pois não há pagamentos posteriores ou parcelamentos (Tabela 

4).

Tabela 4 - Fluxo de Caixa do Manejo Florestal e Crédito de Carbono no Período de 15 
Meses com Taxa de Desconto de 5,24% a.m.

Modalidade Custos (R$) Receitas (R$) VPL (R$)
Manejo Florestal 140.001,53 1.346.587,70 833.299,98

Crédito de Carbono 48.427,55 534.854,31 486.426,76
Fonte:  Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa

A TIR da venda da madeira é de 18% (dezoito por cento) o que coloca uma alta 

atratividade sobre venda, mesmo que parcelada, pois seria bem superior a taxa de juros aplicada 

que é de 5,24% (cinco, vírgula vinte e quatro por cento), o mínimo desejável. Quando 

comparados a modalidade de venda o valor presente líquido da venda da madeira é bem superior 

ao do crédito de carbono.



 
 

Quando o valor presente líquido (VPL) for positivo e a taxa interna de retorno (TIR) é 

igual ou maior que o custo de oportunidade dos recursos para sua implantação, significa que 

está havendo rentabilidade (Barros et al., 2015). Dessa forma, a partir dos valores de VPL e 

TIR observados nesta pesquisa, verifica-se a rentabilidade.

Esse panorama gera implicações sobre a implementação de projetos de REDD+, pois a 

inclusão das florestais tropicais como parte importante da mitigação dos efeitos do aquecimento 

global pode ficar comprometida, ou seja, a menos que se melhore a rentabilidade dos 

pagamentos pelo créditos de carbono das florestas tropicais passíveis de exploração sob a forma 

de manejo florestal, ela continuará sendo uma explorada e se torna uma fonte de emissão nos 

países onde a madeira é uma fonte de recursos.

Outro ponto a ser considerado é a questão sustentabilidade, pois na modalidade de venda 

do crédito de carbono da floresta da reserva legal, a mesma permanece em pé fazendo com que 

a cadeia produtiva do setor florestal seja interrompida e deixará de gerar emprego, renda e 

desenvolvimento local. Os preceitos da justiça social defendido por Harris et al. (2001) e Lélé 

(1991) não seria contemplado na venda dos créditos de carbono, nem mesmo a utilização dos 

recursos naturais para o desenvolvimento local como preconiza Sachs (2000).

A renda obtida pelo crédito de carbono fica retida apenas com o proprietário da terra ao 

passo que a exploração florestal implica uma rede de produtos e serviços que acompanha a 

indústria e que fomenta a economia local. Nesse quadro podemos incluir empregos gerados nas 

equipes de exploração, indústria madeireiras, transportes, e toda a infraestrutura necessária para 

abastecer o setor florestal de produtos e serviços já que para a estabilização das emissões deve 

passar pelo desenvolvimento das nações pobres, uma das preocupações de Kollmus, Zink e 

Polycarp (2008). Já Evans Murphy e Jong (2014) dizem que o projeto de REDD+ deve prestar

atenção às narrativas locais provavelmente gerará os múltiplos benefícios de florestas 

saudáveis, comunidades fortes e, por fim, a mitigação das mudanças climáticas globais. e 

melhorar a qualidade de sua floresta.

Skutsch, Zahabu e Karky (2009) e Fearnside (2001) já apontavam essa tendência ao 

dizerem que a menos que se reconheça a melhoria da floresta e reduza a degradação, os ganhos 

financeiros gerais provavelmente serão pequenos e que é provável que as comunidades locais 

recebam uma parcela muito pequena do valor financeiro total das economias de carbono, 

mesmo assim há benefícios com a manutenção do carbono estocado. Essa situação não ocorre 

com a exploração da floresta no regime de manejo.



 
 

4.5 Possibilidade de Conciliação do Manejo Florestal e Crédito de Carbono

Com base nos dados do censo florestal e na variedade de serviços ambientais oferecidos 

pela floresta, existem possibilidades de conciliação entre as atividades que poderiam ser 

desenvolvidas com ou sem a exploração do plano de manejo florestal. Existe a exploração do 

óleo da Copaíba (Copaifera sp.), que com suas 500 árvores (quadro 3) poderiam ser um produto 

florestal não madeireiro a ser explorado.

A exploração na forma de manejo florestal abre clareiras na floresta que permite a luz 

solar penetrar e fazer com as árvores que não crescem possam se desenvolver e ocupar o lugar 

da que foram retiradas gerando créditos de carbono, conforme preconizam Fearnside (2000) e 

Huang e Kronrad (2001). Nesta modalidade há a necessidade da contabilização do carbono 

emitido pela exploração em relação ao carbono sequestrado no período do crescimento da 

floresta.

Outra forma de conciliação seria a diminuição na intensidade de corte, que no projeto 

foi de 30 m³/ha. para que uma parte dessa madeira seja utilizada na geração de créditos de 

carbono como sugerem Fearnside (2000) e Wise e Cacho (2005). Vale ressaltar que no que diz 

respeito a renda gerada, que no manejo é bem superior, deveria ser estudada a forma mais 

adequada de compatibilizar essas intensidades de corte.

Entre os critérios para a seleção das espécies a serem exploradas em um plano de manejo 

florestal está o preço, de forma que caso um projeto extrapole o limite de 30m³/ha. as espécies 

de valor mais alto geralmente são as mais pesadas, que por sua vez armazenam mais carbono. 

Assim a conciliação do carbono com a exploração deveria ser pensada de forma a melhorar os 

ganhos obtidos.

Em áreas onde o limite de 30m³/ha. não é atingido, as espécies de valor comercial mais 

baixo entram para ser exploradas, mas há algumas em que as despesas com a exploração mal 

cobrem os custos. Essas espécies de baixo valor poderiam ser usadas para o crédito de carbono, 

que apesar de estocarem menos carbono não tem o custo da exploração tornando melhor do que 

seres levadas para a indústria. Essa situação depende de vários outros fatores e que na área desse 

estudo não ocorreu.



 
 

5 Conclusões, Limitações do Estudo e Sugestões
 

Na floresta analisada houve uma grande variedade de espécies e famílias. Obteve uma 

volumetria bem maior do que seria permitida a exploração (30 m³/ha.) e esse resultado era 

esperado porque a floresta não tinha sofrido interferência humana. Essa abundância de espécies 

permite a escolha das espécies com maior valor comercial e de uso aplicação permanente.

A estrutura da floresta revelada no censo florestal, caracteriza-se por alta diversidade 

florística, poucas espécies dominantes e muitas espécies raras. Com base no estoque comercial 

remanescente (corte futuro, remanescentes e porta sementes), a área em estudo pode ser 

sustentável no curto, médio e longo prazos, desde que as prescrições de manejo não sejam 

violadas. Os conhecimentos da estrutura da floresta obtidas no censo florestal permite o 

planejamento adequado para elaboração e execução do plano de manejo florestal em regime 

sustentado nesta floresta.

A floresta tem um estoque de 22.443,1284 m³ de madeira, o que corresponde a 

8.173,2016 toneladas de carbono disponível. A venda da madeira gerou uma receita de R$ 

1.346.587,70 ao passo que o crédito de carbono gerou uma receita de R$ 534.854,31. Essa 

situação já demonstra a grande diferença entre as modalidades de retorno. Mesmo assim, a 

atividade do crédito de carbono pode ser desenvolvida juntamente com outras modalidades 

como produtos florestais não madeireiros (colheita de frutos e óleos), atividades de turismo 

ecológico e manutenção da floresta como reservas particulares de patrimônio natural, entre 

outras.

Como um manejo desse porte somente é vendido a prestações, que nesse caso foi 25% 

de entrada e o restante em 15 vezes iguais. O valor presente líquido foi calculado nas duas 

modalidades de venda para comparação. O valor presente líquido da venda da madeira ficou 

em R$ 833.299,98, o que mesmo com o custo maior para essa modalidade ficou bem acima do 

valor para a venda do crédito de carbono que foi de R$ 486.426,76.

Essa situação implica certa atenção com relação aos mecanismos de REDD+, pois nos 

países em que o modelo de crescimento passa pelo uso dos recursos naturais carecem de análise 

sobre os valores pagos por esses serviços ambientais. Mesmo que o problema do aquecimento 

global seja de todos, por motivo das consequências, deve-se repensar no que cada país pode 

contribuir para a mitigação dos efeitos do aquecimento global.

Em se tratando das questões inerentes à sustentabilidade pode-se notar que a renda 

gerada pela modalidade de venda da madeira demanda uma logística que gera um 

desenvolvimento social local o que não se pode observar na venda dos créditos de carbono. A 



 
 

mensuração da abrangência do impacto social dessas duas modalidades de vendas não foi 

medida, nem mesmo outras possibilidades de geração de emprego, renda e impostos que podem 

ser gerados juntamente com cada uma dessas modalidades de negócio.

O manejo florestal poderia ser desenvolvido juntamente com o crédito de carbono, seja 

no crescimento da floresta após a colheita da madeira ou com produtos florestais não 

madeireiros como o óleo de Copaíba, bem presente na área estudada.

Apesar da precisão nas medidas de CAP e DAP, a altura é estimada e poderia 

comprometer o cálculo do volume, mas no caso dessa área de estudo a volumetria que excedeu 

o limite de 30 metros cúbicos por hectare poderia cobrir eventuais diferenças na volumetria. 

Estudos de modelos para estimativa de volume poderiam dar melhor resultado na volumetria 

final melhorando as estimativas de biomassa e carbono.

Assim recomenda-se estudos futuros sobre o impacto na geração de emprego, renda e 

impostos das modalidades de venda para as florestas. Recomenda-se também a mensuração do 

estoque de carbono existente nas copas e raízes das árvores passíveis de corte, já que as raízes 

são perdidas e os galhos das copas podem ser transformados em carvão ou mesmo serem 

deixadas na área de manejo. Os estudos apontam que essa quantidade é considerável e que se 

for deixada no local serão perdidas por decomposição, o que também emite gases na atmosfera.

Apesar da legislação colocar equações de volume para estimar a volumetria das árvores, 

poderia ser estudado equações alométricas para estimativa de volume de madeira que 

dispensem a altura estimada das árvores podendo gerar volumes mais precisos. No caso 

específico da área em questão houve uma volumetria que excedeu os 30 m³ por hectare, o que 

nos garante que essa volumetria de madeira disponível para corte existe na área.

Recomenda -se também a avaliação da estrutura interna da floresta para que esses 

parâmetros possam melhor avaliar a qualidade dos troncos que darão subsídios para o 

planejamento da exploração no que tange aos tratamentos silviculturais que devem contemplar 

tanto as espécies comerciais quanto as de potencial para garantir a produção sustentável de 

produtos florestais madeireiros.

A valoração da madeira oriunda de planos de manejo para fins de comparação com 

outras modalidades de serviços ambientais oferecidos pela floresta também carece de mais 

estudos. Também pode-se incluir estudos do estoque de carbono em áreas passíveis de 

exploração. Essas formas de obtenção de créditos de pagamentos devem ser acompanhadas 

criando uma série que mostre a evolução dos preços no mercado de carbono.
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