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RESUMO
Com alguns anos de defasagem em relação aos projetos MDL da modalidade de
energia, a modalidade florestal ou, do uso de terra com a implementação de reflorestamento
para remoção de CO2, está tomando forma dentro do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo, um instrumento de flexibilização estabelecido no Protocolo de Kyoto, firmado em
1997. A modalidade florestal, além de fazer cumprir a meta de redução para países
industrializados, traz benefícios complementares aos países onde são implementados os
projetos MDL, tais como, o aumento de receitas adicionais oriundas de produtos florestais, a
melhoria de infra-estrutura local, a melhoria de questões hídricas, entre outros. A
modalidade mais específica, de reflorestamento de pequena escala, traz ainda outro
enfoque: o de promover o desenvolvimento sustentável em população de baixa renda. O
presente trabalho fundamenta-se em procurar aplicar esta nova modalidade de MDL em
áreas de São Paulo onde haja indicações para sua implementação, estabelecer a linha de
base e comparar a adicionalidade em três tipos de atividades de projeto: reflorestamento
comercial, agro-florestal e com espécies nativas. Este trabalho abrange o histórico da
elaboração do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e a descrição de regulamentações
consolidada, com ênfase na modalidade florestal e, especificamente, de MDL florestal de
pequena escala. O trabalho seleciona o local para o projeto e aplica a ferramenta de
elegibilidade da terra, a metodologia simplificada de linha de base consolidada para projetos
MDL florestais de pequena escala, em uma região cuja economia tem como base a pecuária
leiteira e apresenta pouca cobertura de vegetação.

Foi enfatizada a demonstração da

contribuição do projeto para o desenvolvimento sustentável, atendendo assim, um dos
requisitos para que o projeto MDL seja validado. Através da análise de quatro indicadores
(indicadores da fixação de carbono, indicadores econômicos, de barreiras e de
sustentabilidade sócio-econômico-ambiental), concluiu-se que a atividade mais indicada
como projeto MDL foi a modalidade agroflorestal. O método de pontuação, ao mesmo
tempo simplificado e abrangente, avaliou todos os tópicos que interessam à validação do
projeto MDL. A avaliação expressou as características locais,

histórico,

nível de

compreensão e afinidade dos atores com as 3 atividades de reflorestamento. O setor
florestal brasileiro deve buscar os recursos provindos do crédito de carbono, e atentar para
projetos elegíveis, mesmo que estes não atinjam, inicialmente, uma escala comercial,
visualizando a valorização futura da floresta, até como commodity. Devem ser criados
mecanismos para viabilizar a participação de pequenos produtores, podendo inserir os
projetos MDL de pequena escala em programas já existentes.
Palavras chaves: seqüestro de carbono, projetos MDL florestais, indicadores de
sustentabilidade.

ABSTRACT
Small scale reforestation CDM projects: a potential application in the areas of
Cunha, São Paulo.
With some years of delay in relation to CDM projects of energy and forest modality, or
by the land use with the implementation of reforestation for removal of C02, it is taking form
inside of the Mechanism of Clean Development, an instrument of flexibility established in the
Protocol of Kyoto, firmed in 1997. The forest modality, besides making to fulfill the goal of
reduction for industrialized countries, brings complementary benefits to the countries where
CDM projects are implemented, such as, income increase deriving from forest products, local
infrastructure improvement, and improvement of hydraulic questions, among others. About
the most specific modality, of reforestation for small scale, still brings another approach: to
promote the sustainable development in low income population. The present work is based
on applying this new modality of CDM in areas of São Paulo where it has indications for its
implementation; on establishing the base line, and on comparing the addicionality in three
types of commercial project activities, agroforest reforestation and with native species. This
work contains the description of the elaboration of the Mechanism of Clean Development and
the description of consolidated regulations, with emphasis in forest modality, and specifically,
of forest CDM for small scale. This work selects the place of the land, the simplified
methodology for small-scale afforestation and reforestation CDM project activities, in a region
whose economy has as base the cattle milkmaid and presents little covering of vegetation. It
was emphasized the demonstration of the project contribution for the sustainable
development, as one of the requirements to validate the CDM project. Through the analysis
of four indicators (indicator of the carbon sequestration, economical indicator, barrier
indicator and social-economical-environment sustainable indicator), the indicated activity
concluded that CDM projects were more suitable for the agroforest modality. The method of
score at the same time simplified and including, evaluated all the topics that interest the
validation of CDM project. The evaluation expressed local characteristics, description, and
level of comprehension and affinity of the stakeholders with the 3 activities of reforestation.
The Brazilian forest sector must search the resources come from the carbon credit, and
attend to eligible projects, even if those do not reach, initially, a commercial scale, Brazil
should visualize the future valuation of the forest, until as commodity. Mechanisms must be
created to make possible the participation of small producers, being able to insert CDM
projects of small scale in existing programs.
Key Words: carbon sequestration, reforestation CDM project, indicators for
sustainable development.
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INTRODUÇÃO
A mudança do uso da terra para promover a remoção de CO2 com a implementação de

projetos de reflorestamento está tomando forma dentro do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo – MDL, um instrumento de flexibilização estabelecido no Protocolo de Kyoto, firmado em
1997. O MDL florestal, além de auxiliar os países industrializados a atingir suas metas
acordadas de redução de emissões, traz benefícios complementares aos países onde são
implementados os projetos, tais como, recuperação de áreas degradadas, aumento de receitas
adicionais oriundas de produtos florestais, melhoria de infra-estrutura local, melhoria de
questões hídricas, (quantidade e qualidade da água) entre outros.
Uma modalidade de projetos MDL florestal refere-se a projetos de florestamento e
reflorestamento de pequena escala, que exige, entre outras condições, a participação de
comunidades e indivíduos de baixa renda. Para esses, o propósito do MDL, de assistir a países
em desenvolvimento a alcançar o desenvolvimento sustentável, é particularmente relevante.
O presente trabalho fundamenta-se em aplicar esta modalidade de MDL em áreas de São
Paulo onde haja condições para sua implementação. Neste trabalho, é aplicada a metodologia
simplificada para estabelecimento da linha de base para projetos MDL florestais de pequena
escala em propriedades de 20 a 50 ha., em uma região cuja economia tem, como base, a
pecuária leiteira e apresenta baixa cobertura de vegetação.
O trabalho está dividido em oito seções: as primeiras seções são a parte introdutória
apresentando objetivos do trabalho. A quarta seção abrange o histórico do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo e a descrição de regulamentações consolidadas para o MDL florestal; a
quinta seção apresenta uma descrição da metodologia simplificada da linha de base para
projetos MDL florestais de pequena escala; a sexta tece considerações gerais sobre atividades
florestais no Brasil e descreve alguns casos de projetos florestais de pequena escala, tema do
presente estudo; a sétima seção será o cerne do trabalho com aplicação da metodologia da
linha de base simplificada de pequena escala em um caso de estudo; e, por fim , a oitava seção
trata do arremate da discussão, com sugestões e direcionamentos para futuros trabalhos.

2
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OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo geral aplicar a metodologia simplificada de linha de base

para projetos MDL florestais de pequena escala em três atividades de projeto florestal:
reflorestamento comercial, reflorestamento com espécies nativas e sistema agro-florestal.

Visando atender o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são estabelecidos:
•

definição da linha de base;

•

demonstração da elegibilidade;

•

demonstração da adicionalidade requerida;

•

estimativa do retorno financeiro resultante de implementação de cada tipo de
atividade de projeto MDL florestal proposto.

3
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MÉTODO UTILIZADO
Para atingir os objetivos propostos, o trabalho foi desenvolvido nas seguintes etapas:
1. pesquisa bibliográfica sobre as mudanças climáticas, o MDL e outros assuntos
correlacionados, tais como: os fatores de emissão de CO2, os fatores de
sustentabilidade local e ambiental nas práticas de silvicultura, os indicadores
econômicos - Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno do projeto, entre
outros;
2. levantamento de procedimentos elaborados

pela Junta Executiva do MDL,

relativos ao levantamento e à demonstração da adicionalidade;
3. coleta de dados necessários à identificação de usos alternativos da terra, e
seleção do uso de terra mais plausível;
4. análise comparativa de três atividades de florestamento ou reflorestamento,
relativa a seus impactos sócio-econômicos e contribuição ao desenvolvimento
sustentável.

4
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DESCRIÇÃO GERAL DE PROJETOS MDL
Esta seção traz o histórico de MDL, desde a sua criação em 1997 até o momento atual,

onde são descritos: decisões de Conferências das Partes, conceitos e ciclo do projeto.
Estas descrições objetivam auxiliar a compreensão do complexo processo de
estabelecimento da linha de base e de demonstração de adicionalidade do projeto MDL florestal
e facilitam a realização do estudo de viabilidade que será desenvolvido na seção 7.

4.1

Panorama Geral Mundial de Mudanças Climáticas
As alterações climáticas, observadas atualmente, são consideradas como uma das mais

sérias ameaças à sustentabilidade do meio ambiente, à saúde e ao bem-estar dos homens e à
economia global, tornando os países sub-desenvolvidos, e em vias de desenvolvimento, mais
vulneráveis ao caos social, por estarem menos preparados para se adaptar à mudança
climática.
Aos eventos extremos decorrentes de variações climáticas naturais (a exemplo do El
Nino) somam-se as ocorrências hoje associadas à contribuição antrópica à mudança do clima.
Os cenários de mudança do clima do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima
(IPCC) apontam para uma maior freqüência e intensidade dos fenômenos naturais, entre
outros. O fenômeno “El Niño”, ocorrido em 1997 e 1998, que deixou rastros de desastres,
causando grandes estiagens e incêndios em algumas regiões como a Indonésia, e enchentes
em outras, como em Peru. Os efeitos em seres humanos são ainda mais devastadores, como
alerta a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação - FAO, que, até o
ano de 2080, os países em desenvolvimento acumularão os prejuízos devido ao aquecimento
global. Outros efeitos negativos da mudança do clima são: a redução da produtividade agrícola,
o desaparecimento das zonas temperadas, o aumento de preços dos alimentos e
conseqüentemente, o aumento da população afetada pelos efeitos da fome.
Os impactos das mudanças climáticas em ecossistemas florestais, segundo KRUG
(2005a), incluem a alteração das taxas de crescimento que podem aumentar ou diminuir; os
problemas com a regeneração de algumas espécies; o aumento da freqüência e extensão de
incêndios florestais, que podem catalisar a aceleração de migração e de ecossistemas; a
alteração nas espécies de insetos e doenças que deverão provocar perdas florestais e
degradação.
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A mudança climática poderá ainda causar a modificação da paisagem global devido ao
degelo em montanhas e nos pólos, causando o deslocamento de milhões de pessoas por causa
do aumento do nível do mar, especialmente em pequenos estados insulares e em deltas de rios
de baixa altitude.
No cenário econômico, segundo FERREIRA (2005), somente o furacão Katrina, que
destruiu cerca de 1,3 milhões de casas, prédios comerciais e indústrias nos Estados de
Mississipi, Alabama e Luisiana, nos EUA, custou ao país, o equivalente a quatro anos de guerra
do Afeganistão e do Iraque, ou valores acima de 200 bilhões de dólares.
No Brasil, nas regiões nordeste e norte, como em todas as zonas tropicais e subtropicais,
projeta-se que a duração dos períodos de crescimento dos cultivos será mais curta devido ao
aquecimento global e as terras áridas se tornarão ainda mais secas e menos aptas para o
cultivo de cereais, segundo LIMA (2005). Ele alerta também sobre o efeito de desertificação e a
perda da capacidade produtiva das terras em regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas. A seca
poderá causar uma queda maior de rendimentos em outros sistemas dependentes de chuva,
como a pecuária. É previsto também o aumento da ocorrência de fenômenos como:
inundações, vendavais, granizo e deslizamentos em todas as regiões.

4.2

Fenômeno do Aquecimento Global
Hoje é aceita, por grande parte dos cientistas do mundo todo, a relação entre o aumento

de temperatura média de superfície média global e o aumento dos GEE - gases de efeito estufa
- como demonstram os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima –
IPCC1. O último relatório de levantamento do Grupo de Trabalho I (base científica da mudança
do clima) do IPCC (2001), indicou que há relação entre as atividades antrópicas, o aumento de
gases de efeito estufa e o aumento da temperatura média de superfície global e alerta que,
caso não sejam adotadas medidas para estacionar ou diminuir a emissão desses gases,
estima-se um aumento da temperatura média global de 0,3 graus a cada década ou, mais
especificamente, de 1,4 a 5,8ºC, até o ano 2100.

1

IPCC – Intergovermental Panel on Climate Change, estabelecido em 1988, provê, quando requisitado,
assessoramento científico e técnico aos países membros da Conferência das Partes da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática – UNFCCC. Este assessoramento resulta da
participação de uma comunidade científica de diversas áreas, não apenas climática, mas como a
biologia, a economia, a sociologia e a saúde.
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A análise de bolhas de ar, presas há milênios no sub-solo gelado da Antártica, comprovou
que a atual concentração de CO2 na atmosfera, um dos gases de efeito estufa, é a maior já
registrada nos últimos 440.000 anos, um terço a mais do que a natureza é capaz de reciclar.

Figura 1 - Projeção de mudanças nas emissões de CO2 , na temperatura e em
níveis do mar.
Fonte: Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (2004a).

Os gráficos da Figura 1 mostram que o início do século 21 corresponde ao início de uma
curva exponencial onde se prevê a tendência de aumento da emissão de CO2, da temperatura
média de superfície e do nível do mar, ao longo das próximas décadas. As providências devem
ser tomadas neste início do crescimento, ou seja, nos dias atuais, para que o quadro possa ser
revertido ou seu efeito minimizado.

4.3

Protocolo de Kyoto
O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional de maior importância, para se buscar

atingir a estabilização da concentração de CO2 na atmosfera, através do estabelecimento de
metas de redução das emissões de gases de efeito estufa não controlados por Protocolo de
Montreal, para países industrializados. Este estimula o desenvolvimento de novas tecnologias e
a implantação de fontes limpas de energia.
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4.3.1

Histórico
A resposta política internacional à mudança do clima tomou corpo, no âmbito das Nações

Unidas, com a criação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima –
UNFCCC - em 1992, cujo objetivo é “a estabilização das concentração de gases de efeito
estufa – GEE - na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no
sistema climático”. São realizados encontros anuais de países signatários da Convenção,
denominados de Conferências das Partes – COPs.
A COP3, realizada, na cidade de Kyoto, no Japão, em dezembro de 1997, culminou com
a adesão dos países a um protocolo do UNFCCC, conhecido como o Protocolo de Kyoto.
O protocolo deve ser implementado em etapas e, no período de 2008 a 2012
(denominado primeiro período de compromisso), os signatários de países industrializados
devem levar a uma redução de 5,2% das emissões de gases de efeito estufa não controlados
pelo Protocolo de Montreal, relativo a 1990, pelas Partes Anexo I2 (países industrializados). O
Protocolo de Kyoto entrou em vigor no dia 20 de fevereiro de 2005, com a adesão de 189
países.
A posição dos Estados Unidos em não ratificar o Protocolo foi duramente criticada pelos
demais países, principalmente na COP-10 de 2004, realizada em Argentina, pois trata-se de
país com as maiores emissões de GEE ( em 1990 foi responsável pela emissão de cerca de
36,1% do total mundial de dióxido de carbono).
Na Figura 2, observa-se a quantidade de emissão de CO2 emitido em nível mundial e sua
projeção para 2050.

1

Partes Anexo I – Países industrializados, pertencentes à União Européia, membros da OCDE e os
chamados países em transição, pertencentes à ex-União Soviética e que integram a lista dos países que
têm o compromisso de reduzir suas emissões de GEE. São eles: Alemanha, Austrália, Áustria, Belarus,
Bélgica, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Espanha, EUA, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda,
Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Polônia,
Portugal, Reino Unido, República Eslovaca, República Tcheca, Romênia, Rússia, Suécia, Suíça, Turquia
e Ucrânia.
Partes não-Anexo I – Países em desenvolvimento que não tem metas quantitativas de redução de
emissões sob o Protocolo de Kyoto.
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Segundo a UNFCCC (2004a), entre os países da OECD 3 , os Estados Unidos são
responsáveis pela maior parte das emissões de efeito estufa. Na Ásia, somente o Japão
contribui com 4,81% do total global de emissão de CO2. O Brasil ocupa o 20o lugar na ordem
das emissões mundiais.

De acordo com o primeiro inventário brasileiro de emissões antrópicas
de gases de efeito estufa, abrangendo o período de 1990 a 1994, a
emissão de gás carbônico no Brasil aumentou de 979 milhões de
toneladas em 1990 para 1,03 bilhão de toneladas em 1994, sendo
cerca de 70% atribuída ao setor Mudança do Uso da Terra e Florestas.
Em 1994, o Brasil emitiu 13,2 milhões de toneladas de gás metano, a
maior parte oriunda de atividades do setor Agropecuário
(aproximadamente 70%). (MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
2002).

Figura 2 - Emissão de CO2 ( em bilhões de toneladas) emitida por cada país.
Fonte: UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (2004a).

3 Países da OECD consistem de todos os membros da OECD – Organization for Economic Co-operation
and Development em 1990; “ Países em Transição” consistem de países de economia em transição da
Europa Central ou do Leste Europeu e os novos estados independentes que formam a União Soviética; A
Ásia inclui países desenvolvidos da Ásia e da região do Pacífico.
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4.3.2

Gases de efeito estufa contemplados no Protocolo de Kyoto
Compreendem 6 gases não contemplados no Protocolo de Montreal, a saber: dióxido de

carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorcarbonos (PFCs), hidrofluorcabonos,
e hexafluoreto de enxofre (SF6). Desses, o de maior abundância é o CO2. Entretanto, emissões
de metano e óxido nitroso são de particular importância, dado seu potencial de aquecimento
global (GWP – Global Warming Potencial)4 igual a 21 e 310, respectivamente (IPCC, 2001).
Emissões de N2O resultam, na maior parte, de atividades relacionadas ao setor agropecuário,
em particular tratamento de dejetos animais e fermentação entérica do gado.

4.3.3

Os três mecanismos de flexibilização do Protocolo de Kyoto
O Protocolo de Kyoto criou três mecanismos, denominados de mecanismos de

flexibilização, para auxiliar as partes Anexo I a atingirem suas metas nacionais de redução ou
limitação de emissões, a saber:
a) Comércio de Emissões (Emissions Trading) - realizado somente entre países
industrializados. Por este mecanismo, o pais que alcançou e excedeu sua meta de
redução de emissões estabelecida no Protocolo, pode comercializar esta quantia
excedente com outros países industrializados que não tenham atingido a sua meta
acordada;
b) Implementação Conjunta ou JI – Joint Implementation, que possibilita que as
Partes Anexo I realizem, juntos, projetos de redução de emissões;
c) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) ou CDM, Clean Development
Mechanism, que permite que as Partes Anexo I se beneficiem das reduções de
emissões realizadas em países em desenvolvimento - Partes não-Anexo I, sem
metas quantitativas de redução de emissões.

4

GWP: Global Warming Potential: um índice, descrevendo as caractéristicas irradiativas da mistura de
GEEs que representam os efeitos combinados de diferentes períodos de remoção destes GEEs na
atmosfera e sua efetividade relativa em absorver radiações infravermelhas que se refletem.
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4.3.4

Mecanismo de desenvolvimento limpo - MDL
Conforme consta no Artigo 12 do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o objetivo deste

deve ser o de assistir às Partes não incluídas do Anexo para que atinjam o desenvolvimento
sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir às Partes incluídas no
Anexo I para que cumpram suas metas quantitativas de limitação e redução de emissões
assumidos no Artigo 3 (MCT, 1997).
Para projetos florestais, a proposta do MDL é que, as remoções de CO2 realizadas
através do processo de fotossíntese, gerem certificados de redução de emissões (CERs), os
quais podem ser comercializados. Os países que não atingirem suas metas acordadas de
redução de emissões poderão fazer uso de CERs, embora seu uso, diferentemente dos
projetos de redução de emissões do setor energético, seja limitado a um fração das emissões
totais de CO2 realizadas pelos país no seu ano base ( normalmente 1990).
O MDL envolve também projetos de redução de emissões, associados aos setores
energético, industrial, tratamento de resíduos e agricultura.
O mecanismo de MDL está esquematizado na figura 3. Pela via, que vai de Partes Anexo
I a Partes não-Anexo I, são realizadas transferências tecnológicas ou ajudas financeiras por
meio de fundos internacionais. Pela via contrária, serão realizadas transferências de CERs –
Certificados de Redução de Emissões.

Transferência tecnológica, fundos para financiar projetos

Partes Anexo I ou países
industrializados

Partes não-Anexo I , ou
países em desenvolvimento

CERs (Certificados de Redução de Emissões)

Figura 3 - Esquematização de MDL
Fonte: Elaborado pela autora

Todas as atividades de MDL deverão obedecer às diretrizes e orientações da Junta
Executiva do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - denominada, neste trabalho, de JE,
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criado em reunião da COP em 2001. É composto por 10 membros eleitos pelos países
membros do Protocolo de Kyoto (4 membros de países Anexo I e 6 de países não-Anexo I).
Para serem aceitos como projetos MDL, estes deverão demonstrar benefícios de longo
prazo, reais e mensuráveis, para os propósitos de mitigação da mudança do clima e redução de
efeito estufa e promover uma redução ou remoção de emissões que seja adicional, ou seja,
uma redução ou remoção de emissões que não ocorreria na ausência da atividade do projeto
MDL.
As ações ou iniciativas, que são consideradas “elegíveis” como medidas de mitigação da
mudança climática, são as seguintes:
a) redução de emissões, através, por exemplo, do aumento da eficiência energética e
do abastecimento e/ou aumento da oferta de energia, por meio do uso de fontes e
combustíveis renováveis, ou através da adoção de tecnologias e/ou sistemas de
abastecimento de menor potencial de emissão, como a substituição do uso de
óleo combustível por gás natural, de melhores tecnologias e soluções para o setor
de transportes e no processo produtivo, de um modo geral;
b) remoção de emissões através de projetos florestais (mais especificamente,
projetos de florestamento e reflorestamento) .

4.3.5

Protocolo de Kyoto : após 10 anos
A UNFCCC apresentou durante a COP-10, em dezembro de 2004, na Argentina, um

documento contendo uma avaliação sobre os 10 anos de criação da Convenção, e o resultado
dos esforços neste período. Apesar das diferenças políticas, econômicas e sociais, como um
resultado global, os países do Anexo I têm mantido o compromisso de redução conforme
observado na Figura 4.
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Figura 4 - gráficos com emissões de CO2 e não-CO2 pelas Partes Anexo I, no
período de 1990 e 2001, e mudanças percentuais dessas emissões,
relativas a 1990
Fonte:

INTERNATIONAL

ENERGY

AGENCY,

2004

apud

UNITED

NATIONS

FRAMEWORK

CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (2004a).

A Figura 4 mostra que a redução de gás carbônico não foi significativa isoladamente,
embora no conjunto, tenha havido a redução pelos países Anexo I, entre 1990 e 2001. Os
valores apresentados na Figura 5 não incluem o setor Mudança do Uso da Terra e Florestas.
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Figura 5 - Variação das emissões de GEE pelas Partes Anexo I, de 1990 a 2001.
Fonte:

INTERNATIONAL

ENERGY

AGENCY,

2004

apud

UNITED

NATIONS

FRAMEWORK

CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (2004a).

A Figura 5 indica que há uma variação nos esforços dos países industrializados, variando
de uma redução de 60% na Letônia, a um aumento de 40% em Mônaco. Esta variação reflete
as diferentes circunstâncias nacionais como o desenvolvimento econômico e os diferentes
estágios de redução das emissões em que se encontram. Em alguns países, a iniciativa privada
vem introduzindo modificações nas suas matrizes energéticas, substituindo, por exemplo, o uso
de carvão mineral (coque) por outras fontes renováveis (carvão vegetal, por exemplo).
A atenção é dada aos países em desenvolvimento que têm aumentado notadamente a
emissão de gases de efeito estufa entre 1990 e 2000: Indonésia – aumento de 101%, República
da Coréia – 86%, Índia –69% e Brasil – 57%. Na China, o aumento é recente, sendo observado
um aumento de 4% somente entre 1998 e 1999.

4.4

Projeto MDL florestal
Neste item, serão descritas as características gerais de um projeto MDL florestal e o

ciclo de um projeto no MDL.
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O papel da silvicultura tem sido objeto de grandes controvérsias ao longo de todas as
negociações do Protocolo de Kyoto e foi sendo gradualmente definido em conferências das
Partes (COP) conforme descrito, a seguir.

4.4.1

Decisões da COP 7 ( Marrakesh, 2001)
Dentro do MDL incluem-se projetos de redução de emissões, para os quais as

modalidades de procedimentos foram definidas em Marrakesh, durante a COP-7, em 2001.
Outra categoria de projetos MDL trata da remoção de emissões, onde estão incluídas as
atividades de projeto de florestamento e reflorestamento, únicas elegíveis no MDL, no primeiro
período de compromisso (2008-2012). Estes projetos serão denominados, neste trabalho, de
projetos de MDL florestais (denominados internacionalmente de Afforestation and Reforestation
Project Activities under the Clean Development Mechanism, A/R CDM).
No primeiro período de compromisso (2008 – 2012), o uso de CERs resultantes de
atividades de projeto de florestamento e reflorestamento não poderá exceder 1% das emissões
do ano-base da Parte Anexo-I, vezes cinco, o que gerou frustrações por parte dos países Anexo
I, interessados em projetos florestais. Segundo KRUG (2004), considerando que o total da
emissão de CO2 pelos países do Anexo I, em 1990, foi de 13.728.306.kt CO2, sendo que o
limite de 1% corresponde a 137.283 kt CO2.
Esse total, entretanto, refere-se ao limite superior de quantidade
permitida para utilização que somente será atingido caso todas as
Partes do Anexo-I ratifiquem o Protocolo de Kyoto e façam o uso total
do limite permitido. Com a decisão de não-ratificação do referido
Protocolo pelos Estados Unidos, responsáveis por 36,1% das emissões
de 1990, o teto máximo passa a ser 87,712 kt CO2/ano.
Considerando, ainda, que a União Européia (EU) tem verbalizado sua
intenção de não utilizar créditos provenientes de MDL florestais, esse
teto passa a ser ainda menor. Com a exclusão, por exemplo, da
Alemanha (7,4%), Reino Unido (4,3%), Itália (3,1%) e França (2,7%), o
teto revisado passa a ser 63.790 ktCO2/ano (ou 17.398 ktC/ano) ”
(KRUG, 2004).
Estas atividades de florestamento e reflorestamento poderão ser implementadas em
grande ou pequena escala, fazendo-se uso de uma ou várias espécies florestais e envolvendo
áreas florestais ou sistemas agro-florestais, descrito por AUCKLAND et al. (2002), tais como:
−

estabelecimento de plantios em áreas comunitárias;
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−

reflorestamento de áreas marginais com espécies nativas, por exemplo: áreas de
matas ciliares, encostas, áreas de entorno e entre fragmentos existentes de
floresta nativa (através do plantio e da regeneração natural);

−

novas plantações em escala industrial (florestamento);

−

estabelecimento de plantações para produção de biomassa e geração de energia
para substituição de combustíveis fósseis;

−

plantações em pequena escala feitas por pequenos fazendeiros;

−

introdução de árvores em sistemas agrícolas existentes (agrossilvicultura);

−

recuperação de áreas degradadas através do plantio de árvores ou de
regeneração natural assistida.

4.4.2

Decisões da COP 9 (Milão, 2003)
Acordou-se, em Milão, no ano de 2003, durante a 9a Conferência das Partes, COP 9, que

as definições de floresta, florestamento, reflorestamento, reservatório de carbono a ser
adotadas para as atividades de projeto MDL florestal, seriam as mesmas definidas para uso
das Partes Anexo I nos seus inventários nacionais de gases de efeito estufa para Protocolo de
Kyoto, nos seus artigos 3.3 e 3.4 do Protocolo de Kyoto, que se referem ao setor LULUCF –
Land Use, Land Use Change and Forestry. O conjunto das decisões tomadas na COP 9
compõe a

decisão 19/CP.9, que trata de modalidades e procedimentos para inclusão de

projetos florestais no MDL.

4.4.3

Definições
Projetos são elegíveis ao MDL se atenderem à regulamentação acordada no Protocolo de

Kyoto e à definição de floresta estabelecida pela AND - Autoridade Nacional Designada – para
cada país. Os projetos serão validados pela EOD 5 – Entidade Operacional Designada e

5

EOD - Entidade Operacional Designada: empresa, em geral, prestadora de serviço de auditoria com
grande experiência internacional em aplicação de leis ambientais, aprovada e admitida pelo Conselho
Executivo após avaliações de metodologias de auditoria para projetos MDL florestais.
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registrados pela JE6 – Junta Executiva, caso sejam adicionais ao cenário da linha de base e
promoverem o desenvolvimento sustentável.
As principais definições adotadas para o Artigo 12 da Decisão 19/CP.9. são seguintes:
Florestamento: é a conversão induzida diretamente pelo Homem, de uma área que não
foi florestada por um período de pelo menos 50 anos para uma área florestada, através de
plantio, semeadura e/ou promoção de fontes naturais de sementes induzida pelo Homem.
Reflorestamento: é a conversão induzida diretamente pelo Homem, de área não
florestada para área florestada através de plantio, semeadura e/ou promoção de fontes naturais
de sementes induzida pelo Homem, em área que era florestada mas que foi convertida para
não-florestada. Para o primeiro período de compromisso, as atividades de reflorestamento
ficarão limitadas aos reflorestamentos ocorridos naquelas áreas que não continham floresta em
31 de dezembro de 1989.
Nas duas definições acima, um elemento comum refere-se à conversão de área não
florestal para a área florestal.

A definição acordada para a floresta, para o primeiro período de compromisso, envolve
três parâmetros, a saber: cobertura de copa mínima das árvores, área mínima; e altura
potencial mínima.
No caso do Brasil, a Autoridade Nacional Designada – AND - é a Comissão
Interministerial de Mudança Global do Clima e esta, por meio da Resolução no 2 de 10 de
agosto de 2005 estabeleceu os parâmetros florestais da seguinte forma:
a) valor mínimo de cobertura de copa das árvores em 30 por cento;
b) valor mínimo da área de terra em 1 hectare; e
c) valor mínimo da altura potencial de árvore em 5 metros.
Os valores selecionados, referidos nos itens a-c acima, devem ser fixos para todas as
atividades de florestamento e reflorestamento de projetos MDL registrados antes do final do
primeiro período de compromisso (MCT,2005).

6

JE – Junta Executiva, criada em reunião na COP, em 2001, composta por 10 membros eleitos pelos
países membros do Protocolo de Kyoto ( 4 de países Anexo I e 6 de países não-Anexo I).
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Reservatórios de Carbono: os reservatórios de carbono compreendem biomassa acima
do solo, biomassa abaixo do solo, serapilheira, madeira morta e carbono orgânico do solo.
Limites do projeto: delimitam geograficamente a atividade do projeto de florestamento
ou reflorestamento sob controle dos participantes do projeto. Uma atividade de projeto pode
conter mais do que uma área discreta de terreno.

4.4.4

Elementos para Validação

4.4.4.1 Elegibilidade
Para demonstrar a elegibilidade das áreas do projeto planejado, os proponentes do
projeto devem seguir os “Procedimentos para definir a elegibilidade de terras para atividades de
projetos de florestamento e reflorestamento” contido no relatório da 22ª reunião de Junta
Executiva do MDL no Canadá.
De acordo com o documento,
a- Os participantes do projeto devem providenciar evidências de que a terra, dentro das
fronteiras do projeto, é elegível como atividade de um projeto MDL florestal conforme seguintes
etapas.:

a.a) demonstrar que a terra, no momento do início do projeto, não é floresta, provendo as
seguintes informações:
- a cobertura vegetal na área onde o projeto será implantado não atende a definição
de floresta estipulada pelo país hospedeiro (altura, potencial mínima, cobertura de copa mínima
e área mínima);
- a área não está temporariamente desestocada, como resultado de uma intervenção
humana, como corte ou como resultado de causas naturais; ou por ser uma cobertura de
vegetal recente que não atingiu ainda os parâmetros definidos para floresta, conforme dados
nacionais; e que tenha o potencial de reverter para floresta sem a intervenção humana.
a.b) demonstrar que a atividade de projeto de reflorestamento ou florestamento:
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- para atividade de reflorestamento, demonstrar que em 31 de dezembro de 1989, a
cobertura vegetal estava abaixo dos parâmetros definidos para floresta, conforme decisão
11/CP.7 e comunicado pelas respectivas ANDs;
-

para atividade de florestamento, demonstrar que a cobertura vegetal estava

abaixo dos parâmetros definidos para floresta, conforme decisão 11.CP.7 e comunicado pelos
respectivas ANDs, por período maior que 50 anos.
b.

Para demonstrar as etapas A1 e A2 acima, os participantes de projeto podem utilizar

os seguintes documentos:
- as fotografias aéreas ou imagens de satélite complementadas com dados de
referência da terra; ou
- dados sobre a área (informações sobre a permissão de uso de terra, plano de uso
de terra ou informação de registros locais como cadastros, registros de proprietários, registros
de uso de terra ou de administração da terra); ou
-

se as opções (a) e (b) não estiverem disponíveis, os participantes do projeto

devem providenciar uma declaração testemunhal utilizando, por exemplo, a metodologia de
PRA – Participatory rural appraisal, um método de avaliação para análise de problemas locais e
formulação da tentativa de soluções com os participantes locais. Este método é aplicado na
análise de grupo, com métodos de visualização em ampla escala, para tratar os aspectos
temporais e espaciais de questões sócio- ambientais.

4.4.4.2 Estabelecimento da linha de base
Um elemento fundamental em qualquer proposta de atividades de projeto sob o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, refere-se à definição da linha de base.
A linha de base de uma atividade de projeto de florestamento e reflorestamento proposta
sob o MDL é o cenário que razoavelmente representa a soma das mudanças nos estoques de
carbono de reservatórios de carbono, dentro dos limites do projeto, que teria ocorrido na
ausência da atividade de projeto.
A decisão 19/CP.9 indica que, na seleção de metodologia para estabelecer a linha de
base, os participantes do projeto podem escolher dentre as abordagens indicadas à seguir,
aquela que julgar mais apropriada para a atividade do projeto. Entretanto, a adequação da
escolha da abordagem deve ser justificada.
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As abordagens são seguintes:
1. mudanças existentes ou históricas nos estoques do carbono, dentro dos limites do
projeto, conforme aplicável;
2. mudanças nos estoques de carbono nos reservatórios de carbono dentro dos
limites do projeto decorrentes de uso da terra que represente um curso de ação
economicamente atraente, levando em consideração as barreiras ao investimento;
3. mudanças nos estoques de carbono nos reservatórios de carbono dentro dos
limites do projeto considerando o uso da terra mais provável no início do projeto.
Para o estabelecimento da linha de base, os proponentes de projeto devem:
−

empregar uma metodologia de linha de base e de monitoramento previamente
aprovadas pela Junta Executiva;

−

na ausência de metodologia aprovada que se adeque às condições do projeto
proposto, os proponentes de projeto devem encaminhar à JE, uma proposta de
nova metodologia para estimar a linha de base e de monitoramento. Caso a
proposta metodológica seja aceita, será disponibilizada publicamente pela JE.
Caso contrário, os participantes do projeto devem rever a metodologia, levando
em consideração as recomendações feitas pela JE;

−

qualquer revisão de uma metodologia já aprovada pela JE só poderá ser
implementada em projetos registrados posteriormente à data da reunião de
aprovação e não deve afetar as atividades de projeto já registradas, durante o
período de creditação.

O período de creditação de um projeto é o número de anos que um projeto pode gerar
“créditos de carbono” . Este período, a ser escolhido pelos proponentes do projeto, pode ser de:
a) 20 anos, renováveis por no máximo duas vezes, desde que, em cada renovação, a
entidade operacional designada determine e informe a Junta Executiva que a linha
de base original do projeto continua válida ou foi atualizada levando em
consideração novas informações quando for o caso; ou
b) no máximo de 30 anos.
A linha de base deverá ser estabelecida:
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−

de forma transparente e conservadora com relação à escolha da abordagem,
hipóteses,

metodologias,

parâmetros,

fonte

de

dados,

fatores

chave

e

adicionalidade, e considerando incertezas;
−

especificamente para o projeto;

−

levando em consideração políticas e circunstâncias nacionais e/ou

setoriais

relevantes, tais como atividade tradicional, práticas e tendências econômicas.
À partir do cenário de linha de base do projeto, estima-se a remoção líquida de gases de
efeito estufa por sumidouros na linha de base – LB. É a soma das mudanças nos estoques de
carbono, dentro dos limites do projeto, que ocorreria na ausência da atividade de projeto de
reflorestamento/florestamento sob o MDL.
O estabelecimento do cenário de linha de base para o projeto é o primeiro passo para se
estimar a quantidade de CERs a ser gerada através de um projeto proposto de MDL. A
demonstração de adicionalidade de um projeto está diretamente relacionada ao cenário de linha
de base. De acordo com SCHAEFFER (2005) 7 , “a determinação da adicionalidade de um
projeto de MDL é uma questão inextricavelmente ligada à derivação da linha de base”, pois ao
definir a linha de base, automaticamente será definida a adicionalidade do projeto. O conceito
de linha de base representa um cenário de referência que nunca deixará de ser uma hipótese.
E a adicionalidade é a diferença entre a hipótese e o fato.
A primeira metodologia florestal foi aprovada somente em dezembro de 2005, após 2
anos de avaliação pela JE, o que reflete seu grau de complexidade.
A razão da dificuldade da aprovação destas metodologias, de acordo com PICKMANN
(2005)8 é a interpretação errônea do conceito de linha de base como, por exemplo, escolher a
opção de cenário de linha de base não plausível, ou a simples continuidade do uso da terra
atual.
Até o presente, a Junta Executiva do MDL aprovou, por recomendação do seu Grupo de
Trabalho de Florestamento/Reflorestamento (A/R WG), quatro metodologias de linha de base e
de monitoramento para projetos de florestamento e reflorestamento. Entretanto, nenhum projeto
florestal foi ainda registrado

7

Comentário no Seminário ”O Mercado de Carbono e os Principais Projetos no Brasil” realizado em
São Paulo, 2005.
8
Comentário no Seminário ”O Mercado de Carbono e os Principais Projetos no Brasil” realizado em São
Paulo, 2005.
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4.4.4.3 Demonstração da Adicionalidade
O parágrafo 18 da Decisão 19/CP.9 estabelece que:
“ Uma atividade de projeto de florestamento ou reflorestamento no
âmbito de MDL será adicional se as remoções líquidas de gases de
efeito estufa excederem a soma das mudanças, nos estoques de
carbono dos reservatórios dentro do limite do projeto, que teriam
ocorrido na ausência da atividade registrada de projeto de
florestamento ou reflorestamento no âmbito de MDL “ (UNFCCC, 2003).
A remoção antrípica líquida de gases de efeito estufa por sumidouros é a remoção líquida
real de gases de efeito estufa por sumidouros menos a remoção líquida de gases de efeito
estufa por sumidouros na linha de base menos as fugas;
Para levantamento e demonstração da adicionalidade, a Junta Executiva sugere a
aplicação da “ferramenta de adicionalidade” (UNFCCC, 2004b). O Anexo E apresenta um
roteiro simplificado, parte integrante da “ ferramenta de adiconalidade”. Para demonstração da
adicionalidade, esta ferramenta inclui mais do que a demonstração da adicionalidade conforme
definida, havendo necessidade de se justificar porque o projeto de A/R não poderia ser
implementado a não ser com o uso de MDL (através, por exemplo, de análise de investimento,
barreiras, etc).
A ferramenta propõe um enfoque para definir a linha de base usando dados econômicos
passados e a extrapola para o futuro, com um número de suposições. As suposições são
desenvolvidas com base em documentos oficiais avaliados e pesquisas fornecidas pelos
colaboradores locais (ONGs locais, governo local, grupos de liderança comunitária, etc), que
elaboram as questões.
O projeto deve justificar porque isto não teria acontecido naturalmente, por exemplo,
justificando a falta de incentivos financeiros ou tecnológicos que somente seria superada com
os benefícios de créditos de carbono.
Assim, os projetos não serão adicionais se apenas estiverem cumprindo o que a lei
vigente em cada país estabelecer, pois isso seria uma situação do tipo “business as usual” , ou
seja a prática de negócio no seu curso normal. Como exemplo, podem ser citados os projetos
executados na área de proteção ambiental determinada por cada país, que tenha
obrigatoriedade da prática de reflorestamento. Comprovando-se que as regulamentações são
geralmente cumpridas, então, a atividade de projeto, de florestamento ou reflorestamento, não
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será adicional. Entretanto, no caso da prática comum ser o da não efetividade da legislação
vigente, o projeto poderia ser considerado adicional.
O conceito de adicionalidade do projeto é bastante complexo na abordagem do MDL e
tem gerado polêmicas entre os proponentes do projeto e o Painel de Metodologia (Meth Panel),
um painel de suporte à Junta Executiva do MDL e que avalia as metodologias de linha de base
dos projetos não florestais. O Painel de Metodologia tem adotado critérios rigorosos quanto a
avaliação da adicionalidade, com o objetivo único de preservar a integridade deste mecanismo
de flexibilização, que assegurará a real redução de emissões de GEE pelas partes Anexo-I.
Cabe lembrar que MDL é um mecanismo adicional para auxiliar as partes Anexo-I a
atingir suas metas de redução. “O projeto de MDL não-adicional é pior para o clima do que a
ausência de um projeto de MDL na medida em que permite a utilização de créditos espúrios
para atingir metas de redução de emissão” (SCHAEFFER 2005). Por projeto não-adicional
entende-se aquele que seria levado avante como “business as usual ”, ou seja, ocorreria
mesmo na ausência do mecanismo financeiro de MDL.
Por outro lado, a dificuldade na aprovação da metodologia que demonstre a
adicionalidade tem afastado os novos proponentes de projeto e aqueles cujas metodologias
foram rejeitadas na primeira avaliação, mesmo os que apresentaram potencial de serem bons
projetos de MDL. Na fase atual, há dificuldade de encontrar até mesmo os investimentos para a
elaboração de metodologias que requerem alto custo e profissionais especializados,
principalmente no setor de MDL florestal. No setor empresarial, de acordo com a pesquisa
realizada entre as 104 empresas-membros da IETA9 e apresentada, em 2004, na COP-10 em
Buenos Aires, 37,08% dos entrevistados consideram que os critérios de adicionalidade
representam barreiras à elaboração do projeto.
Questões freqüentemente encontradas e discutidas são:
-

não haver adicionalidade quando o projeto proposto representar a atividade
principal da empresa. Como exemplo, tem-se o reflorestamento praticado por
empresa de processamento de madeira que, mesmo sem o incentivo de MDL,
teria praticado a expansão florestal como parte do plano de ação da empresa;

9

IETA- International Emissions Trading Association. Associação que compreende mais de 100 empresas
internacionais que lidam com o comércio de carbono: 69% são as empresas que desenvolvem projetos e
65% pertencem aos países do Anexo-I.
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-

elaboração de novas leis sem considerar o conceito de adicionalidade dos
projetos MDL. Envolve avaliar se um projeto particular seria desenvolvido de
qualquer maneira, como resultado de políticas mandatórias ou de contextos do
setor. O Projeto de Lei número 3902, que esteve em trâmite no Congresso
Nacional, da autoria de VASCONCELLOS (2004) causou polêmica ao obrigar as
empresas que utilizam mais de 2000 toneladas de combustíveis fósseis, assim
como fabricantes e importadores de veículos automotores movidos a combustível
fóssil, a implantarem e manterem um programa de reflorestamento na proporção
de 1 hectare para cada 150 toneladas equivalentes de petróleo consumidas.
Caso a lei fosse aprovada e efetivamente cumprida, a aparente boa intenção
poderia criar empecilhos aos fomentadores de projeto MDL, pois com a tal
obrigatoriedade, o reflorestamento seria implantado por lei e não mais como
projeto MDL, perdendo, assim, o seu caráter de adicionalidade. O projeto,
embora polêmico, é necessário para a política ambiental brasileira até porque, na
segunda fase do Protocolo de Kyoto, muito possivelmente, o governo brasileiro
será cobrado pelas medidas que deverão ser adotadas contra o desmatamento e
correspondentes emissões de GEE.

Krug10 alerta para o fato de que, diante de excessivos conceitos de adicionalidade, não
se deve perder o foco principal da adicionalidade, que é a adicionalidade no sentido do
parágrafo 18 da Decisão 19/ CP.9, conhecida também como adicionalidade ambiental,
anteriormente citada.

4.4.4.4 Promoção do desenvolvimento sustentável
Esta é uma das duas finalidades principais do MDL de acordo com o Artigo 12 do
Protocolo de Kyoto: ajudar as partes não-Anexo I a alcançar o desenvolvimento sustentável. Os
critérios para a promoção do desenvolvimento sustentável são definidos por cada país.
A resolução n°1 da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, encontrada no
site do MCT (2005), estabelece que os participantes do projeto deverão descrever, se e como, a
atividade de projeto contribuirá para o desenvolvimento sustentável, no que diz respeito aos
seguintes aspectos:
10

Comentário no Seminário ”O Mercado de Carbono e o s Principais Projetos no Brasil” realizado em
São Paulo, 2005.
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a) contribuição para a sustentabilidade ambiental local. Avalia a mitigação dos
impactos ambientais locais, causados por resíduos sólidos, efluentes líquidos,
poluentes atmosféricos, dentre outros, propiciada pelo projeto, em comparação
com os impactos ambientais locais estimados para o cenário de referência;
b) contribuição para o desenvolvimento das condições de trabalho e a geração
líquida de empregos. Avalia o compromisso do projeto com as responsabilidades
sociais e trabalhistas, programas de saúde e educação e defesa dos direitos civis.
Avalia, também,o incremento no nível qualitativo e quantitativo de empregos
(diretos e indiretos) comparando-se o cenário do projeto

com o cenário de

referência;
c) contribuição para a distribuição de renda. Avalia os efeitos diretos e indiretos
sobre a qualidade de vida das populações de baixa renda, observando os
benefícios sócio-econômicos propiciados pelo projeto em relação ao cenário de
referência;
d) contribuição para capacitação e desenvolvimento tecnológico. Avalia o grau de
inovação tecnológica do projeto em relação ao cenário de referência e às
tecnologias empregadas em atividades passíveis de comparação com aquelas
previstas no projeto. Avalia também a possibilidade de reprodução da tecnologia
empregada, observando o seu efeito demonstrativo, avaliando, ainda, a origem
dos equipamentos, a existência de royalties e de licenças tecnológicas e a
necessidade de assistência técnica internacional;
e) contribuição para a integração regional e a articulação com outros setores. A
contribuição para o desenvolvimento regional pode ser medida a partir da
integração do projeto com outras atividades sócio-econômicas na região de sua
implantação.
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4.4.4.5 Esquema de verificação da elegibilidade e de condições para validação do
projeto para MDL
O potencial de um projeto MDL florestal ser validado pela EOD e registrado pela Junta
Executiva poderá ser avaliada na árvore de decisão apresentada na Figura 6. O projeto será
registrado quando atende integralmente às proposições de cada critério. Um critério não
atendido é suficiente para torná-lo não aceitável.
A vegetação das áreas onde serão feitos os
plantios é considerada floresta de acordo
com critérios estabelecidos pela AND?

Sim

Não

Não elegível como

Desde quando as áreas não contêm
florestas?

Anterior a 31/12/1989

Após 31/12/1989

Não elegível como

Há pelo menos 50 anos

É floresta temporariamente desestocada?

Sim

Não

Não elegível como

A atividade do projeto proposta é
adicional?

Não

Sim

Não tem potencialidade para ser
registrado como projeto MDL

O projeto atende ao desenvolvimento
sustentável da região

Não

Sim

Não tem potencialidade de ser registrado
como projeto MDL florestal

Tem potencialidade de ser
registrado como projeto MDL
florestal

Figura 6 - árvore de decisão para indicar a potencial possibilidade de uma
proposta de projeto ser registrada
Fonte: elaborado pela autora (2006).
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4.4.4.6 Particularidade do projeto MDL florestal: espécies exóticas potencialmente
invasivas e organismos geneticamente modificados
Países hospedeiros de projeto MDL florestal devem avaliar, de acordo com as suas leis,
os riscos associados ao uso de espécies potencialmente invasivas e/ou organismos
geneticamente modificados nas atividades de projeto de florestamento e reflorestamento no
MDL. Países do Anexo I devem avaliar, de acordo com suas leis nacionais, o uso de CER –
Certificados de Redução de Emissões, resultantes de atividades de projeto que utilizem
espécies exóticas potencialmente invasivas e/ou organismos geneticamente modificados.

4.4.5

Etapas do Projeto MDL
As etapas do projeto MDL são: elaboração do documento de concepção do projeto - PDD,

aprovação, validação, registro, monitoramento, verificação, certificação e emissão de CERs.

4.4.5.1 Elaboração do Documento de Concepção do Projeto - PDD
Os participantes do projeto, ao tencionar desenvolver uma atividade de projeto MDL, deve
elaborar o PDD 11 , ou documento que contenha as informações sobre a descrição do
projeto,metodologia da linha de base, declaração sobre o período de crédito selecionado,
emissões de GEE, impactos ambientais, fontes de financiamento, comentários de grupos de
interesse, plano de monitoramento, cálculos para estimar a remoção de GEE e listagem de
referências.

4.4.5.2 Validação
Validação é uma avaliação independente de PDD por uma EOD.
Nesta etapa, os participantes devem contratar uma EOD para validar o seu projeto. Esta
instituição credenciada deve rever toda a documentação do projeto que foi apresentada, avaliála e confirmar que:

11

PDD-Project Design Document. Uma proposta de projeto cujo formulário ( template ) encontra-se
disponível no site www.unfccc.int..
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a) os requisitos de participação pré-estabelecidos foram atendidos;
b) os comentários dos grupos de interesse local foram solicitados, coletados e
tratados de forma pertinente;
c) a avaliação do impacto ambiental foi elaborada de acordo com os procedimentos
estabelecidos pelo país anfitrião;
d) as metodologias de cálculo da linha de base e de monitoramento estão de acordo
com as metodologias aprovadas pela JE ou encaminhar novas metodologias a JE.

4.4.5.3 Aprovação pela AND
A AND, que no caso brasileiro, é a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima
deve preparar uma carta formal confirmando que a participação no MDL é voluntária e que o
projeto atende aos requisitos nacionais de desenvolvimento sustentável.

4.4.5.4 Registro
O relatório de validação, preparado pela EOD deve ser público. Após o período de
consulta pública, deve ser solicitado seu registro na JE.
O registro é a aceitação formal pela JE de um projeto validado como uma atividade de
projeto de florestamento ou reflorestamento no âmbito do MDL.

4.4.5.5 Monitoramento
O plano de monitoramento deverá basear-se em uma metodologia previamente aprovada
pela JE do MDL ou em uma nova metodologia que será adaptada à a atividade do projeto
proposta e que deverá ser submetida à JE.
O plano de monitoramento a ser entregue a EOD contratada deverá conter elementos
que:
•

estimem ou mensurem, em cada um dos reservatórios de carbono considerados,
as remoções liquidas reais dos GEE, especificando as técnicas e os cálculos
utilizados na medição de cada reservatório de carbono;
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•

permitam o cálculo da linha de base, considerando o parágrafo 21 referente ao
não aumento

•

das remoções liquidas por sumidouros;

•

identifiquem todas as fontes de fuga;

•

indiquem todas as etapas envolvidas no cálculo das remoções liquidas reais dos
GEE, assim como as medidas adotadas para minimizar as fugas.

O plano deverá conter ainda as mudanças, dentro do limite do projeto, que afetem o título
de propriedade da terra ou o direito de acesso aos reservatórios de carbono.
Definiu-se que implementação do plano de monitoramento e de suas revisões, conforme o
caso, deverá ser uma condição para a verificação, a certificação e a emissão de cerfificados de
redução de emissões (ver 4.4.5.7).

4.4.5.6 Verificação e certificação
Verificação é a revisão periódica independente e determinação a posteriori pela entidade
operacional designada da remoção real líquida de GEE, por sumidouros, alcançada desde o
início da atividade de projeto de florestamento ou reflorestamento no MDL (KRUG, 2004).
Certificação é a afirmação, por escrito, por uma EOD, de que a atividade de projeto de
florestamento/reflorestamento atingiu a remoção antrópica líquida de GEE desde o início do
projeto, conforme verificado (KRUG, 2005b).

4.4.5.7 EMISSÃO DE CERS
Uma vez certificado, o projeto pode pedir ao Comitê Executivo a emissão dos “créditos de
carbono”, de acordo com as regras estabelecidas na Decisão 17/CP7;
Duas categorias de certificados foram criadas para as atividades de projeto de
florestamento/reflorestamento no MDL: o CER temporário (tCER) e o CER de longo
prazo(lCER).
O CER temporário é um CER (reduções certificadas de emissões)
emitido para uma atividade de projeto de florestamento ou
reflorestamento no MDL, e expira ao final do período de compromisso
subseqüente àquele onde foi emitido. CER de longo prazo é um CER
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emitido para uma atividade de projeto de florestamento ou
reflorestamento no MDL, e expira ao final do período de creditação da
atividade de projeto para o qual foi emitido. Os participantes do projeto
devem selecionar uma dentre essas abordagens, para tratar a questão
da
não-permanência
de
uma
atividade
de
projeto
de
florestamento/reflorestamento no MDL, sendo que a abordagem
escolhida deve permanecer fixa durante o período de creditação,
incluindo as renovações, se aplicável.
Cada Parte Anexo I deve assegurar que sua aquisição líquida de tCERs
ou lCERs durante o primeiro período de compromisso não ultrapassa os
limites estabelecidos para aquela Parte, ou seja, 1% do total de suas
emissões de CO2 em 1990, vezes cinco (KRUG, 2005b).

4.4.6

Projetos MDL florestais de pequena escala.
De acordo com a definição da COP 9, projetos florestais de pequena escala são projetos

que resultam em remoções antrópicas líquidas de gases de efeito estufa, por sumidouros,
menores que 8 quilotoneladas de CO2 por ano e são desenvolvidos e implementados por
comunidades e indivíduos de baixa renda, conforme a definição do país hospedeiro do projeto
que, no Brasil, é a seguinte:
Art. 3º: Para fins de desenvolvimento e implementação das atividades
de projeto de pequena escala de florestamento e reflorestamento no
âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, são consideradas
comunidades de baixa renda, conforme o Anexo da Decisão 19/CP.9,
parágrafo 1 (i), que consta do Anexo II da Resolução nº 2 desta
Comissão, as comunidades cujos membros envolvidos no
desenvolvimento e implementação das atividades de projeto tenham
renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo (MCT,
2006).
Os projetos de pequena escala são importantes, pois, basicamente, representam a única
chance da população de baixa renda e pequenos empreendedores dos países em
desenvolvimento se beneficiarem da participação do MDL. SMITH E SCHERS (2002), do
Center for International Forestry Research, analisam a influência que um projeto MDL exerce
sobre a economia de uma população local e afirmam que quanto menor o projeto MDL e maior
a participação popular, maior será o benefício econômico local.
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4.4.6.1 Características gerais de projetos MDL florestais de pequena escala
O anexo da decisão 14/CP.10, da COP.10, apresenta as modalidades e procedimentos
simplificados para atividades de projeto de pequena escala sob o MDL (UNFCCC,2004c). As
características principais são descritas a seguir.

a) limite de projetos MDL florestais de pequena escala
Para delimitar o tamanho do projeto MDL foi decidido:
“ Que uma atividade de projeto de pequena escala de florestamento e
reflorestamento no âmbito do MDL resultará na remoção antrópica líquida de
GEE por sumidouros de menos de 8 quilotoneladas de dióxido de carbono por
ano se a remoção antrópica média projetada de GEE por sumidouros para
cada período de verificação não exceder 8 quilotoneladas de dióxido de
carbono equivalente por ano (UNFCCC, 2005).

Ficou determinado que, se as atividades de projeto MDL de pequena escala de
florestamento e reflorestamento de um projeto de MDL resultarem em remoções antrópicas
líquidas de gases de efeito estufa, por sumidouros, maiores que 8 quilotoneladas de CO2 por
ano em média, durante a verificação, o excesso de remoção não gerará CERs – Certificados
de Redução de Emissões.
A conversão de 8 quilotoneladas de CO2 para o correspondente em carbono resulta em
2182 quilotoneladas de C. Tecnicamente, para este limite, um projeto envolvendo, por exemplo,
a recuperação florestal de uma área de 1000 ha na Amazônia, a uma taxa de crescimento anual
de 2 tC/ha/ano, seria considerado um projeto de pequena escala, já que nesta área, o limite de
8 quilotoneladas de CO2/ano em média, durante a verificação, não seria ultrapassado. Por outro
lado, para projetos que promovessem sistemas agroflorestais, o tamanho do projeto giraria em
torno de 500 ha, caso se considere uma taxa de crescimento anula de 4tC/ha/ano e para
projetos de florestamento ou reflorestamento para fins industriais ou comerciais, entre 200 e
300 ha, assumindo uma taxa de crescimento anual, em torno de 8tC/ha/ano.
b) determinação da elegibilidade da terra
Segue a mesma definição para projetos florestais de grande escala. A JE do MDL
elaborou procedimentos para definir a elegibilidade de terras para atividades de projeto de
florestamento/reflorestamento (Anexo 16 do relatório da 22ª reunião do JE), que servem de
diretrizes para os proponentes do projeto. Estes procedimentos estão descritos no 4.4.4.1.
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c) reservatórios de carbono
Como reservatórios devem ser considerados a biomassa acima do solo e a biomassa
abaixo do solo. Em projetos que sejam necessários considerar mais reservatórios, poderão usar
valores padrões já pesquisados ou providenciar fórmulas para o cálculo.
d) critérios para determinar a ocorrência de desagrupamento
¨1. O desagrupamento é definido como a fragmentação de uma
atividade de projeto mais ampla em partes menores. Uma atividade de
projeto de pequena escala que faz parte de uma atividade de projeto
mais ampla não é elegível para uso de modalidades e procedimento
simplificados para atividades de projetos de pequena escala de
florestamento e reflorestamento no âmbito do MDL. Uma atividade de
projeto mais ampla, ou qualquer um dos seus componentes, deve
seguir as modalidades e procedimentos regulares para atividades de
projetos de florestamento e reflorestamento no âmbito do MDL.
2. Uma atividade de projeto de pequena escala de florestamento ou
reflorestamento proposta no âmbito do MDL será considerada um
componente desagregado de uma atividade de projeto mais ampla se
houver uma atividade de projeto de pequena escala de florestamento
ou reflorestamento registrada no âmbito do MDL ou uma solicitação de
registro de outra atividade de projeto de pequena escala de
florestamento ou reflorestamento no âmbito do MDL:
(a) com os mesmos participantes do projeto;
(b) registrada nos dois anos anteriores;
(c) cujo limite de projeto se encontra dentro de 1 km do limite do projeto
da atividade de pequena escala de florestamento proposta no âmbito do
MDL no ponto mais próximo” (UNFCCC, 2005).
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5

METODOLOGIA SIMPLIFICADA DA LINHA DE BASE PARA ATIVIDADES
SELECIONADAS DE PROJETO MDL FLORESTAL DE PEQUENA ESCALA.

Esta sessão trata especificamente da descrição de uma metodologia simplificada da linha
de base para atividades selecionadas de projeto MDL florestal de pequena escala a qual foi
desenvolvida pela JE e aprovada pela COP/MOP. Esta metodologia é restrita à atividade de
MDL florestais e não abrange todas as características de demais projetos de pequena escala.
O material completo é composto da metodologia de da linha de base e da metodologia de
monitoramento; entretanto, neste trabalho, será abordada apenas a metodologia da linha de
base, pois, o monitoramento não é elaborado neste estudo de caso.
Em resposta à solicitação de que a Junta Executiva desenvolvesse metodologias
simplificadas da linha de base para alguns tipos de atividades de projeto de reflorestamento ou
florestamento, o anexo II da decisão 14/CP10 apresenta a primeira metodologia da linha de
base do projeto MDL florestal de pequena escala contida no Annex II da UNFCCC(2005), sob
número FCCC/KP/CMP/2005/4/Add.1.
Esta metodologia apresenta seguintes características:
-

a metodologia da linha de base é aplicável somente a atividades do projeto
realizadas em áreas de campos (grassland) ou em áreas agrícolas;

-

a metodologia não é aplicável em atividades de projeto implementadas em áreas
inundadas ou áreas urbanas, bem como em terras aradas anteriormente à
implantação do projeto, ou em atividades que provoquem, o êxodo de usuários,
em mais de 50%;

-

de acordo com a decisão 14/CP.10, participantes do projeto devem propor novas
metodologias simplificadas

nos casos não aplicáveis acima citados,

e

submeterem-nos à aprovação da JE;
-

previamente ao uso da metodologia, os participantes do projeto devem
demonstrar que :
i.

a elegibilidade da terra da atividade do projeto, usando procedimentos
que demonstrem a elegibilidade descrita no 5.6; e

ii.

a adicionalidade do projeto, usando o procedimento de acesso à
adicionalidade descrito no 5.2.7, que segue.
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Considera-se como sumidouro de carbono, apenas a biomassa acima e abaixo do solo,
coletivamente definidas como biomassa viva.
Valores selecionados para estimar as mudanças nos estoques de carbono devem ser
justificados e documentados incluindo fontes e referências.
Os valores e equações devem ser conservadores evitando a superestimativa de GEE
removidos.
Não é necessário contabilizar as emissões de GEE oriundas da atividade de remoção de
GEE por sumidouros.
O Guia de Boas Práticas para Uso da Terra, Mudança no Uso da Terra e Florestas LULUCF, doravante referenciado como Guia de Boas Práticas 2003 do IPCC, prevê métodos
para estimar, mensurar, monitorar e relatar mudanças nos estoques de carbono e emissões de
gases de efeito estufa resultantes de atividades LULUCF definidas no Protocolo de Kyoto, para
elaboração dos inventários nacionais de Gases de Efeito Estufa pelas Partes Anexo-I.
Os métodos apresentados no Guia, entretanto, tem demonstrado ser de grande
relevância para propostas de atividades de projeto de florestamento e reflorestamento, incluindo
a utilização de valores padrão para fatores de emissão e de conversão.
O cálculo das mudanças nos estoques de carbono na linha de base segue as seguintes
linhas:
a) se os participantes do projeto fornecerem informações relevantes que indiquem
que, na ausência da atividade do projeto, não haverá mudança significativa de
estoque de carbono, principalmente de biomassa viva em culturas perenes12 e de
biomassa abaixo do solo, a mudança do estoque de carbono na linha de base
deve ser assumida como sendo zero;
b) se for esperado o decréscimo no total de GEE removido, a linha de base deve
ser assumida como zero. O valor do estoque de carbono da linha de base será
constante, no mesmo nível do início do projeto; por outro lado, se for esperado
um acréscimo no estoque de carbono da biomassa viva; por produtos de culturas

12

Cultura perene, no MDL, refere-se à vegetação que não seja árvore, podendo ser arbusto, que é
presente em áreas agrícolas ou campos e que esteja abaixo do limite proPsto pela AND para ser definida
como floresta. É conhecida também como cultura permanente, pois cresce de ano para ano e não perece
necessariamente após a colheita. Ex: café, laranja, chá.
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perenes ou devido a biomassa abaixo do solo em pastagens, que são esperados
na ausência da atividade do projeto, a mudança deve ser estimada usando a
metodologia descrita a seguir.

5.1

Soma das Mudanças nos Estoques de Carbono na Linha de Base.
A soma das mudanças nos estoques de carbono na biomassa viva, no cenário da linha de

base, é:

B(t)

=

Σ (BA(t) i + BB(t) i ) • Ai

(3)

Onde:
B(t)

= estoque de carbono nos reservatórios de biomassa viva dentro das fronteias do
projeto no tempo t na ausência da atividade do projeto (tC)

BA(t) i = estoque de carbono em biomassa acima do do solo no tempo t do estrato i na
ausência da atividade do projeto (tC/ha)
BB(t) i = estoque de carbono em biomassa abaixo do solo no tempo t do estrato i na
ausência da atividade do projeto (tC/ha)
Ai

= área da atividade do projeto do estrato i (ha)

i

= estrato i

A estratificação da linha de base com o objetivo de estimar a remoção líquida de GEE por
sumidouros na linha de base devem ocorrer em acordo com a seção 4.3.3.2. do Guia de Boas
Práticas 2003 do IPCC. Por cada estrato, os seguinte cálculos devem ser executados como
mostrado abaixo:
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a) Para biomassa acima do solo

BA(t)

é calculado para cada estrato i conforme indicado:

BA(t)

=

M(t) • 0.5

(4)

Onde:
BA(t) =

estoques de carbono na biomassa acima do solo no tempo t na ausência
da atividade de projeto (tC/ha)

M(t)
= estimativa da biomassa acima do solo no tempo t que teria ocorrido na
ausência das atividades do projeto (t m.s./ha)
0.5

= fração do carbono da matéria seca (t C/t matéria seca)

Os valores de M(t) devem ser estimados usando as taxas médias de incremento de
biomassa específicas para a região e a idade da vegetação não-arbórea, utilizando as
seguintes equações:

(5)

Se a< m, então

M(t) = g • a

Se a ≥m, então

M(t) = g • m (6)

Onde:
g = taxa anual de crescimento de biomassa da vegetação não-arbórea (t m.s./ha/ano)
m = tempo até a idade madura da vegetação não-arbórea (anos)
a = idade média da vegetação não-arbórea (anos)

Para g, devem ser usados os valores locais documentados. Na ausência destes, os
valores nacionais padrões devem ser usados. Se não forem encontrados valores disponíveis,
esses valores devem ser obtidos da tabela 3.3.2. do Guia de Boas Práticas 2003 do IPCC.
Os valores para m considerados devem ser especificados pelos participantes do projeto
para cada espécie, considerada para ser parte da linha de base. Esses valores devem ser
identificados no PDD.
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b) Para cálculo da biomassa abaixo do solo

O B B(t) é calculado para cada estrato i conforme abaixo:
B B(t) = M(t) • R • 0.5

(7)

Onde:

B

B(t)

= estoques de carbono na biomassa abaixo do solo no tempo t na ausência da
atividade de projeto (tC/ha)

M(t)

= biomassa acima do solo no tempo t que teria ocorrido na ausência da atividade
do projeto (t m.s./ha)

R

= razão root/shoot ou razão média da biomassa abaixo do solo para biomassa
acima do solo em regeneração natural, por categoria ampla (toneladas de
matéria seca/ toneladas de matéria seca) – adimensional.

0,5

= fração do carbono da matéria seca (t C/t ms)

Valores locais documentados para R devem ser utilizados. Na ausência destes, valores,
nacionais devem ser utilizados. Caso não disponível, utilizar o valor padrão na tabela 3.4.3. do
Guia de Boas Práticas 2003 do IPCC.

5.2

Mudanças nos Estoque de Carbono Resultantes do Projeto.
Considerar apenas a mudança nos estoques de carbono para o cenário do projeto. Os

estoques de carbono no início da atividade do projeto13 (t=0) devem ser as mesmas para a
projeção da remoção líquida de GEE na linha de base para t=0. Para todos os outros anos, os

13

A data do início das atividades do projeto deve ser o período em que a terra é preparada para a início
das atividades do projeto de MDL florestal. Em acordo com o parágrafo 23 das modalidades e
procedimentos para atividades de projeto MDL florestal, o período de creditação deve começar no
começo das atividades do projeto proposto. Ver http://unfccc.int/resource/does/cop9/06a02.odf#page=21.
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estoques de carbono na fronteira do projeto no tempo t(N(t)) devem ser calculados como a
seguir:

N(t) = ∑ ( NA(t)i + NB(t)i ) • Ai

(8)

i

Onde:
NA(t) i = estoques totais de carbono na biomassa acima do solo no tempo t no estrato i
no cenário do projeto (t C/ha)
NB(t)i = estoque de carbono em biomassa abaixo do solo no tempo t no estrato i no
cenário do projeto (t C/ha)
Ai

= área da atividade do projeto no estrato i(ha)

i

= estrato i

A) Para o carbono na biomassa acima do solo (NA(t) )
NA(t) é calculado por estrato i como a seguir:

NA(t)

=

T(t) • 0.5

(9)

Onde :
NA(t)

= estoques totais de carbono na biomassa acima do solo no tempo t no cenário do
projeto (tC/ha)

T(t)

= biomassa acima do solo no tempo t no cenário do projeto (t m.s./ha)

0,5

= fração de carbono da matéria seca (t C/t m.s.)

T(t) = SV(t) • BEF • WD

(10)

Onde:
T(t) = estoques de carbono na biomassa acima do solo no tempo t no cenário do projeto
(tC/ha)
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SV(t) = volume do tronco no tempo t no cenário do projeto (m3/ha)
WD = densidade básica da madeira (t ms/m3)
BEF = fator de expansão de biomassa ( sobre a casca) do volume de tronco para
volume total (adimensional)

Valores de SV(t) devem ser obtidos de fontes nacionais (como tabelas yeld padrão). Para
o BEF devem ser usados os valores locais documentados.

Na ausência destes, valores

nacionais padrão devem ser utilizados. Na inexistência desses, os valores default da tabela 3 A.
1. 10 do Guia de Boas Práticas 2003 do IPCC podem ser utilizados. Valores locais
documentados para WD devem ser utilizados e, na ausência destes, padrões nacionais devem
ser consultados. Na ausência de valores nacionais padrão, os valores devem ser obtidos da
tabela 3 A. 1.9. do Guia de Boas Práticas 2003 do IPCC .

B) Para o carbono na biomassa abaixo do solo (NB(t)):
NB(t) é calculado por estrato i com a seguir:
NB(t) = T(t) • R • 0.5

(11)

Onde:
NB(t) = estoques de carbono na biomassa abaixo do solo no tempo t no cenário do
projeto (tC/ha)
T(t)

= biomassa acima do solo no tempo t no cenário do projeto(tC/ha)

R

= razão root/shoot ou razão média da biomassa abaixo do solo para biomassa
acima do solo em regeneração natural, por categoria ampla (toneladas de matéria
seca/toneladas de matéria seca) – adimensional.

0.5 = fração de carbono da matéria seca (t C/t ms)

Valores nacionais documentados devem ser usados para R. Se os valores nacionais não
estiverem disponíveis, os valores apropriados devem ser obtidos na tabela 3 A. 1.8. do Guia de
Boas Práticas 2003 do IPCC.
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5.3

Tratamento de Fuga ou Vazamento.
De acordo com a decisão 14/CP.10, anexo, apêndice B, parágrafo 9: “se os participantes

do projeto demonstram que a atividade do projeto não resultam na remoção das atividades ou
pessoas, ou não desencadeia atividades fora dos limites do projeto, que seriam atribuíveis as
atividades do projeto MDL florestal de pequena escala, de forma que um aumento na emissão
de GEE por fontes ocorreria, a estimativa de uma fuga não é requerida. Em todos os outros
casos uma estimativa da fuga é obrigatória”.
Os participantes do projeto devem considerar a possibilidade de fuga devido à remoção
de pessoas ou atividades considerando os seguintes indicadores:
a) percentual de famílias da comunidade envolvidas ou afetadas pelas
atividades do projeto ou removidas pela mesma;
b) percentual da produção total do produto principal ( como carne ou
milho) nas fronteiras do projeto alteradas pelas atividades do projeto.
Se o valor de ambos indicadores é inferior a 10%, então:

L(t) = 0

(10)

Onde:
L(t) = fuga atribuível às atividades do projeto no tempo t (tC).

Se o valor de ambos indicadores for maior que 10% e menor ou igual a 50%, então a fuga
deve ser igual a 15% das remoções reais de GEE por sumidouros, isto é:

L(t) = N(t) • 0.15

L(t)

=

N(t)

=

(11)

fuga atribuível às atividades pela atividade do projeto no tempo t
estoque de carbono nos reservatórios de biomassa viva nas fronteiras do
projeto no tempo t no cenário do projeto (tC)
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Se o valor de ambos indicadores for maior que 50%, a remoção antrópica de GEE por
sumidouros não pode ser estimada.
5.4

Estimativa Ex-ante das Remoções Antrópicas Líquidas de GEE por Sumidouros.
A remoção antrópica líquida de GEE por sumidouros é igual às mudanças nos estoques

de carbono resultantes do projeto menos as mudanças nos estoques de carbono na linha base
menos a fuga.

5.4.1

Cálculo de certificados de redução de emissão temporários ou tCERs.
Há duas abordagens para geração de certificados de redução de emissões: tCER e LCER.
Os t CERs, no ano de verificação (tv), são calculados como se segue:

t CER(t)

= 44/12 • ( N(tv) - B(tv) - L(tv) )

(12)

Se as mudanças no estoque de carbono são consideradas igual a zero tem-se:

B(tv) = B (t=0) e

L(tv)

= 0.15 • N(tv)

Onde:

t CER(t) = tCERs emitido na ocasião da verificação tv (tCO2)
N(tv)

= estoque de carbono nos reservatórios de biomassa viva, nas fronteiras do
projeto, no ano da verificação tv, no cenário do projeto (tC)

B(tv)

= estoque de carbono nos reservatórios de biomassa viva nas fronteiras do
projeto no ano da verificação tv na ausência do projeto (tC)

L(tv)

= fuga atribuível às atividade do projeto no ano da verificação tv (tC)

tv

= ano de verificação

44/12 = fator de conversão de tC para tCOs equivalente (tCO2/ tC)
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5.4.2

Cálculo de certificados de redução de emissão de longo prazo ou ℓCER
Os lCERs, no ano de verificação, são calculados como a seguir:
ℓCER(tv)

44/12 • [(N(tv)

=

0.15 * (N(tv)

-

-

L (tv)

=

N(tv – k )

= N(t=0) para a primeira verificação

N(tv – k) ) - L (tv) ]

(13

N(tv – k) )

Onde:
ℓCER(tv)

= ℓCER emitidas no ano de verificação tv (t CO2)

N(tv)

= estoques de carbono nos reservatórios de biomassa viva nas fronteiras do
projeto, no ano da verificação tv, no o cenário de projeto (tC)

L (tv)

5.5

= fuga atribuível às atividade do projeto, no tempo da verificação tv( tC)

tv

= ano da verificação

k

= período entre duas verificações

44/12

= peso molecular de CO2 relativo ao carbono (adimensional)

Demonstração de Elegibilidade da Terra
Deve ser demonstrado que a terra a ser reflorestada não era floresta em dezembro de

1989, usando os valores dos parâmetros selecionados para definir floresta (valores numéricos
de cobertura de copa, altura da árvore, área mínima) comunicada pela AND.
Os proponentes do projeto também devem demonstrar que a área não era floresta antes
do início do projeto.
Os participantes do projeto devem comprovar esta declaração no PDD, providenciando
um dos seguintes documentos de suporte:

a) fotografia aérea ou imagem de satélite complementada com dados de
referência do terreno;
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b) pesquisas do terreno (documentos que comprovem as permissões de
uso de terreno, plano de uso ou informação local registrada, escritura
do proprietário)

Se as opções acima não são aplicáveis, os participantes do projeto devem submeter um
documento testemunhal no qual seria apresentada uma metodologia de avaliação rural.

5.6

Avaliação da Adicionalidade
Os participantes do projeto devem providenciar uma justificativa de que a atividade do

projeto não ocorrerá na região devido à existência de barreiras.
As barreiras podem ser de investimento, institucional, tecnológica, tradição local, entre
outras já citadas anteriormente.
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6

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ATIVIDADES FLORESTAIS NO BRASIL
Neste capítulo serão abordadas considerações gerais sobre atividades florestais no

Brasil. A descrição de experiências de três atividades de reflorestamento em pequena escala:
comercial com fomento; agro-florestal por pequenos proprietários e reflorestamento com
espécies nativas; orientará a escolha de atividades de reflorestamento a serem desenvolvidas
no estudo de caso que será descrito na seção 7.

6.1

Plantações Florestais - Reflorestamento e Florestamento- no Brasil
O Brasil se beneficia das florestas plantadas que, pelo ciclo “plantação – tratos culturais –

colheita”, permite suprir, de modo ininterrupto e uniforme, os processos industriais de
beneficiamento e transformação para consumo interno ou para exportação. Estas plantações
exercem efeito benéf ico, pois além do rápido crescimento, contribuem para reduzir a pressão
pelas florestas nativas, contribuindo para a sua sustentabilidade.
É observado o crescimento de empresas florestais mediante a incorporação de pequenas
áreas esparsas e distanciadas, para formar um aglomerado contínuo de plantações florestais,
promovendo uma escala produtiva e visando baixo custo e alta rentabilidade. Estas empresas
praticam a silvicultura intensiva, que incorpora fundamentos biotecnológicos, que visam
melhorar características como

o crescimento, a resistência às doenças, a

capacidade de adaptação das espécies usadas.

forma e a

44

Estas plantações, quando satisfazem um conjunto de princípios e critérios estabelecidos,
recebem certificações, entre elas a do FSC-(Forest Stewardship Council14 - e a do Sistema
CERFLOR 15 que contam com a aceitação internacional.

O setor florestal recebeu, na década de 60, com o Código Florestal Brasileiro, a Lei de
Incentivos Fiscais, que impulsionou o aumento de áreas plantadas no país. Os primeiros
reflorestamentos incentivados foram feitos com o objetivo de produzir matéria-prima para a
indústria de celulose e papel e produção de energia , via carvão vegetal.
Atualmente o reflorestamento cobre uma área de cerca de 4,5 milhões de ha, dos quais
um terço é

destinado às florestas de produção, outro terço visando a preservação e/ou

conservação de ecossistemas nativos, e o terço restante, utilizado para a infra-estrutura
necessária e outras finalidades.
No Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa –
Relatórios de Referência sobre Emissões de Dióxido de Carbono por Mudanças nos Estoques
de Florestas Plantadas apresentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (2002), o total de
área plantada de 1969 a 1994 foi de 6,9 milhões de hectares, com 93% da área total plantada
com Eucalyptus e 7% com Pinus. As remoções líquidas de CO2 foram estimadas em 11
TgC/ano para período de 1990 a 1994.

14 FSC – Forest Stewardship Council: uma associação internacional constituída por indivíduos e
empresas independentes com a missão de avaliar a capacitação para analisar situações ambientais e
emitir uma certificação quando for o caso. Para tal, foram desenvolvidos critérios e indicadores
consensuados em processo amplamente aberto, transparente, independente, e com respeito às
legislações em vigor. O projeto candidato à certificação FSC é avaliado em itens como: obediência às leis
e aos princípios do FSC; direitos e responsabilidades de posse e uso da terra; direitos das comunidades
indígenas e comunidades tradicionais; relação comunitária e os direitos dos trabalhadores; benefícios a
floresta; impacto ambiental, plano de manejo; monitoramento e avaliação da manutenção de florestas de
alto valor de conservação. Para cada item, a pontuação deverá ser acima de 80 pontos para ser
certificado o projeto, sendo submetido à consulta pública. A certificação é por 5 anos, devendo
apresentar relatórios anuais a auditorias, corrigir ações apontadas como incorretas (FSC, 2005).
15

CERFLOR - surgiu para atender uma demanda do setor produtivo florestal do país, em 1996. A
Sociedade Brasileira de Silvicultura - SBS estabeleceu acordo de cooperação com algumas associações
do setor, instituições de ensino e pesquisa, organizações não-governamentais e com apoio de alguns
órgãos do governo, vem trabalhando com um programa voluntário para desenvolver os princípios e
critérios para o setor (INMETRO, 2006).
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6.2

Setor Produtivo Brasileiro
Atualmente, convivem condições representativas de cada um dos estágios de

desenvolvimento florestal, incluindo desde o extrativismo limitado e auto-sustentável dos povos
indígenas, passando pelos setores intermediários, que incluem o desmatamento ilegal, até as
sofisticadas plantações, que visam à produção de materiais altamente especializados e
certificados.

O setor florestal representa 4% do PIB brasileiro e é composto por sub-setores: Madeira
Serrada, Carvão Vegetal e Energia, Chapas de Madeira e Polpas Celulósicas .
A participação destes setores no mercado mundial e brasileiro estão representadas na
Tabela 1.

Tabela 1 - Produto de madeira e seu destino
Produção (106m3)

Destino
Mundial

%

Brasil

%

Energia

1700

51,5

207

79,9

Processamento
Madeira
Serrada
Polpa
celulósica
Outros
materiais

1600
1000

48,5
30,3

52
29

20,1
11,2

400

12,1

14

5,4

200

6,1

9

3,5

Fonte: RODÉS (2005)

6.3

A Legislação Florestal Brasileira
Os principais instrumentos de legislação florestal brasileira, que afetam tanto as florestas

nativas quanto as plantações florestais, são:
•

o Código Florestal, que regulamenta e legisla sobre as florestas nativas, foi
publicado em 1965 como Lei 4771, sendo modificado diversas vezes através de
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Decretos-Leis e Medidas Provisórias para melhor adequá-lo às mudanças
econômicas, sociais, ecológicas e políticas do Brasil.
•

a Instrução Normativa n°4 de 2002, que regulamenta os Planos de Manejo
Florestal de uso Múltiplo de Pequena Escala e Comunitário. No caso do manejo
individual, o proprietário ou possuidor legal de terras não poderá ultrapassar 500
ha, de área manejada.

O manejo comunitário será feito por intermédio de

associações ou cooperativas de legítimos possuidores ou concessionários de
glebas rurais, com limite de 500 ha, anualmente explorados.
6.4

Políticas Federais para o Setor Florestal
Em 2002 foi criado o Programa Nacional de Florestas – PNF, tornando-se a principal

estratégia do Ministério do Meio Ambiente – MMA, ao qual está vinculado para a
implementação de políticas públicas. Fundamenta-se no investimento, difusão, formação de
mão-de-obra especializada em práticas de manejo de impacto reduzido, criação de linhas de
crédito específicas para o setor, desenvolvimento de tecnologias adaptadas e regulamentação
da gestão de terras públicas.
Duas metas merecem destaque nestas ações: a primeira diz respeito ao plantio de 800
mil ha de espécies florestais em propriedades de pequenos e médios produtores e a segunda,
que visa assegurar que um terço da produção florestal manejada, seja de origem destas
comunidades, principalmente da Amazônia. O PNF promove créditos para médios e pequenos
produtores rurais assim como tem mecanismos de regularização fundiária através de
assentamentos e concessões florestais.
6.5

Viabilidade para Projetos MDL Florestais no Brasil
Segundo AUKLAND et al. (2005), não foi observada, ainda na fase atual, a preferência

por projetos florestais no quesito de projetos MDL. A tendência dos compradores de créditos de
carbono é preferir projetos nos setores de energia e indústria, em parte como resultado da
incerteza contínua sobre a elegibilidade, mas também em virtude dos riscos observados nos
projetos associados ao uso da terra. Há que considerar também a questão da falta de
metodologias (somente 3 aprovadas, até o presente momento), dada a defasagem de
aprovações das regulamentações entre projetos de redução de emissões e projetos de
remoção de CO2.
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Na gestão do uso de terra, há ênfase em projetos florestais simples, principalmente de
monoculturas de larga escala, em contrapartida a projetos agroflorestais que normalmente
contam com a participação ativa das comunidades locais.
SCARPINELLA (2002) analisou a relação entre a área e os índices econômicos, com e
sem a participação de MDL, de projetos em áreas variadas, em Botucatu, S.P. O autor concluiu
que, para áreas de 500 e 1000 ha, não é viável o emprego do MDL, pois na sua ausência, a
Taxa Interna de Retorno (TIR) é maior. A partir do estrato de 2000 hectares a um valor de
US$ 5,50 a tonelada de carbono, passa a ser vantajoso o emprego do MDL no projeto, embora
de ganho pouco expressivo. Isto, segundo ele, é devido aos altos custos de elaboração e
implementação do projeto.
Ainda que os projetos florestais sejam a modalidade menos aceita da posição mundial no
MDL, encontram-se interessados, apesar do risco. Uma das prováveis explicações é que,
geralmente, tratam-se de propostas de baixo investimento e alto retorno.
O Brasil oferece campo fértil para trabalhos de melhoria social, e promoção do
desenvolvimento sustentável e projetos MDL poderão criar oportunidades econômicas para a
população local. Estes poderão trazer um investimento inicial para implementação do
reflorestamento provindo do CER e, em segundo momento, haverá o aumento de renda com a
venda de produtos florestais. Os projetos ainda contribuirão para diminuir a pressão sobre o
desmatamento de importantes reservas mundiais de biodiversidade, como a Mata Atlântica e a
Floresta Amazônica, valorando as atividades florestais.

6.6

Viabilidade para Projetos MDL Florestais de Pequena Escala no Brasil
Considerando que a definição de projetos florestais de pequena escala inclui, entre outras,

a sustentabilidade local de áreas onde são implementados por comunidades e pessoas de
baixa renda, os projetos podem ser comerciais com fomento, assim como projetos agroflorestais ou com espécies nativas, gerando sub-produtos para complementar a renda.

6.6.1

Reflorestamento com espécies nativas.
Alguns exemplos de reflorestamento com espécies nativas no Brasil são descritos, a

seguir:
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•

SOUZA e GOMES (2005) propõem estratégias que incentivem os pequenos e
médios plantadores a se unirem em comunidades e gradativamente se
organizarem. Neste trabalho, demonstram que o produto final agrega maior valor
comercial, passando de simples madeira em tora ou lenha para as madeiras
serradas,

artefatos

e

móveis.

O

processo

de

reflorestamento

propõe

enriquecimento da biodiversidade com espécies florestais madeiráveis e nãomadeiráveis, priorizando as espécies nativas.
•

GPFC- Grupo de Produtores Florestais Comunitários, Acre – SOUZA e GOMES
(2005) atribuem, à atividade de reflorestamento, uma agregação de valores, com a
produção de artefatos de madeira e móveis rústicos, que alcançam nichos de
mercado promissores e bastante rentáveis.

•

Implantação de Florestas Fixadoras de Carbono no sul do Paraná - o relatório de
ECOWOOD ASSESSORIA AMBIENTAL (2004), relata que com a parceria a
Ecoplan e a Universidade Federal do Paraná, através do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, houve a implementação de reflorestamento na região de General
Carneiro e Bituruna, conhecida como “cinturão da fome”, por ser uma das mais
carentes do estado de Paraná, onde a atividade dominante era a exploração de
madeira e agropecuária, ambas extensivistas. A transformação ocorreu com a
implementação de silvicultura de Pinus taeda, Pinus elliottii e Araucaria
angustifolia e desenvolvimento de grande número de empresas de pequeno porte
como serraria, laminadoras de pequeno e médio porte.

6.6.2

Sistema agroflorestal
Sistemas agroflorestais são aqueles que consorciam atividades agrícolas e florestais na

mesma área e de acordo com MENDONZA e BERTALOT (2004), os benefícios gerados podem
ser divididos em dois aspectos: biológicos e socioeconômicos.
Os aspectos biológicos são:
−

otimização na utilização do espaço da propriedade pelo aproveitamento dos
diferentes estratos verticais (vegetação rasteira, arbustos, árvores altas),
resultando em maior produção de biomassa (quantidade de matéria orgânica
gerada pelas plantas);
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−

melhoramento das características químicas, físicas e biológicas do solo, o que
ocorre graças à decomposição e incorporação da matéria orgânica e penetração
das raízes das árvores no solo. Os diferentes comprimentos de raízes existentes
no solo, com a presença de árvores, auxiliam também na redução potencial da
erosão;

−

a produção total obtida de uma mistura de árvores e culturas agrícolas ou criações
de animais é freqüentemente maior que aquela produzida nas monoculturas;

−

maior facilidade em se adaptar a um manejo agroecológico, à medida em que a
diversidade de espécies torna todo o sistema mais vigoroso, dispensando uso de
agrotóxicos e fertilizantes sintéticos;

−

redução do risco de perda total da cultura principal, já que os possíveis ataques
de pragas e doenças são distribuídos entre várias espécies de plantas, diminuindo
os danos à cultura de maior valor comercial;

−

uso econômico da sombra: o rebanho bovino, assim como culturas como o café e
o cacau, se beneficiam da sombra de outras árvores.

Os aspectos econômicos e sociais são:
−

fornecimento de maior variedade de produtos e/ou serviços da mesma área de
terra, que podem ser: alimentos, lenha, adubo verde, plantas medicinais e
ornamentais, sombra, quebra-ventos e embelezamento da paisagem;

−

possibilidade de uma distribuição mais uniforme do serviço e da receita gerada,
devido a um trabalho contínuo e à obtenção de diversas colheitas;

−

diversidade de produtos colhidos, que reduz os riscos de impacto econômico
derivado da flutuação de preços no mercado, e da perda total da colheita, quando
se tem uma única cultura; e

−

a associação de culturas anuais (como grãos) ou de ciclo curto (como hortaliças)
juntamente com as árvores, o que reduz os custos de implantação do sistema
agroflorestal. A longo prazo, o custo também é minimizado quando as árvores
começam a gerar produtos comercializáveis, como madeira e frutas, por exemplo.

Os sistemas agroflorestais contribuem também para a redução das emissões de GEE.
Esses sistemas incluem atividades de extração de produtos florestais sem corte, como é o caso
da borracha, castanhas, óleos essenciais e produtos medicinais, entre outros. SALATI (1999
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apud NAE, 2004) cita dados sobre o potencial de seqüestro de carbono por diferentes
alternativas de uso florestal. Os reflorestamentos comerciais fixariam 10 a 14 toneladas de
carbono por hectare (tC/ha), em um prazo de rotação de 10 anos e sistemas agroflorestais
fixariam 6 a 9 tC/ha em prazo de rotação de 40 anos.
Como exemplos de sistemas agroflorestais no Brasil, podem ser citados os seguintes:
•

Manejo florestal por população ribeirinha do Rio Mapuá

Trata-se de projeto em parceria com instituições FASE GURUPÁ e POEMA, que tem
como objetivos principais a introdução do manejo florestal e reflorestamento nas áreas
degradadas utilizadas por ribeirinhos que tradicionalmente vivem da extração
predatória da madeira e palmito. As populações são instruídas a recompor a floresta
com espécies que promovam a sustentabilidade econômica (cupuaçu, pupunheira,
andiroba, virola) além de serem capacitadas a preservar e manter os planos de
manejo de palmito, açaí e reflorestamento. Estima-se a introdução de no mínimo
1000ha de plantio de açaí e outras espécies nativas, de acordo com o levantamento
de UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (2003).
•

Sistema agroflorestal do Projeto Ipê

DITT (2002) estuda o sistema agro-florestal no Pontal do Paranapanema, S.P., onde
acompanhou a evolução de 20 a 30 lotes, nos quais foram executados o uso e a
ocupação do solo por trabalhadores assentados. Estes foram orientados a introduzir
um conceito de lote inovador, onde interpuseram 2 sistemas de manejo: sistema agroflorestal, com cultivo de árvores nativas,

intercalando com o cultivo de café e o

sistema silvo-pastoril. Nesta associação de sistemas, espera-se um acréscimo médio
anual de R$ 796,47/ha por lote e aumento da renda mensal média de R$ 601,93 por
trabalhador. Considerando-se que, na situação anterior ao projeto, verificava-se a
presença de fazendas pequenas de baixa renda com menor cobertura florestal e
extinção de espécies de fauna e flora, o projeto mostra-se viável como um projeto de
“carbono social”, como é denominado, por existirem

condições de captação de

carbono e apresentar sustentabilidade
•

Projeto Vale do Juruá, estado do Acre

De acordo com BRILHANTE et al. (2000), a mesma sorte dos projetos acima não
ocorreu pois os agricultores, após a implementação do projeto, ficaram largados à
própria sorte. Apontavam as seguintes questões, tais como, falta de apoio técnico,
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infestação pelo mato de ataques de pragas e doenças, desvio de recursos financeiros
vindos pelo ASARIL, endividamento dos agricultores ao Banco PRODEX, falta de
estrutura para comercialização, beneficiamento, armazenamento, certificação e
divulgação dos produtos oriundos dos Sistemas Agroflorestais ou SAFs.

6.6.3

Sistema de fomento florestal
Para VIDAL (2005), o sistema de fomento florestal é um programa cada vez mais adotado

pelas empresas de reflorestamento em que há parcerias entre os pequenos proprietários e
empresa, por meio de contratos de natureza diversa, tais como: contrato de fornecimento de
mudas, contrato preferencial, contratos de compra-e-venda. Em geral, a empresa fornece as
mudas e assistência técnica e, torna-se a compradora do produto. De acordo com a mesma
pesquisa, 65% das empresas entrevistadas que utilizam madeira de plantações no Brasil
declararam que mantêm programas de fomento. Atualmente, nenhuma dessas empresas
compra madeira de produtores de baixa renda/comunidades, mas a maioria delas afirmou que
tem interesse em fazê-lo.
As razões que levam ao programa de fomento são:
−

aumentar o suprimento de madeira;

−

diminuir os investimentos na compra de terras;

−

promover o desenvolvimento social dos produtores de baixa renda nas regiões de
influência da empresa; e

−

promover atividades florestais na sua comunidade.

Como projeto MDL, o fomento tem a grande vantagem de manter os pequenos
proprietários na região do projeto, evitando assim a migração que poderá gerar “fuga”
( aumento das emissões fora dos limites do projeto). Entretanto existem limitações para a
realização do fomento, que são:
−

a falta de conhecimento técnico pelos fomentados;

−

o lento retorno econômico que desestimula o fomentado;

−

a insuficiência na linha de crédito ou capital inicial; e

−

a falta de subsídios do governo para o desenvolvimento de programas.
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7

ESTUDO DE CASO DO BAIRRO DE PARAITINGA, CUNHA, S.P.
Reunindo informações a cerca de projetos MDL florestais de pequena escala e atividades

de reflorestamento praticadas no Brasil, será proposto um breve exercício, servindo, como
exemplo, o bairro da Paraitinga, situado em Cunha, S.P.
O objetivo principal desta seção é a discussão do estabelecimento da linha de base e da
demonstração da adicionalidade seguidas de análise comparativa de 3 atividades de
reflorestamento, como atividade de projeto MDL.

7.1

Escolha do Local do Projeto
Para a escolha do bairro do Paraitinga, Município de Cunha, S.P., foram seguidos

seguintes critérios:
•

o local apresenta pouca vegetação conforme a observação de mapas do
Inventário Florestal de Vegetação (Fig. 14);

•

o local mostrou não ter atividades de reflorestamento, conforme estudos sócioeconômicos com base em informações do IBGE(1995);

•

o local é constituído de pequenos proprietários de 20-40ha o que enquadra o
projeto na modalidade de pequena escala;

•

a região do bairro do Paraitinga apresentou o menor desenvolvimento econômico
para a região, famílias com baixa renda per capita (cerca de meio salário mínimo
ou R$175,00 mensais) e falta de infra-estrutura, conforme dados colhidos de
primeiras visitas;

•

o local não apresenta conflitos de terra por meio de movimentos MST ou pela
presença de população indígena. Os produtores são proprietários locais.

Os aspectos sociais podem ser observados nas Figuras 7 e 8. Pouca modernização no
sistema agropecuário, as casas são de de “pau-a-pique”, feita com paredes de barro, paus e
cipós com telhados de palha ou sapê.
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Figura 7 e 8 - Aspectos sociais no bairro de Paraitinga, Cunha.
Fonte: fotos tiradas pela autora.

7.2

Métodos Utilizados
O cálculo de mudança nos estoques de carbono na linha de base neste estudo de caso,

dar-se-á em cinco etapas, a saber: descrição geral do local; verificação da elegibilidade do local
do projeto; avaliação de análise econômica; justificativa da escolha do cenário da linha de base;
e estimativa do estoque de C na linha de base.
O estudo comparativo entre as 3 atividades de projetos de reflorestamento (comerciais,
agro-florestais e com espécies nativas) será feito através da análise de quatro indicadores:
•

indicador A – do aumento de fixação de C pelos sumidouros;

•

indicador B – financeiro;

•

indicador C - de barreiras;

•

indicador D - de sustentabilidade sócio-econômica e impactos ambientais e análise
de investimentos e indicador econômico.
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7.3
7.3.1

Resultado e Discussão do Estabelecimento da Linha de Base
Descrição geral da região

A fim de caracterizar o contexto ambiental e sócio-econômico da região foram enfocados
aspectos de geomorfologia, clima, vegetação, hidrografia, economia regional, problemática
urbana, entre outros aspectos.
A Estância Climática de Cunha abriga as nascentes do rio Paraibuna e de tributários do
Paraitinga situada no Vale do Paraíba, São Paulo. O Município de Cunha localiza-se entre as
Serras de Quebra-Cangalha, Bocaina e do Mar, abriga as nascentes e grande área das Bacias
Hidrográficas dos rios Paraitinga e Paraibuna, formadores da grande área de Bacias
Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. Segundo dados da Companhia de Tecnologia Ambiental
(2002), a bacia do rio Paraíba do Sul se estende por territórios pertencentes a três estados da
Região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A parte paulista da bacia está
localizada entre as coordenadas 22 o24' e 23 o39' de latitude Sul e 44o10' e 46o26' de longitude
Oeste, abrangendo uma área de drenagem de 13605 km2.

Na Figura 9, observa-se a localização do Vale do Paraíba no Estado de S.Paulo.

Figura 9 - Localização de Vale do Paraíba no Brasil e no estado de
São Paulo
Fonte: VALEVERDE (2006).
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Para o estudo, foi considerada a área delimitada da Fig. 15.
De acordo com técnicos locais, uma área de 33,33% do atual para cada propriedade seria
suficiente para manter a atividade pecuária com a mesma produtividade, desde que
implementadas técnicas corretas de pecuária. Então, 66,66% da área poderá ser destinada
para outras atividades, que, neste estudo é a atividade de MDL florestal.
Os dados relevantes a cerca do clima, temperatura e outros foram reunidos na tabela 2.
Tabela 2 - Dados sobre clima, temperatura e outros
Clima
Temperatura média anual
Umidade relativa do ar
Índice pluviométrico
Vegetação

Sub-tropical quente/invernos secos e verões
chuvosos
21°C
Superior a 50%
1200 mm
Perde as folhas durante a seca

Fonte: CETESB (2002).

A expansão da fronteira agrícola no Vale do Paraíba se deu sem qualquer preocupação
com a conservação dos recursos naturais. Como decorrência, houve uma drástica redução das
áreas florestais e da fauna silvestre associada, perda da fertilidade do solo e assoreamento de
rios. Atualmente, o município de Cunha tem apenas 18% de sua superfície coberta por
vegetação nativa, em sua maior parte no Parque estadual da Serra do Mar. Nos imóveis rurais
predominam pastagens degradadas que apresentam baixa produtividade e intensa erosão
laminar (Secretaria do Meio Ambiente, 2002). Estes aspectos são observados na Figura 10.

Figura 10 - Imagem de predominância de campos
degradados no Município da Cunha
Fonte: foto tirada pela autora (2006)

Figura 11 - Área em processo de erosão
Fonte: foto tirada pela autora (2006)
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A estrutura dessa floresta é variável e mal conhecida, pois, em sua quase totalidade, foi
devastada para dar lugar à agricultura que, em muitas áreas, foi substituída por pastagens, tão
logo as terras diminuíram sua fertilidade. Segundo CETESB (2002) existia floresta ombrófila
densa. Na proximidade da Serra da Bocaina, encontra-se remanescentes de vegetação que
podem indicar a tipologia da floresta antes existente: Araucaria angustifolia (Pinheiro-do-paraná),
Eremanthus erythropappus (Candéia), Cedrella fissilis Velloso (Cedro), entre outras. A Figura12
representa o remanescente de uma árvore demonstrando a altura que alcançava a floresta. A
Figura 13 apresenta uma Araucária sem folhagem.

Figura 12 - O remanescente de uma
espécie
Fonte: foto tirada pela autora
7.3.2

Figura 13 - Araucária da região
Fonte: foto tirada pela autora

Verificação da elegibilidade do projeto
Para verificar a elegibilidade da área do projeto, foram seguidos os “procedimentos para

definir a elegibilidade de terras para atividades de projetos de florestamento e reflorestamento”
disponível como documento EB22 Report Anexo 16 da UNFCCC.
1- foi demonstrado, através do mapa de vegetação de 1998 (Figura 14) e depoimentos de
proprietários locais que a área, no momento do início do projeto, (que, neste trabalho, é o
momento do estudo), não era floresta, pois, não atendia a definição de floresta estabelecida
pela AND – descrita na seção 4.4.4.1;
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2- foi demonstrado de que a área não está temporariamente desestocada, como resultado
de uma intervenção humana (corte), de uma causa natural ou por ser de cobertura de vegetal
ainda jovem, conforme a pesquisa bibliográfica, descrita a seguir::
•

há degradação de vegetação observada pela menor cobertura de vegetação no
mapa de vegetação de 2005 (Figura 14). A área deste estudo está dentro da
figura retangular;

•

há degradação de solo devido à erosão de solo observada em visitas ao local
( Figura 11);

•

foi observada a falta de banco de semente interno que contribua para a
regeneração natural, conforme dados de pesquisa do campo, como a da Figura
15. Este é o aspecto observado em toda a região do bairro de Paraitinga;

•

há presença de animais que impedem a formação de vegetação (Fig. 16 e 17).
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Figura 14 - Mapa da vegetação de Cunha (2005)
Fonte: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (2005).
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Figura 15 - Mapa 2742-3 do Índice de Cartas de Vegetação de 1988 que
representa o Vale do Paraitinga
Fonte: COMPANHIA DE TECNOLOGIA AMBIENTAL (1988)

Segundo VIEIRA (2003), o desflorestamento intensivo teve início na primeira metade do
século passado, quando a área de cultivo de café estendeu-se em grandes partes desta região,
caracterizando-se como monocultura predatória, desmatando totalmente as fazendas ou
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mantendo, apenas, as matas nos topos dos morros e encostas muito íngremes, visando o
fornecimento de lenha, sendo o café plantado nas encostas e terraços. As culturas tornaram-se
improdutivas rapidamente e o processo foi acelerado pelas características do solo, relevo e
devido à “crise do café”. Muitas destas áreas foram abandonadas ou plantadas com café de
novas procedências; outras ainda passaram a ser utilizadas como pastagens para a criação de
gado, dificultando ainda mais o processo de regeneração das matas. Estes fatores contribuíram
para gerar o padrão de distribuição das matas encontradas atualmente, em pequenos
fragmentos isolados. As áreas de agropecuária encontram-se, hoje, com elevado grau de
degradação do solo, assoreamento dos rios e nascentes destruídas.
Conclui-se que a área, onde o projeto de reflorestamento é planejado ocorrer, é elegível
no MDL.

7.3.3

Estabelecimento da linha de base
A abordagem da linha de base é selecionada com base nos procedimentos da

modalidade MDL florestal: mudanças nos estoques de carbono, históricas ou existentes, se
aplicáveis em sumidouros dentro do limite do projeto.
O estabelecimento da linha de base, neste estudo de caso, será pela análise econômica,
pois a atividade de uso de terra histórica e existente é aquela que apresentar maior retorno
econômico e maior facilidade de execução.

7.3.3.1 Análise econômica
Foram avaliados os fatores que influenciam o uso de terra, assim como foram analisados
resultados da análise de investimentos.
O diagrama do Anexo D faz menção a opções de usos de terra da linha de base que
poderão auxiliar na seleção de atividades de uso de terra na área do projeto. Com base no
levantamento histórico e econômico da região, podem-se identificar as atividades do uso de
terra mais praticadas na região de Cunha.
Segundo PRUDENTE (2005), Cunha possui um total de 2556 propriedades rurais. Deste
total, 2294 são consideradas pequenas, pois contam com menos de dois módulos rurais de 40
hectares que correspondem a 80 hectares. A área total do município é de 1.333 km2 ou 133.300
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ha. As pequenas propriedades correspondem a uma parcela considerável da área total do
município, de 63,75%. As demais 262 propriedades enquadram-se nas categorias de média ou
de grandes propriedades, respondendo por 32,35% da área total. Assim, prevalecem em Cunha
as pequenas propriedades e pode-se afirmar que não há uma estrutura fundiária concentradora.
A tabela 3 apresenta a evolução populacional de cunha, de 1980 a 2000, onde a proporção
entre a população rural e a população total permanece equilibrada durante todo o período.

Tabela 3 - Evolução populacional de Cunha
Variável/Ano

1980

1990

2000

População Total

20.826

23.168

23.065

População Rural

14.396

14.443

11.977

6.430

8.725

11.088

População Urbana
Fonte: PRUDENTE (2005).

O município de Cunha possui poucos recursos na área econômica, tendo a agropecuária
(produção de leite, gado-de-corte, milho e feijão) como principal atividade. As propriedades
rurais são de subsistência. O comércio apresenta-se de pequeno porte e nem sempre as
necessidades locais são atendidas, tendo, a população, que recorrer às cidades vizinhas. Não
há desenvolvimento nos setores de industrialização à exceção de pequenas agroindústrias e
derivados de leite, principalmente, de queijos.
É observada também pela análise de dados do IBGE (1996).
Nos últimos tempos, é comum encontrar propriedades abandonadas ou com poucos
membros da família para cuidar da sua propriedade, enquanto outros membros da família
prestam serviços em outras propriedades para complementar a renda.
Na pesquisa de campo, realizada no dia 15 de junho de 2006, foram constatadas que as
únicas atividades de uso de terra, praticadas na região, são a pecuária leiteira e a agricultura de
subsistência.
Neste trabalho é demonstrado que a atividade econômica que permanecerá na região é
aquela que apresentar maior retorno econômico e melhores condições para dar continuidade às
atividades. O indicador que avalia o retorno econômico será denominado de indicador de
investimento e o indicador que avalia as condições de manutenção da atividade será
denominado de indicador de fator de continuidade da atividade.
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7.3.3.2 Indicador de investimento
Nesta seção, é apresentada a análise comparativa de dois indicadores, citados
anteriormente, sobre as duas atividades: a pecuária leiteira e a agricultura de subsistência.
Para avaliar o retorno econômico de cada atividade, foram utilizados os índices de Valor
Presente Líquido – VPL e Taxa Interna de Retorno – TIR.
Todos os cálculos de VPL e TIR foram realizados em planilha eletrônica.
a) Avaliação do índice de investimento da atividade pecuária.
Os parâmetros para estimar custos de operação foram extraídos da pesquisa realizada na
CASA DA AGRICULTURA DE CUNHA (2006). Os dados usados são de 2003, de uma
propriedade de pastagem, de médio porte, com 36,3 ha. Este tamanho da propriedade é
comum nesta região. Os dados são apresentados na tabela 4.
Não foi considerado o custo com a aquisição de terrenos, visto que a maioria dos
proprietários da região é herdeira e proprietária do terreno.
Tabela 4 - Custo e receita da atividade de pecuária leiteira
Custo geral
Despesas de implantação
Animais 50 x R$150,00
Instalações
Máquinas e equipamentos
Total de despesa de implantação
Despesa de manutenção
Mão-de-obra
Alimentação
Medicamentos
Combustíveis
Energia elétrica
Frete do leite
Outras despesas (contabilidade,
seguros, taxas e impostos,
ferramentas e utensílios)
Juros
Arrendamento
Total de despesa de manutenção
Receita anual
Leite vendido
Animais vendidos
Outras receitas
Total de receitas

R$
7500,00
59,10
709,44
8268,54
250,00
3642,05
892,51
365,26
1452,30
614,02
1257,19
393,20
2500,00
11366,53
12031,69
1372,00
1260,31
14664,00

Fonte: elaborada com dados da Casa da Agricultura de Cunha (2006).
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b) Avaliação do índice de investimento da atividade agrícola tradicional.
Os dados foram extraídos da pesquisa da Casa de Agricultura, Cunha, São Paulo. Os
dados usados são de 2003, de uma propriedade de pequeno porte, com 1,0 ha. Este tamanho
da propriedade é comum nesta região. Os dados estão reunidos na tabela 5.
Não foi considerado o custo com a aquisição de terrenos, visto que a maioria dos
proprietários da região é herdeira e proprietária do terreno.

Tabela 5 - Custo e receita da atividade de plantação do milho em 1 ha
Despesa de
implantação e
manutenção anual
Preparo do solo
Acerto do terreno com
enxada
Sementes
Adubação
Plantio
Capina manual
Colheita
Beneficiamento/sacaria
Total
Receita anual
Total

Unidade

Preço Unitário em Total em R$
R$

3,5 dias de boi arado
10 dias/homem

40,00 boi arado
10,00

140,00
100,00

0,68
0,26
10,00
10,00
10,00

13,60
52,00
60,00
140,00
60,00
60,00
625,60

20kg
200kg
6 dias/homem
14 dias/homem
6 dias/homem
Produtividade
60 sacos de 50 kg

Preço de venda
R$15,00 por saco

900,00

Fonte: elaborada com dados da Casa da Agricultura (2006).

De acordo com os fluxos de caixa descritos nas tabelas 4 e 5, e usando-se as taxas de
desconto de 10% , têm-se as taxas de TIR e de VPL para duas atividades principais de Cunha,
como se seguem:
Tabela 6 - Análise comparativa de TIR e VPL
Atividades
Pecuária leiteira
Agricultura
tradicional

TIR
28,49
43,48

VPL
4231,46
608,68

Fonte: elaborada pela autora.

Os dados apresentados pela Casa da Agricultura apresentam fluxos de caixa negativos
para pecuária leiteira em alguns meses do ano, indicando que esta atividade não é tão rentável
quanto no passado. Isto confirma os depoimentos de proprietários locais entrevistados que
afirmam prestar serviços em outras propriedades para reforçar a renda doméstica. No critério
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de pontuação, são comparadas a atividade que obter maior valor de TIR receberá pontuação
+1 e a atividade que obter menor valor de TIR receberá pontuação -1.
A atividade de pecuária leiteira recebeu pontuação -1, pois, obteve TIR e VPL menor que
a agricultura tradicional e esta, por mesmo motivo, recebeu a pontuação +1. Esta pontuação é
somada na análise geral.

7.3.3.3 Indicador de fatores que influenciam a continuidade da atividade econômica
Para estabelecer critérios de fatores que influenciam a continuidade da atividade na
região proposta, foram utilizadas informações adquiridas através da referência bibliográfica e de
entrevistas realizadas na Prefeitura e na Casa da Agricultura.
A pontuação segue seguintes critérios:
−

se há fatores que beneficiam a continuidade da atividade, a pontuação será +1;

−

se há fatores que não beneficiam a continuidade da atividade, a pontuação será
–1;

−

se indiferente à fatores de continuidade, a pontuação será 0.

Tabela 7 - Análise de fatores que favorecem à continuidade da atividade
Fator/Atividade

Pecuária leiteira

Fator cultural
Fator de custo
Fator tecnológico
Fator patrimonial
Total de pontos

+1
+1
+1
+1
+4

Agricultura
-1
-1
-1
+1
-2

Fonte: elaborada pela autora.

Na análise do fator cultural, a pecuária leiteira recebeu a pontuação +1, pois, a pecuária
extensiva no Brasil é uma atividade tradicionalmente praticada. A terra para pecuária é cotada
principalmente como reserva de valor.
Na análise do fator de custo levou-se em conta o baixo custo de aquisição e manutenção
do ativo terra para pecuária. Mesmo com a baixa produtividade de terra há alta taxa de retorno.
A pecuária permite, também, alta produtividade de trabalho e baixo custo de supervisão
direta. O gerenciamento dado pelo trabalho pecuarista requer apenas o mínimo de tempo, o
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mesmo dispensado para o lazer de fim-de-semana, que traduz no menor custo de oportunidade
de trabalho. Isto explica a existência de uma enorme contingência de proprietários rurais que
são profissionais liberais, industriais, comerciantes, etc, para os quais as atividades
agropecuárias são atividades secundárias, conforme Romeiro (2004). Por estes fatores
indicados acima, a pecuária leiteira recebeu a pontuação +1. Enquanto que, na prática da
agricultura, existem diversos fatores negativos referentes ao custo:
−

o pequeno produtor, individualizado e isolado, depende do atravessador

para a

distribuição de produtos;
−

o sistema de transporte é vulnerável, pois, a área do projeto situa-se em região de
espigões da serra que desafiam sua transposição e com índice pluviométrico alto.
Especialmente no verão, o excesso de chuvas desfaz parte da manutenção
realizada; a distância dos mercados (Ceasa de Taubaté, São José, Capital) onera
a produção e perde a competitividade;

−

Cunha apresenta-se topografia acidentada em terreno montanhoso, afloramento
rochoso próximo da superfície, impróprio para plantio em larga escala ou escala
comercial;

−

apresenta dificuldade de comercialização de produtos agrícolas devido à
precariedade das vias de escoamento e oferece maior risco devido à flutuação de
preços e pragas.

Por estes fatores descritos, a agricultura recebeu pontuação –1.
Na análise tecnológica, a agricultura recebeu pontuação –1 devido a sérias dificuldades
na sua implementação, tais como:
−

a topografia apresenta grande declividade, o que requer que

a máquina, na

ocasião da colheita, seja usada de maneira inadequada gerando alto custo da
colheita, além de causar erosões no solo;
−

a assistência técnica constante é dificultada devido à grande extensão de terra
espalhada em, aproximadamente, 2300 propriedades rurais produtivas e devido a
recursos humanos insuficientes;

−

a tradição rural, herdada da sociedade colonial, cristalizou maneiras de plantar e
colher que se verificaram predatórias ao longo do tempo e resistentes à introdução
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de tecnologias e tratos culturais modernos que aumentam a produtividade e a
competitividade.
Quanto ao fator patrimonial, tanto a pecuária como a agricultura, receberam a pontuação
+1, pois, os produtores locais já são proprietários de terra e, portanto, ambas atividades não
oferecem barreiras para a aquisição de terras. Não se observam, também, as questões de
conflitos de terra no local estudado.
O Plano Municipal Plurianual (Prefeitura da Cunha, 2005) propõe alternativas de
atividades sustentáveis, tais como:
−

priorizar, na pecuária de leiteira,

os produtos de qualidade com alto valor

agregado, como exemplo: a produção do queijo de ervas;
−

o aumento de culturas selecionadas de valor agregado para geração de renda
como a vitivinicultura, as culturas de shiitake e a criação de trutas;

−

a introdução de novas técnicas de manutenção e conservação de estradas rurais,
adequadas e recomendadas para a topografia da região;

−

as novas abordagens de “planta-o-que-vende” onde será estimulado o plantio de
culturas estudadas e selecionadas para alcançarem o mercado na hora certa, com
o preço certo, levando as condições adequadas para cultivo de frutas como a pêra,
maçã, caqui, nectarina, morango, pêssego, entre outras;

−

a reativação das associações de bairro, como receptáculo de pacote de incentivos
em política agrícola que o município adota para o desenvolvimento integrado do
pequeno e médio produtor.

−

a implantação do Programa Margem Verde para Reflorestamento Ciliar, que
propõe recompor a mata nas margens e cabeceiras dos rios e ribeirões em
convênio com a CESP, Companhia Elétrica de São Paulo; e a implantação do
Programa de Reflorestamento Econômico em convênio com a empresa Votorantim
Celulose e Papel. Estas atividades, ainda em projeto, deverão ser estimuladas
devendo receber investimentos, projetos e programas de preservação a fim de
definir o perfil de turismo da estância climática e preservar o nascente do Rio
Paraíba do Sul.
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Estes planejamentos englobam regiões restritas e não tem, há curto prazo, planos de
serem realizados na região de estudo (bairro do Paraitinga) e portanto, não foram considerados
como fatores que influenciam a continuidade da atividade.
Pontuação Geral
Na pontuação geral, as pontuações, obtidas de dois indicadores, são totalizadas na
tabela 8:
Tabela 8 - Soma geral de pontuações
Pecuária Agricultura
leiteira
Análise de investimento
-1
+1
Análise de fatores de
+4
-2
influência na
continuidade da
atividade
Total de pontos
+3
-1
Fonte: elaborada pela autora

A conclusão deste exercício mostra que, o cenário da linha de base mais plausível para a
região é aquele que obteve maior pontuação geral.
Para este caso, então, o cenário da linha de base é a manutenção da área de campo para
desenvolvimento da pecuária.

Figura 16 e 17 - A pecuária leiteira como atividade dominante
Fonte: fotos tiradas pela autora, 2006.
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7.3.4

Remoção líquida de GEE na linha de base.
De acordo com a metodologia simplificada da linha de base para projetos de pequena

escala elaborada pela JE:
se os participantes do projeto puderem prover informações relevantes
que indiquem que, na ausência da atividade do projeto, não haverá
mudança significativa de estoque de carbono, principalmente de
biomassa viva em culturas perenes e de biomassa abaixo do solo, a
mudança do estoque de carbono na linha de base deve ser assumida
como sendo zero (UNFCCC,2005).
Neste trabalho, constatou-se que haverá manutenção de atividade pecuária, definida na
atividade do item 7.3.3. e, não havendo a mudança significativa de estoque de carbono, a
mudança de estoque de carbono da linha de base é assumida como zero.

7.4

Resultado e Discussão da Análise Comparativa de Três Potenciais Projetos de
Reflorestamento de Pequena Escala no Cenário da Linha de Base.
Este estudo teve como parâmetros os mesmos utilizados na ferramenta de adicionalidade

consolidada pela Junta Executiva, descrita no Anexo E, pois todas as três atividades devem, em
princípio, ser adicionais.
Ao mesmo tempo que foi demonstrada a adicionalidade, foi realizado um estudo
comparativo de três atividades florestais para a região do estudo. Estas foram hieraquizadas a
fim de selecionar o projeto prioritário para a região.
Os parâmetros serão denominados de indicadores que são: indicadores do aumento da
fixação de carbono, indicadores econômicos, indicadores de barreiras

e indicadores de

sustentabilidade ambiental e local.

7.4.1

Estimativa ex-ante das mudanças nos estoques de carbono.
Para cada atividade foram consideradas espécies comumente usadas na região,

apresentadas na tabela 9. Os dados sobre a densidade da madeira, o incremento médio anual,
o fator de expansão de biomassa, a razão root-shoot, utilizados na aplicação de equações de 8
a 11 da seção 5.2. estão apresentados no Anexo F e G. Os dados de espécie nativas foram
retirados de IPEF(2006). Dados para plantações comerciais com Eucalyptus foram extraídos do
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Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa (Relatório de
Referência – Emissões e remoções de dióxido de carbono por mudanças nos estoques de
florestas plantadas, MCT (2006)).
Não foram considerados dados de espécies não-arbóreas para a quantificação de
carbono.
Tabela 9 - as espécies consideradas
Tipos de reflorestamento
Reflorestamento comercial
Projeto com sistema agroflorestal

Reflorestamento com
espécies nativas

Espécies utilizadas
E. grandis. (eucalipto)
Araucaria angustifolia (araucária)
Tabebuia pentaphylla
(ipê-rosa)
Machaerium villosum ( jacarandá-paulista)
Balfourodendron riedelianum
(pau-marfim)
Eucalyptus grandis (eucalipto)
Araucaria angustifolia (araucária)
Tabebuia pentaphylla
(ipê-rosa)
Machaerium villosum ( jacarandá-paulista)
Balfourodendrom riedelianum
(pau-marfim)
Centrolobium tomentosum (araribá)
Mimosa scabrella (bracatinga)

Fonte: elaborada pela autora.

7.4.1.1 Estimativa do carbono acumulado em reflorestamentos comerciais
Para o cálculo da estimativa do total de carbono acumulado em reflorestamentos
comerciais, as seguintes hipóteses foram feitas:
•

O gênero plantado é Eucalyptus, com regime de manejo principal de talhadia
simples, ou corte raso. Neste trabalho assumiu-se o corte de todas as árvores
após um período de 7 anos, com rotação de 21 anos (ou seja, com 2 brotações,
ou 3 cortes rasos). Após o terceiro corte raso, assume-se o re-plantio.

•

O estudo inclui a estimativa do carbono total estocado no tronco, na copa e nas
raízes, e utiliza os dados do Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas
de Gases de Efeito Estufa (Relatório de Referência – Emissões e remoções de
dióxido de carbono por mudanças nos estoques de florestas plantadas, MCT
(2002), reproduzido na Tabela 10.
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Tabela 10 - estimativa do carbono total estocado no tronco, na coroa e nas raízes de
Eucalyptus
Idade (anos)
7
14
21

Tronco (t m.s./ha)
110,5
76,5
65,9

Copa (t m.s./ha)
22,1
15,3
13,2

Raízes (t m.s./ha)
38,7
26,8
23,1

Fonte: MCT (2006).

A fração de carbono na matéria seca é de 0.5 tC / t m.s.
•

A quantidade média de biomassa estocada ao longo de um período de 28 anos é
20,12 t ms./ha/ano (incluindo tronco, copa e raízes); ou equivalente 10,06 t
C/ha/ano.

Assumindo-se um reflorestamento MDL de pequena escala, o total de carbono não deve
ultrapassar 8000 tCO2

eq.

ao ano, ou, 2185 tC, o total de área não deve passar de 217ha.

Considerando esta área, o total de carbono acumulado ao longo de 28 anos é de 217 x 10,06 x
28 = 61.124,56 t C ou 223.715,96 t CO2.

7.4.1.2 Estimativa do carbono acumulado em reflorestamentos em sistema agroflorestal.
Para o cálculo da estimativa do total de carbono acumulado em sistema agro-florestal, as
seguintes hipóteses foram feitas:
•

A plantação para sistema agro-florestal foi realizada com as espécies identificadas
na tabela 9, na seguinte proporção por hectare: (1) araucária (Araucaria
angustifolia) (50%); (2) ipê-rosa (Tabebuia pentaphylla) (7%); (3) jacarandápaulista

(Machaerium

villosum)

(7%);

(4)

pau-marfim

(Balfourodendron

riedelianum) (6%); (5) eucalipto (Eucalyptus grandis) (30%).
•

O incremento médio anual de carbono na biomassa acima do solo, por unidade de
área, das espécies plantadas foi calculado aplicando-se as equações 8, 9,10 e 11
da seção 5.2. O resultado é o seguinte: (1) araucária (Araucaria angustifolia) (2,54
ha/ano); (2) ipê-rosa (Tabebuia pentaphylla) (0,47tC/ha/ano); (3) jacarandápaulista (Machaerium villosum) (0,49 tC/ha/ano); (4) pau-marfim (Balfourodendron
riedelianum) (0,48 tC/ha/ano) e (5) eucalipto (Eucalyptus grandis) (3,01 tC/ha/ano).
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•

A razão root/shoot para cada espécie foi conforme segue: (1) araucária (Araucaria
angustifolia) (0,23); (2) ipê-rosa (Tabebuia pentaphylla) (0,27); (3) jacarandápaulista

(Machaerium

villosum)

(0,27);

(4)

pau-marfim

(Balfourodendron

riedelianum) (0,27); (5) eucalipto (Eucalyptus grandis) (0,27).
•

O período de crescimento até o estágio de remoção máxima de carbono para cada
espécie é o seguinte: (1) araucária (Araucaria angustifolia) (10 anos); (2) ipê-rosa
(Tabebuia pentaphylla) (28 anos); (3) jacarandá-paulista (Machaerium villosum)
(28 anos); e (4) pau-marfim (Balfourodendron riedelianum) (28 anos). Para
eucalipto (Eucalyptus grandis) foram considerados 3 cortes e 1 replantio durante
28 anos. Total de carbono acumulado até o estágio clímax é de 142,62 tC/ha.

Assumindo-se um reflorestamento MDL de pequena escala, o total de carbono não deve
ultrapassar 8000 tCO2 eq. ao ano, ou, 2185 tC e 61.180tC ao longo de 28 anos. Dividindo este
valor pelo total de C estimado em 1 ha=142,62tC /ha , tem-se a área que poderá ser utilizada
como projeto MDL de 428 ha. O carbono acumulado ao longo de 28 anos é de 166,76 x 428 =
61.041 tC ou 219,748 tCO2eq.

7.4.1.3 Estimativa do carbono acumulado em reflorestamento com espécies nativas
Para o cálculo da estimativa do total de carbono acumulado em reflorestamentos com
espécies nativas, as seguintes hipóteses foram feitas:
•

A plantação com espécies nativas foi realizada com as espécies identificadas na
tabela 9, na seguinte proporção por hectare: (1) araucária (Araucaria angustifolia)
(36%); (2) ipê-rosa (Tabebuia pentaphylla) (16%); (3) bracatinga (Mimosa
scabrella) (9%); (4) jacarandá-paulista (Machaerium villosum) (9%); (5) araribá
(Centrolobium

tomentosum)

(16%);

e

(6)

pau-marfim

(Balfourodendron

riedelianum) (13%).
•

O incremento médio anual de carbono na biomassa acima do solo, por unidade de
área, das espécies plantadas, foi calculado aplicando-se as equações 8, 9,10 e 11
da seção 5.2. O resultado é o seguinte: (1) araucária (Araucaria angustifolia) (1,83
tC/ha/ano); (2) ipê-rosa (Tabebuia pentaphylla) (1,07 tC/ha/ano); (3) bracatinga
(Mimosa scabrella) (0,77 tC/ha/ano); (4) jacarandá-paulista (Machaerium villosum)
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(0,74 tC/ha/ano); (5) araribá (Centrolobium tomentosum) (1,34 tC/ha/ano); e (6)
pau-marfim (Balfourodendron riedelianum) (1,05 tC/ha/ano).
•

A razão root/shoot para cada espécie foi conforme segue: (1) araucária (Araucaria
angustifolia) (0,23); (2) ipê-rosa (Tabebuia pentaphylla) (0,27); (3) bracatinga
(Mimosa scabrella) (0,27); (4) jacarandá-paulista (Machaerium villosum) (0,27); (5)
araribá (Centrolobium tomentosum) (0,27); e (6) pau-marfim (Balfourodendron
riedelianum) (0,27).

•

O período de crescimento até o estágio de remoção máxima de carbono para cada
espécie é o seguinte(1) araucária (Araucaria angustifolia) (10anos); (2) ipê-rosa
(Tabebuia pentaphylla) (28 anos); (3) bracatinga (Mimosa scabrella) (6 anos); (4)
jacarandá-paulista (Machaerium villosum) (28 anos); (5) araribá (Centrolobium
tomentosum) (28 anos); e (6) pau-marfim (Balfourodendron riedelianum) (26 anos).
Total de carbono acumulado até o estágio clímax é de 118,26 tC/ha.

Assumindo-se um reflorestamento MDL de pequena escala, o total de carbono não deve
ultrapassar 8000 tCO2 eq. ao ano, ou, 2185 tC e 61.180tC ao longo de 28 anos. Dividindo este
valor pelo total de C estimado em 1 ha=138,62tC /ha , tem-se a área que poderá ser utilizada
como projeto MDL de 411,35 ha. O carbono acumulado ao longo de 28 anos é de 138,62 x
411,35 = 57,021 tC ou 205.275,60 tCO2eq.

7.4.2

O cálculo da remoção antrópica líquida de gases de efeito estufa por sumidouros.
No cálculo da remoção antrópica líquida de gases de efeito estufa por sumidouros devem,

também ser considerados os aumentos nas emissões de GEE dentro e fora da área do projeto
e emissão de GEE fora da área do projeto, denominada de fuga.
A remoção antrópica líquida de gases de efeito estufa por sumidouros (RL) é definida
como a remoção líquida real de gases de efeito estufa por sumidouros (RR) menos a remoção
líquida de gases de efeito estufa por sumidouros na linha de base (LB) menos fuga (F),
equacionada como segue:
RL = RR – LB – F

(2)

As atividades de reflorestamentos propostas neste trabalho são: reflorestamento
comercial, atividade agro-florestal e reflorestamento de espécies nativas.
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Considerando que os proprietários vão acrescentar estas atividades à atividade do
cenário da linha de base. a parte interna do pontilhado da Figura 18 representa o seu
fluxograma de produção para todas as atividades propostas.

7.4.2.1 Remoção líquida real de gases de efeito estufa (RR)
Remoção líquida real de gases de efeito estufa por sumidouros (RR) é a soma das
mudanças verificáveis (ver) nos estoques de carbono nos reservatórios, dentro dos limites do
projeto, menos o aumento das emissões de gases de efeitos estufa medidos em CO2
equivalente (CO2 e) 16 pelas fontes, que aumentaram como resultado da implementação da
atividade de projeto de florestamento ou reflorestamento, evitando a dupla contagem dentro dos
limites do projeto, atribuíveis à atividade de projeto de florestamento/reflorestamento sob o MDL.
r
RR = Σ ∆C (x , ver) – [GHG (x,ver)] x=1,..., r; r≤R

(3)

X=1

Emissões de gases de efeito estufa dentro do projeto

•

Por Σ GHG ( emissões ver) entende-se a soma das emissões verificáveis de gases de
efeito estufa decorrentes de atividades realizadas para a implantação do projeto, tais como a
limpeza da área, queima de resíduos para o preparo do solo, aplicação de fertilizantes, entre
outras.
O exemplo é descrito no Anexo B. A emissão de GEE poderá ocorrer em vários
momentos, como no uso de equipamento na fase de implantação; em acidentes naturais como
incêndios na fase de crescimento e corte. Como projeto MDL florestal, será imprescindível o
uso de técnicas para minimizar a emissão de GEE em todas as fases de reflorestamento, tais
como: a prática do plantio direto; o uso de fertilizantes verdes; a proibição de queimadas.
Segundo parágrafo 7 do documento FCCC/KP/CMP/2005/4.Add.1 (UNFCCC, 2006) temse que: emissões de gases de efeito estufa por sumidouros não precisam ser considerados no

16

CO2 equivalente - a concentração de dióxido de carbono que provocaria a mesma quantidade de
forçamento radiativo que uma dada mistura de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa (IPCC,
2001, Synthesis Report)
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cálculo da remoção real líquida de gases de efeito estufa por sumidouros. Portanto para este
trabalho, Σ GHG ( emissões ver) = 0.
Então:

RR reflorestamento

comercial =

223.715,96CO2.

RR reflorestamento agro-florestal = 219.748,89 t CO2.
RR reflroestamento com espécies nativas = 205.275,60 t CO2.

•

Cálculo de fuga
Fuga é o aumento nas emissões de gases de efeito estufa que ocorrem fora dos limites

da atividade de projeto do florestamento/reflorestamento sob o MDL, que é mensurável e
resultante da atividade de projetos de florestamento/reflorestamento.
A melhor abordagem para o gerenciamento de perdas tem sido a prevenção das mesmas,
devendo, no estágio de concepção do projeto, serem consultados os atores locais (proprietários,
cooperativas e outros stakeholders), e integrar o projeto à legislação e às prioridades nacionais
e/ou regionais e locais. A fuga é exemplificada no Anexo C.
Se forem identificadas as fontes de fuga, os proponentes do projeto devem determinar o
total de área potencialmente afetada e quantificar mudanças de CO2 em estoque da maior fonte
e CO2 e seguindo as mesmas etapas de cálculo.
Neste estudo, não foi identificada a fuga, considerando que o projeto será executado
dentro de seguintes condições:
1. a percentagem de familiares/ proprietários da comunidade, envolvidos e/ou
afetados pela atividade do projeto que foram deslocados da região seja menor que
10%;
2. a porcentagem de produção total de produção principal (por exemplo, feijão, milho)
dentro do limite do projeto devido à atividade do projeto seja menor que 10%;
3. não deve haver derrubada de florestas ao redor da área do projeto.
Quanto à condição 1, considera-se de que há pouca probabilidade de ocorrer o abandono
do projeto, devido aos proponentes serem proprietários da área do projeto.
A condição 2 deve ser estabelecida na organização do plantio, determinando tipos e
quantidades de espécies escolhidas para não ultrapassar o limite.
A condição 3 não ocorrerá, pois, não existem florestas ao redor da área do projeto.
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Aplicando a equação 2, e considerando a LB= 0 e F= 0, valor do RL é igual a valor de
remoção de C pelas atividades do projeto (RR).
Convertendo para CO2 equivalente, tem-se:
RL reflorestamento comercial =

223.715,96 tCO2eq

RLagroflorestal = 219.748,89 tCO2eq
RLcom espécies nativas = 205.275,60 tCO2eq
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Atividade Florestal

Fase de implantação
Preparo de Infra-

Emissão de C
Emissão de C pela
derrubada de florestas
ao redor da área do
projeto

estrutura (estrada)
Gasto energético
para crescimento da
muda

Crescimento

Emissão de C devido ao
uso de equipamento

da muda
Preparo da terra

Emissão pela derrubada

_____________________________________________________________________
Fase de crescimento
Energia gasta pelo

Transporte da

transporte de mudas

muda

Liberação de GEE

Fertilização

Captação e fixação
de C devido à
plantação.
•
pelo
crescimento de
plantas
•
pelas folhas e
galhos
•
pelo solo

como N2O

Emissão de C devido
aos acidentes naturais:
incêndios, pragas

Emissão de C pela
transferência de
atividade de
desmatamento para
outra área

Corte de árvore
Emissão pelo corte

Fase de corte e processamento
Energia gasta pelo
transporte de árvores

Energia dispensada pelo
uso de equipamento no
processamento

Energia dispensada no
transporte de produtos de
madeira

Transporte da
árvore cortada

Emissão de C pelo
transporte (queima de
combustível fóssil)

Processamento de
produtos de madeira

Excesso de demanda de
produtos de madeira faz
expandir a outras áreas de
agricultura, etc

Saída de produtos
de madeira

Deslocamento do projeto em
área que oferecem melhor
tecnologia florestal ou
mercado maior

Figura 18 - Fluxograma do projeto de reflorestamento.
Fonte: traduzido e adaptado de Pacific Consultant (2002).

77

7.4.3

Verificação se as atividades do projeto estão de acordo com todos os
requerimentos legais e regulamentos aplicáveis
Para atividades de reflorestamento não existem legislações e regulamentações aplicáveis

que obriguem a recuperação de matas nativas.
Na prática comum, a lei ou a regulamentação sobre o desmatamento, não é cobrada
sistematicamente.
Segundo ROMEIRO et al. (2004), a inexistência de ônus sobre a queima de florestas e
para manutenção do ativo (multas, ITR, etc) também é uma realidade mais comum.
Mesmo áreas protegidas são alvos de caçadores, coletores de palmitos juçara (Enterpe
edulis) e queimadas para agricultura e pastagens.

7.4.4

Verificação se as atividades do projeto não são “business as usual”
Nenhuma das 3 atividades são de prática comum na região como descritas, a seguir:
a) Reflorestamento comercial com fomento.
Não há, atualmente em Cunha, atividades de reflorestamento com fomento.
MORAIS-FILHO et al. (2003) compararam os produtores que aderiram à produção

florestal do alto Tietê com os proprietários que não aderiram, que são de municípios de São
Luis do Paraitinga, Lagoinha, Redenção da Serra, Natividade da Serra, Jambeiro e Cunha.
Destacam que, nestas cidades que mantiveram o forte vínculo com às atividades pecuárias, os
produtores rurais se encontram numa situação de maior pobreza e precariedade.
Em Cunha, atualmente, há uma indústria de grande porte que implementa projeto de
reflorestamento comercial como é observada na área demarcada em vermelho na figura 13. No
entanto, a empresa não apresenta, para o momento, nenhum interesse para a implementação
do fomento.
b) Prática agroflorestal.
Não há, atualmente, prática relevante de atividade agro-florestal em Cunha. Atualmente,
está em via de execução, projeto do Ministério do Meio Ambiente integrando a recuperação da
mata ciliar com a produção de hortaliças. Este projeto oferece aos jovens uma bolsa de estudo
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mensal de R$ 200,00 a fim de incentivar a fixação destes jovens no campo e introduzir técnicas
de manejo para o desenvolvimento sustentável.
Um projeto piloto está sendo implementado numa área de 20 x 20m, em propriedade
privada, em que exista a floresta nativa. Estão sendo introduzidas culturas de frutíferas diversas
(abacaxi, goiaba, pêra), mandiocas e, em segundo tempo, de feijão, milho e inhames. O local é
aberto à visitação para os produtores rurais vizinhos que vêm conhecer as novas técnicas de
plantio assim como para a educação ambiental e o ecoturismo (MMA,2005). Este programa
está sendo executado prioritariamente no bairro de Paraibuna e não há previsão de ser
implementada na região de estudo: bairro de Paraitinga.
a) Reflorestamento com espécies nativas.
Existe, em Cunha, um projeto de recuperação florestal, iniciativa da Fundação Florestal e
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que conta com o apoio de parcerias em projetos de
recuperação florestal a fim de que seja ampliada a área ocupada com florestas de conservação
e produção.
Os parceiros da Fundação Florestal nesse projeto são a Companhia Energética do Estado
de São Paulo - CESP, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a Associação de Moradores
e Amigos do Vale do Paraibuna – AMAVAPA - e a Paróquia Nossa Senhora da Conceição.
Foram implantadas seis unidades demonstrativas, totalizando uma área de 5,7ha.
Em quatro delas, a recuperação florestal se deu com o plantio de espécies nativas,
abrangendo o entorno de três nascentes d’água e uma encosta íngreme. As outras duas
unidades foram destinadas, respectivamente, à demonstração de práticas de conservação do
solo e ao reflorestamento com espécies exóticas, para a formação de floresta de produção.
Também foram realizados quatro cursos de educação ambiental, dos quais participaram
agricultores e 88 professores da rede estadual de ensino.
Motivados por essas iniciativas, 201 produtores rurais do município adquiriram cerca de
290 mil mudas de espécies florestais nativas para plantar em suas propriedades, o que resultou
na recuperação de uma área estimada em 140 ha. Também foram distribuídas 543 mil mudas
de espécies florestais exóticas para 143 agricultores de Cunha, com os quais foram replantadas
cerca de 270 ha (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2002).
Estas atividades estão, no momento, concentradas no bairro do Paraibuna e não
abrangem a região deste estudo que é o bairro do Paraitinga.
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7.4.5

Análise de indicadores
a) Indicador da fixação de carbono
Este indicador avalia a adicionalidade no contexto da remoção de carbono. Para análise

em termos de carbono foi utilizada a Tabela 11, onde se compara a quantidade de carbono
retirado pelas três atividades florestais em tC/ha/ano. Os dados foram extraídos da sessão 7.4.1.
onde foi calculada a estimativa ex-ante das mudanças nos estoques de carbono. Os valores de
carbonos acumulados ao longo do projeto para atividades de sistema agro-florestal e
reflorestamento com espécies nativas, respectivamente. Estes valores foram divididos por 28,
que são o número de anos do projeto, para obter o valor de tC por ano.
Tabela 11 - Análise comparativa da fixação de C em 3 atividades florestais
Natureza das atividades
Atividade de reflorestamento
comercial
Atividade de sistema agroflorestal
Atividade de reflorestamento com
espécies nativas

C removido/ano
(tC/ha/ano)
10,6
5,09
4,95

Fonte: elaborada pela autora .

Usando os resultados da tabela acima, todas as atividades geram remoção de C maior
que a linha de base que, neste trabalho, é de 0 tC/ha. Portanto, todas as atividades serão
adicionais à atividade do cenário base no contexto de remoção de C.
Tem-se de 4,95 a 10,06 toneladas de C retiradas por ano em três projetos. A amplitude
entre os dois valore (5,1) deve ser dividida em três intervalos, pois, há três atividades
envolvidas. O valor resultante é 1,70 que corresponderá a cada intervalo.
O primeiro intervalo recebe a nota de +1 e nos intervalos em seqüência recebem as notas
de +2 e +3, conforme a tabela 12.
Tabela 12 - Intervalo de classe para atribuição das notas
Intervalo de classe
4,95~ 6,65
6,66 ~ 8,36
8,37 ~ 10,00

Nota
+1
+2
+3

Fonte: elaborada pela autora.
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As atividades de reflorestamento comercial e de sistemas agro-florestais obtiveram
maiores notas na questão da remoção de C por sumidouros, como observadas na tabela 13

Tabela 13 - Hierarquização de atividades
Atividade
Reflorestamento com
espécies nativas
Agro-florestal
Reflorestamento
comercial

Nota
+1
+2
+3

Fonte: elaborada pela autora.

b) Indicadores econômicos - análise de adicionalidade de investimento.
Comprova-se que o projeto tem a adicionalidade de investimento quando este não
apresentar ou apresentar pouca vantagem financeira sem o crédito de carbono ou CER. Isto
privilegia projetos que por si só não gerariam receita, no caso de aterros sanitários ou
preservação de matas ciliares em projetos de ONGs. Esta análise exclui projetos já
comercialmente viáveis.
Para análise financeira podem ser utilizados dois métodos de análise: Valor Presente
Líquido -VPL - e Taxa Interna de Retorno – TIR - que são métodos internacionalmente aceitos.
Uma descrição sumária destes métodos bem como a indicação das fórmulas de cálculo pode
ser vista no Anexo 1.

b.a) Indicadores econômicos de reflorestamento comercial
A atividade de reflorestamento estudada foi de pequena escala, com a utilização de 3 a 4
espécies de eucaliptos comerciais com finalidade de produção da lenha. Não foi considerado o
custo de aquisição de terrenos, visto que a maioria dos proprietários da região é herdeira e
proprietária do terreno.
Dados para o cálculo estão apresentados na tabela 14, conforme informações fornecidas
pela Casa da Agricultura em Cunha, aplicando-se taxas de juros de 10%.
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Tabela 14 - Custo e receita da plantação de eucalipto (1ha)
Atividades (inclui materiais)
Preparo de solo
Cercas
Acerto do terreno com enxada
Mudas
Adubação
Plantio
Despesas de implantação
Capina manual anual
Manutenção anual
Total de despesas de
manutenção
Receita em 7anos

Unidade

Preço unitário Total em R$
em R$
3,5 dias de arado
40,00 por dia
140,00
com boi
arado com boi
16 unidades/ha
15,00
240,00
10 dias/homem
15,00
150,00
1666 mudas
0,10
166,00
400 kg
0,26
104,00
5 dias/homem
15,00
75,00
875,00
14 dias/homem x 3
15,00
630,00
14 dias/homem x 2
15,00
420,00
1050,00
400 m3/ha

32,50/m3

13000,00

Fonte: elaborada com dados da Casa de Agricultura de Cunha (2006).

b.b) Indicadores econômicos para atividade agroflorestal
Espera-se de uma atividade agroflorestal, onde há duas ou mais atividades envolvidas,
um acréscimo de renda em relação a uma atividade isolada. A receita total será a soma de
receitas das atividades envolvidas. Por outro lado, a despesa permanece praticamente a
mesma, tanto para uma atividade isolada como associada. O custo da terra não foi considerado,
em consistência com os casos anteriores.
Como não há prática de atividades agroflorestais no Município de Cunha, a estimativa de
receitas e despesas de atividade conjunta teve como base a associação de dados de atividades
de reflorestamento comercial com eucalipto e da plantação do milho.No cálculo de VPL e TIR
foi aplicada taxa de desconto de 10% (Tabela 15).
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Tabela 15 - Custo e Receita de atividade agroflorestal (1ha)
Atividades

Unidade

Preparo de solo

3,5 dias de boi
arado
10 dias/homem

Acerto do terreno com
enxada
Mudas
Adubação
Plantio
Despesas de implantação
de reflorestamento (soma
de atividades acima ) – D1
Despesa de implantação
do milho – D2
Despesa total de
implantação (D1 + D2)
Capina manual anual
Manutenção anual
Custo total da Produção
anual de milho
Total de despesa de
manutenção anual
Receita da venda de
madeira
Receita da plantação de
milho
Receita total anual

612 mudas
400 kg
5 dias/homem

Preço unitário Total em R$
em R$
40,00 para boi
140,00
arado
15,00
150,00
0,50
0,26
15,00

306,00
104,00
75,00
775,00
365,60
1140,60

14 dias/homem x 3
14 dias/homem x 2

15,00
15,00

Fonte: elaborada com dados da Casa de Agricultura de Cunha (2006).

630,00
420,00
260,00
1310,00
1114,66
900,00
2014,00
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b.c) Indicadores financeiros para reflorestamento com espécies nativas
Foram usados dados da tabela 16 para cálculo de TIR e VPL.
Tabela 16 - Custo de implantação e manutenção de florestas com espécies nativas
Atividades

Unidade

Preparo de solo

3,5 dias de boi
arado
10 dias/homem

Acerto do terreno com
enxada
Mudas
Adubação
Plantio
Despesa total de
implantação
Capina manual anual
Manutenção anual
Total de despesa de
manutenção anual
Receita de atividade de
reflorestamento com
espécies nativas
Receita total anual

Preço unitário Total em R$
em R$
40,00 para boi
140,00
arado
15,00
150,00

655 mudas
400 kg
5 dias/homem

0,50
0,26
15,00

327,50
104,00
75,00
796,50

14 dias/homem x 3
14 dias/homem x 2

15,00
15,00

630,00
420,00
1050,00
798,00
798,00

Fonte: elaborada com dados da Casa de Agricultura(2006).

Seguintes parâmetros foram utilizados:
•

o custo da terra não foi considerado em consistência com os casos anteriores.

•

as atividades de reflorestamento com espécies nativas, na região de Cunha, são
realizadas sem fins comerciais, financiadas pelo governo ou pelas ONGs, Então
estas atividades não geram dados provenientes de receitas para o cálculo de VPL
e TIR. Neste trabalho, foi adotado um valor hipotético para a venda de madeiras e
os índices VPL e TIR foram muito negativos na planilha eletrônica. Foi, entrão,
adotado o valor de -1 para TIR e VPL a fim de possibilitar a hierarquização de
atividades (Tabela 17).
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Tabela 17 - Tabela comparativa de VPL e TIR entre três atividades florestais
Atividade
Índice
econômico reflorestamento
comercial
VPL
TIR

1134,00
31,09

Atividade
Atividade de
agro-florestal reflorestamento
com espécies
nativas
218,21
-1
13,42
-1

Fonte: elaborada pela autora.

Como visto na Tabela 17, tem-se de –1,00 a 31,09 os valores de TIR em três projetos. A
amplitude entre os dois valores (32,09) deve ser dividida em três intervalos, pois, há três
atividades envolvidas. O valor resultante é 10,69 que corresponderá a cada intervalo (Tabela
18).
O primeiro intervalo recebe a nota de +1 e nos intervalos em seqüência recebem as notas
de +2 e +3.

Tabela 18 - Intervalo de classes para atribuição de notas
Intervalo de classe
-1 ~ 9,69
9,70~20,39
20,40~31,09

Nota
+1
+2
+3
Fonte: elaborada pela autora.
As atividades recebem, então, as notas indicadas na Tabela 19:

Tabela 19 - Hierarquização de atividades
Atividade
Reflorestamento com
espécies nativas
Agro-florestal
Reflorestamento
comercial

Nota
+1
+2
+3

Fonte: elaborada pela autora.
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c) Indicador de barreiras
Para atribuir notas aos indicadores C (de barreiras) e D (de sustentabilidade local) foram
realizadas pesquisas locais.
As pesquisas foram realizadas, em forma de entrevistas pessoais ou por telefone, com
profissionais que tem forte engajamento em projetos da região de Cunha e com conhecimentos
específicos e em profundidade para avaliação, que são:
−

o líder comunitário do Projeto Jaguarão, Cunha;

−

o engenheiro florestal da Fundação Florestal, S.Paulo;

−

a engenheira agrônoma da Secretaria do Meio Ambiente, S.Paulo;

−

a engenheira agrônoma do Ministério do Meio Ambiente;

−

o geólogo da Fundação Florestal, S.Paulo;

−

o vereador, da Prefeitura de Cunha.

Alguns entrevistados forneceram documentos complementares que serão considerados
na avaliação.
Os entrevistados, devido às suas funções profissionais, apresentam preocupações
distintas, sendo que 2 entrevistados apresentam a preocupação voltada para a questão social,
2 entrevistados demonstram ter metas de produção e a

preocupação comercial e 2

entrevistados apresentam preocupações ambientais. Esta diversidade de opiniões elimina o
risco desta entrevista ser tendenciosa para determinado aspecto.
É possível que atividades de projetos economicamente viáveis não sejam levadas a cabo
devido à existência de barreiras na implementação. A atividade do projeto, para passar do teste
de adicionalidade, deve demonstrar que barreiras existem e que as mesmas somente serão
ultrapassadas com o MDL.

Nesta etapa o trabalho procurou:
a) identificar as barreiras que impediriam a implementação deste tipo de atividade de
projeto; e
b) fornecer evidências transparentes e documentadas, e interpretações conservadoras
destas evidências, para demonstrar a existência e significância das barreiras

86

identificadas. As evidências baseadas em suposições podem ser incluídas, porém
sozinhas não são suficientes para comprovar as barreiras. O tipo de evidência pode
incluir:
−

a legislação relevante, informação regulatória ou normas industriais;

−

os estudos setoriais ou pesquisas relevantes realizadas por universidades,
instituições de pesquisa;

−

as informações estatísticas relevantes de estatísticas nacionais ou internacionais;

−

a documentação de dados de mercados relevantes;

−

a documentação escrita da empresa ou instituição que está desenvolvendo ou
implementando as atividades de projeto de MDL;

−

os documentos preparados pelo idealizador do projeto, contratados ou parceiros
do projeto, no contexto da atividade de projeto proposta ou projetos similares
implementados anteriormente; e

−

a documentação escrita de especialistas independentes,

da indústria, ou de

instituição de educação.
Focos da análise de barreiras são:
•

a barreira de investimento. Representa falta ou inexistência de fundos, falta de
acesso ao crédito, falta de acesso ao mercado internacional. Existem, no Brasil,
financiamentos públicos, como é o caso daqueles do BNDES, que exigem
garantidores jurídicos para pequenos fomentadores.

Há mais fomentadores

interessados do que os garantidores;
•

a barreira institucional : risco relativo à mudança de política ou leis governamentais,
falta de legislação relativo à floresta e ao uso de terra. No Brasil faltam regras do
mercado para o fomento florestal assim como da política de preços. Para os
fomentadores existem poucas opções de compradores e portanto, não há
competitividade nos preços;

•

a barreira tecnológica: representa falta de acesso a matéria-prima e falta de intraestrutura para implementação. Aos plantadores de pequeno porte, há falta de
acesso às tecnologias de adubação do solo, nutrição das plantas e controle de
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pragas. É necessário também a assistência jurídica e ambiental para o plantio de
árvores a fim de estar de acordo com a legislação vigente;
•

a barreira devido à condição ecológica do local. Presença de solo degradado;
ocorrência de catástrofe natural ou eventos induzidos por homem, como
assoreamento; condição meteorológica desfavorável; presença de espécies
oportunistas invasivas, como ervas daninhas;

•

a barreira relacionada à tradição local : a prática tradicional de mercado, custos e
regulamentos. Uso de técnicas tradicionais de exploração de terra, como por
exemplo, a prática do fomento florestal na região e no país que pode ser recente
e ainda não usual; e

•

a barreira devido à condição social: pressão demográfica da terra. Ex: o aumento
da demanda da terra devido ao aumento da população. Conflito social. Prática
ilegal difundida como a extração ilegal. Falta de organização da comunidade local.

Para projetos MDL, quanto maior a barreira apresentada, será mais favorável para serem
aceitos por demonstrarem que sem os créditos de MDL haverá sérias dificuldades na
implementação.
As perguntas foram realizadas de seguinte maneira:
“Na sua opinião, considerando as barreiras que poderão sofrer as 3 atividades de projeto
de reflorestamento: comercial, agro-florestal e com espécies nativas, qual a nota que daria para
cada uma delas conforme seguintes critérios:
+1 quando o projeto encontrar barreira para realização;
0 quando o projeto é indiferente à barreiras;
-1 quando o projeto não encontrar barreira.
Foram somadas as pontuações de seis questionários e serão apresentadas na tabela 20.
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Tabela 20 - Soma de indicadores das barreiras analisados de 6 entrevistas
Reflorestamento
Comercial
Barreira de
investimento
Barreira institucional
Barreira tecnológica
Barreira relacionada
à tradição local
Barreira devido à
condição local
Barreira devido à
condição social
Total da pontuação

Atividade
Agroflorestal

Atividade de
reflorestamento
natural

-6

+4

+1

0
+1
+4

+2
+4
+5

+1
+2
+4

+1

-1

-2

0

+5

+4

0

+19

+10

Fonte: elaborada pela autora.

Conforme os resultados da tabela18, tem-se de 0 a +19 os valores da soma de
pontuações em três projetos. A amplitude entre os dois valores (+19) deve ser dividida em três
intervalos, pois, há três atividades envolvidas. O valor resultante é 6,33 corresponderá a cada
intervalo.
O primeiro intervalo recebe a nota de +1 e nos intervalos em seqüência recebem as notas
de +2 e +3 conforme tabela 21.

Tabela 21 - Intervalo de classes para a atribuição de notas
Intervalo de classe
0 ~ 6,33
6,34~12,67
12,68~19,00

Nota
+1
+2
+3

Fonte: elaborada pela autora.

A pontuação deste indicador é a soma de toda a pontuação da tabela 22.

Tabela 22 - Hierarquização por indicador de barreiras
Atividade
Reflorestamento
comercial
Reflorestamento com
espécies nativas
Agro-florestal

Nota
+1
+2
+3

Fonte: elaborada pela autora.
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Na análise da barreira de investimento, a atividade de reflorestamento comercial é o que
menos apresenta barreiras, pois existem formas de financiamentos como o PNF, embora
insuficientes para todos os interessados. O projeto agro-florestal apresentou maior pontuação
devido ao maior custo em comparação com demais projetos.
Na análise de barreira tecnológica, a atividade agro-florestal apresentou maior pontuação
devido à complexidade da operação que exige uma capacitação profissional maior.
Na análise de barreira relacionada à tradição local, todas as atividades apresentam certo
grau de dificuldade para a implementação por não serem de prática comum.
Dentre as 3 atividades, o reflorestamento comercial encontrará sérias dificuldades em
convencer os produtores a adotarem o projeto, devido ao insucesso do passado e observa-se
desinteresse da população pela silvicultura, mesmo sendo, esta, uma atividade mais rentável.
De acordo com VIEIRA (2003), esta rejeição se deve à existência de conflito de interesses entre
silvicultores e ambientalistas, resultante de um erro político. Houve generosos incentivos fiscais
que geraram uma grande derrubada de matas nativas para a implantação de florestas
homogêneas que resultaram em diminuição de recursos hídricos aos agricultores.
Na análise de barreira devido à condição local, o reflorestamento com espécies nativas
não apresentou barreiras, enquanto que o comercial apresentou ligeira dificuldade na sua
implementação devido à topografia local.
Na análise de barreira devido à condição social, a atividade agro-florestal obteve maior
pontuação pois é economicamente mais atraente

devido ao aumento da fonte de renda

aumentada.
Da análise do questionário pode-se concluir que, a atividade agro-florestal apresentou
maior pontuação e, portanto, é a mais indicada como projetos MDL florestal.

d) Indicador de sustentabilidade local
Para análise do indicador de sustentabilidade local, foram utilizados os critérios
estabelecidos pela AND brasileira, já descritos no item 4.4.4.4.
A pontuação de cada indicador baseia-se em uma escala com intervalo entre –3 e +3. O
extremo negativo denota um afastamento grande do atendimento ao indicador; zero(0) indica
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que não houve mudanças no cenários de projeto em relação ao cenário de referência; +3
demonstra o atendimento total ao indicador; e –2, +2, -1 e +1 são valores intermediários.
Este parâmetro não está na ferramenta de adicionalidade, porém, é um indicador que
determinará se o projeto será validado pela EOD e AND. Para avaliar a contribuição que um
projeto MDL gera para a comunidade, foram aplicados questionários de análises de
sustentabilidade local.
Foram utilizados os indicadores de elegibilidade determinados pelo Ministério de Meio
Ambiente.
Na elaboração do item A e G do questionário, foi levado em consideração impactos
ocasionados em diversas fases da atividade florestal, conforme NISHI (2003), como:
Preparo do terreno e plantio:
−

ar (gases e partículas sólidas): o funcionamento dos tratores e o revolvimento do
solo para o preparo do terreno e o trânsito do trator e da carreta comum no interior
dos talhões proporcionam aumento na concentração de gases e de partículas
sólidas na atmosfera;

−

recurso hídrico: a compactação e o revolvimento do solo causado por essas
atividades favorecem o surgimento de fenômenos erosivos, que carreiam as
partículas sólidas para os cursos d’água, aumentando a sua turbidez e o seu
assoreamento;

−

recurso edáfico: a compactação provocada pelos tratores favorece a ocorrência de
fenômenos erosivos.

Controle químico do sub-bosque:
−

recurso hídrico: o controle do sub-bosque restringe o desenvolvimento da
regeneração natural sob o plantio, reduzindo temporariamente a biodiversidade da
área plantada;

−

flora terrestre: o controle do sub-bosque restringe o desenvolvimento da
regeneração natural sob o plantio, reduzindo temporariamente a biodiversidade da
área plantada;
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−

fauna terrestre: a vegetação de sub-bosque pode desempenhar um importante
papel como fonte de alimento, abrigo e refúgio para várias espécies da fauna
terrestre.

Corte florestal semimecanizado:
−

ar ( gases e partículas sólidas): o uso da motosserra para a realização do corte
florestal implica aumento da concentração na atmosfera de gases resultantes de
combustão, assim como o choque das árvores no solo contribui para o aumento
da concentração de partículas sólidas no ar;

−

recurso hídrico: é possível prever um aumento na turbidez e no assoreamento de
canais de drenagem após a realização do corte florestal, em virtude do
desnudamento da área plantada e da compactação do solo, promovida pela
concentração dos trabalhos na área dos tocos;

−

recursos edáfico (compactação e erosão): a compactação do solo causada pela
concentração dos trabalhos na área dos tocos e a exposição da área às
intempéries atuam favoravelmente para a ocorrência de fenômenos erosivos;

−

fauna terrestre: o impacto ocorre, em razão dos danos mecânicos sobre a
vegetação de sub-bosque, a qual pode desempenhar importante papel como fonte
de alimento, abrigo e refúgio para diferentes espécies de vertebrados e insetos.

Transporte:
−

ar (gases e partículas sólidas): o trânsito dos caminhões para a realização da
atividade provoca a emissão de gases e de partículas sólidas para a atmosfera,
que depreciam temporariamente a qualidade do ar;

−

recurso hídrico: a compactação do solo causada pelo trânsito dos caminhões
favorece a ocorrência de fenômenos erosivos, que são responsáveis pelo
carreamento de partículas sólidas para os cursos d’água , aumentando, assim, a
sua trubidez e o seu progressivo assoreamento;

−

recurso edáfico: o trânsito dos caminhões promove a compactação do solo, o que
favorece a ocorrência de fenômenos erosivos.

As perguntas foram realizadas após a explicação dos critérios de pontuação já citados de
seguinte maneira:
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“Na sua opinião, considerando a influência que exerceriam as 3 atividades de
reflorestamento: comercial, agro-florestal e com espécies nativas, qual a nota que daria para
cada uma delas conforme os seguintes critérios?:
•

se a atividade contribuir positivamente, atribuir entre +1 e +3;

•

se a atividade não contribuir positivamente, atribuir entre -1 e -3;

•

se a atividade for indiferente à contribuição, a nota será 0.

Foram somadas as pontuações de seis questionários e serão apresentadas na tabela 23.
Dois indicadores propostos pelo Ministério do Meio Ambiente, não foram analisados neste
trabalho que são: os indicadores de contribuição para sustentabilidade do balanço de
pagamento que expõe a alterações na dependência de bens e serviços externo e os
indicadores de contribuição para a sustentabilidade macroeconômica , devido a atividade ser de
pequena escala e de contribuição irrelevante à flutuação de preços ou à redução de déficit
público.
Indicador de internalização, na economia nacional, dos benefícios advindos da venda de
créditos, também não tem escala para a avaliação em pequenos projetos e não foi considerado
neste estudo. É esperado que os créditos de C contribuam positivamente para todas as três
atividades florestais, haja vista a atual escassez de financiamentos públicos e privados para
pequenos produtores.
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Tabela 23 – Soma de valores de seis questionários
Impactos locais analisados no
projeto em relação a cenário-base
Análise Ambiental
A -Emissão de poluentes: sólidos,
líquidos e/ou gasosos
B- Poluição sonora
C- Poluição visual
D- Erosão do solo
E- Contaminação de recursos
hídricos
F- Perda da biodiversidade
G- Áreas inutilizadas
Análise Sócio-econômica
H- Tipo de Qualificação
I- Nível de insalubilidade e
periculosidade
J- Duração e nível de salários dos
empregos
K - Geração de empregos
L- Impactos na distribuição de
renda
M- Contribuição para autosuficiência tecnológica
Efeitos multiplicadores do projeto
N-Possibilidades de integração
regional e articulação com outros
setores.
O- Potencial de inovação
tecnológica
Pontuação Geral

Atividade de
Atividade
Atividade
reflorestamento agro-florestal reflorestamento
comercial
de nativos
-2

+13

+12

-4
-5
-6
-11

+9
+12
+11
+10

+12
+13
+9
+11

-6
+14

+13
+15

+17
+17

+9
-5

+16
+8

+11
+1

+11

+12

+7

+9
+1

+14
+15

+10
+10

-3

+15

+11

+10

+15

+13

+2

+16

+11

+14

+194

+165

Fonte: elaborada pela autora.

Serão comentadas as análises sobre os questionários realizados:
Análise Ambiental
Em relação à atividade de plantio de eucalipto, recebeu notas menores nos indicadores A
e B em função da realização de operações como preparo do terreno e colheita, em uma menor
rotação, o que ocasiona maior emissão de poluentes, assim como maior poluição sonora, pelo
constante trânsito de máquinas. Quanto à uso de fertilizantes, um dos entrevistados indicou o
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uso de adubos orgânicos já praticado na região, o que diminui a emissão de poluentes nas
atividades.
Quanto à poluição visual, indicador C, alguns relataram não causar efeito negativo, pois,
todas as três atividades em questão resultam em florestas. Outros não acham agradável a
paisagem uniforme da monocultura do eucalipto.
O reflorestamento comercial foi a categoria que recebeu a menor pontuação, pois foram
consideradas as inúmeras polêmicas levantadas no “1o Seminário sobre Eucalipto no Vale do
Paraíba” realizado na Taubaté, em novembro de 2.005 pelo CBH–OS- Comitê das Bacias
Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, citado no site do VALEVERDE (2005). Foram apontados
como riscos ambientais que afetaram na pontuação de indicadores D e F da tabela 22 .
−

questões hídricas: devido ao abaixamento do lençol freático e secamento de
nascentes – indicadores D e E;

−

desertificação de amplas áreas e conseqüente extinção de fauna – indicador F;

−

pouca diversificação de espécies animais existentes na plantação de eucalipto –
indicador F ;

−

a legislação ambiental que exige-se EIA-RIMA – estudo de Impacto Ambiental,
Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – para o plantio de áreas com mais de
100ha com monocultura de eucalipto, nunca foi cumprido.

No indicador F, a atividade de reflorestamento natural é a que obteve maior pontuação
por promover a plantação de espécies diversificadas que resultar em volta de animais
existentes anteriormente ao desmatamento.
Finalmente quanto ao indicador G, as atividades florestais não levam à inutilização das
áreas, ao contrário de outras atividades como as industriais que necessitam de áreas para
disposição de lixo, o que as tornam inaproveitáveis.
Análise sócio-econômica.
É analisada a contribuição para geração líquida de empregos – visualizar o potencial de
geração de empregos diretos e indiretos, qualificação da mão-de-obra, nível de salários,
insalubridade e periculosidade.
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Pesquisa do setor sobre a geração de empregos aponta que, todas as atividades: de
reflorestamento comercial, agro-florestal e reflorestamento natural, geram empregos extras na
fase da implementação do projeto. Portanto, o indicador K é positivo para todas as atividades.
Nos indicadores H, I. J, L e M, o reflorestamento comercial foi a atividade que recebeu
menor pontuação e a atividade agro-florestal a que representa maior contribuição.
Para esta análise foram levados em consideração os aspectos negativos sobre o
reflorestamento comercial levantados no Seminário sobre Eucalipto, citado anteriormente, tais
como:
−

ocupação de extensas glebas de terras que poderiam estar produzindo alimentos;

−

continuação de um modelo econômico monoculturista como o ocorrido no Vale do
Paraíba nos últimos séculos e que teve seu apogeu no Ciclo de Café;

−

baixo número de empregabilidade e apenas durante a implantação do plantio;

−

estímulo ao êxodo rural e conseqüente inchaço da periferia das grandes cidades;

−

desrespeito à questão cultural, suas festas e tradições;

−

as empresas de celulose da região, ainda não possuem a Certificação Florestal
emitida pelo FSC;

−

a única empresa de grande porte da região com capacidade para praticar o
fomento, interessa apenas em parcerias

com proprietários que dispusesem a

plantar 25.000 mudas de árvores, o que inviabiliza a participação de pequenos
fazendeiros.
Outros fatores são impeditivos à prática do fomento florestal que são:
−

- a grande oferta de terra para ser vendida;

−

os proprietários optarem pela venda com preço acima do mercado oferecido pela
indústria;

−

- a falta de segurança na entrega de mercadorias para a indústria fomentador. Os
fomentados querem liberdade de negociação na hora da venda.

Silvana B. caracteriza o município da Cunha e aptidões de uso de terra como segue:
“Esta região da serra é comprovadamente produtora de água,
cabeceiras d’água, ou seja, concentração de inúmeras nascentes que
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formam os principais rios formadores da Bacia do Rio Paraíba do Sul (
Rios Paraitinga e Paraibuna); devido o clima frio e a umidade vinda do
mar, as plantas “perdem” menos água e por isso o solo abastece os rios
– o que o técnicos chamam de menores índices de evapo-transpiração.
Possui ainda, relevos declivosos, escarpas, áreas com importantes
remanescentes florestais de Mata Atlântica e uma população rural
expressiva e constituída de produtores familiares ( 40% da população
do município, sendo que 51% vivem no meio rural). A importância
ambiental é evidenciada por abrigar dois parques – o Estadual da Serra
do Mar ( Núcleo Cunha-Indaiá) e o Parque Nacional da Bocaína.
Diante este cenário fica evidenciada a aptidão para a produção
diversificada de alimentos orgânicos (frutas e castanhas de clima
temperado, hortaliças, pequenos animais, flores, leite, etc); produção de
madeiras, lenha e outros produtos madeireiros, com o cultivo de
eucalipto inclusive, em parte da propriedade rural com aptidão para isso
- atividades estas que exigem intensidade de mão-de-obra, pequenas
áreas e possuem alto valor agregado – ideal para as condições da
agricultura familiar” ( Valeverde, 2005).
Quanto ao reflorestamento de espécies nativas, praticado no Projeto Jaguarão, devem ser
consideradas barreiras como:
−

a baixa escolaridade da maioria dos produtores rurais , que situa-se entre primeiro
e quarto ano primário, resulta em baixa consciência ambiental geral;

−

o recente falecimento de um líder comunitário poderá causar o enfraquecimento
do movimento;

−

população carente, desmotivada e bastante desconfiada em relação a programas
governamentais.

Análise do potencial de efeitos multiplicadores do projeto
Foram analisados aspectos que possam estimular a disseminação dos efeitos internos e
externos ao projeto. São analisados os indicadores de integração regional e articulação com
outros setores, além da inovação e replicabilidade tecnológica.
Quanto ao indicador N, as possibilidades de integração regional e articulação com outros
setores: medir a contribuição para a melhoria da sustentabilidade regional a partir da integração
do projeto com outras atividades sócio-econômicas da região da implantação.Todas as
atividades estudadas oferecem ao mercado uma série de produtos que poderão ser
comercializados, favorecendo a dinamização de outros setores. Foram atribuídas notas
máximas a atividade de reflorestamento comercial que possui produtos comerciáveis em escala
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maior e menor nota para atividade de reflorestamento de nativos que geram produtos
artesanais ou medicinais em escala irrelevante.
Um ou outro entrevistado mencionou a relação positiva de reflorestamento natural com o
aumento do turismo local.
Na análise do indicador O, o do potencial de inovação tecnológica: avaliou o grau de
inovação tecnológica do projeto em relação ao cenário de referência e às tecnologias
empregadas em áreas de atividades passíveis de comparação.
Todas as atividades estudadas apresentaram um potencial de inovação tecnológica,
desde que sejam introduzidas práticas modernas de manejo florestal. O setor de
reflorestamento comercial tem maior potencialidade de introduzir altas tecnologias já existentes
no mercado nacional, principalmente em empresas exportadoras. No setor de projetos florestais
de pequena escala, todas as atividades podem introduzir melhorias tecnológicas desde que o
crédito de carbono seja utilizado para capacitação técnico-profissional ou compra de royalties.
Conforme os resultados da Tabela 23, tem-se de +14 a +194 os valores da soma de
pontuações em três projetos. A amplitude entre os dois valores (180) deve ser dividida em três
intervalos, pois, há três atividades envolvidas. O valor resultante é 60 corresponderá a cada
intervalo.
O primeiro intervalo recebe a nota de +1 e nos intervalos em seqüência recebem as notas
de +2 e +3 (Tabela 24).

Tabela 24 - Intervalo de classe para atribuição de notas
Intervalo de classe
14 ~74
75 ~ 135
136 ~ 194

Nota
+1
+2
+3

Fonte: elaborada pela autora

À partir dos dados obtidos, a atividade de agroflorestal e reflorestamento de nativos
obtiveram maiores notas, conforme indicado na Tabela 25.
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Tabela 25 - Hierarquização de atividades florestais
Atividade
Reflorestamento comercial
Agro-florestal
Reflorestamento com
espécies nativas

Nota
+1
+3
+3

Fonte: elaborada pela autora

Considerou-se a soma de notas obtidas pela análise de 4 indicadores: do aumento da
fixação de carbono, análise de investimento, análise de sustentabilidade local e análise de
barreiras.
À partir dos dados obtidos, a atividade de reflorestamento e de reflorestamento natural
obtiveram maiores notas, conforme a Tabela 26.
Esta análise mostrou que todas as três atividades florestais apresentaram pontuação
final positiva alta, comprovando, assim que têm grande potencial de contribuição para o
desenvolvimento sustentável e, portanto, passíveis de serem validadas pela AND como projetos
MDL florestais nesta região.
A atividade agroflorestal obteve a maior pontuação geral. Isto indica que esta atividade
poderá adaptar-se melhor ao contexto da região e atender aos interesses dos produtores,
devendo, pois ter prioridade na atribuição de recursos e/ou incentivos oriundos do MDL a fim de
concretizar a implementação.
Tabela 26 - Tabela de análise geral de três atividades MDL florestais
Tipo de atividade
Indicador do aumento de
fixação de carbono (A)
Indicador de investimentos
(B)
Indicador de
sustentabilidade local (C)
Indicador de
Barreiras (D)
Total de notas
Fonte: elaborada pela autora.

Atividade
reflorestamento
comercial
+1

Atividade
agroflorestal
+2

Atividade de
reflorestamento
natural
+3

+3

+2

+1

+1

+3

+3

+1

+3

+2

+6

+10

+9
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7.4.4. Análise do impacto na implementação de projeto MDL florestal.
A ferramenta de adicionalidade leva a analisar a influência que o crédito de carbono irá
exercer sobre a economia local.
Com a implementação da atividade MDL florestal, haverá um aumento da receita em
todas as 3 atividades de estudo sem prejuízo à renda obtida pela pecuária leiteira.
Considerando os dados do Censo Demográfico de 2000 do IBGE, o Município apresenta
IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de 0,733, o que o coloca entre os 40
Municípios mais pobres do Estado de São Paulo. A produtividade agropecuária, já pequena,
vem diminuindo ao longo dos anos, devido ao elevado grau de degradação do solo e
assoreamento dos rios, levando a população a elevado processo de empobrecimento e êxodo
rural.
Considerando o ganho mensal, em média de, meio salário mínimo, ou R$175,00 atuais,
qualquer receita extra seria motivadora para a permanência da população no campo.
O projeto MDL florestal gerará impacto positivo em várias etapas:
−

etapa inicial: se o projeto tiver patrocínio através de fundos internacionais de
crédito de carbono, a antecipação de pagamentos poderá financiar o curso de
capacitação de profissionais, compra de sementes e insumos, assistência técnica,
pavimentação de estradas e outras melhorias de infra-estrutura.;

−

etapa intermediária: na fase de crescimento florestal, os produtores receberiam
ajuda de custo;

−

etapa de manutenção do sistema: os produtores serão auto-suficientes com
rendas extras de produtos agro-florestais ou florestais; a melhoria hídrica e de
infra-estrutura, vai gerar novas oportunidades de atividades, tais como, ecoturismo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio de discussões desenvolvidas neste trabalho e com o exercício teórico acerca de

uma área para implementação de um projeto florestal para fins de MDL, pode-se tecer as
seguintes considerações.
Este trabalho buscou locais que atendem as características de elegibilidade e detectou a
existência de regiões com potencial para desenvolvimento de projetos MDL de pequena escala
no estado de São Paulo.
O trabalho usou parâmetros utilizados no método consolidado pela JE para o
estabelecimento da linha de base e da demonstração de adicionalidade, atribuindo pontuação a
cada parâmetro. Esta pontuação afastou uma análise meramente subjetiva e agregou
imparcialidade.
Com o método acima, identificou-se a melhor opção do uso de terra para a região de
estudo dentre as três alternativas à prática da pecuária extensiva: atividades de reflorestamento
com espécies nativas, atividades de reflorestamento comercial e atividade de sistema agroflorestal.
É comum ser esperada a preferência por projetos florestais de larga escala, como o
cultivo de monoculturas devido à taxa relativamente alta de absorção de carbono, à facilidade
de medição e aos benefícios sociais como o aumento da oferta de empregos. No entanto, o
resultado do questionário aplicado revelou a realidade local, seus reais interesses sócioeconômicos, grau de informação e experiências passadas. Concluiu-se que o projeto agroflorestal tem a melhor viabilidade como projeto MDL para a região estudada.
Foi observada a importância da figura de um líder local para que um projeto seja
implementado na região.
Este trabalho teve limitações técnicas e recomenda-se, para futuros trabalhos e pesquisas,
a aplicação de métodos de avaliação sócio-econômica, como RPA – Rapid Rural Appraisaid;
que envolverá um número maior de entrevistados.
Este trabalho não abordou questões de monitoramento do projeto que precisam ser
estudadas com maior detalhe.
Não foi possível, também, elaborar uma análise financeira precisa em relação aos custos
do projeto e recebimento dos créditos devido ao fato de que os créditos de carbono para
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reflorestamento ainda não possuem valor de mercado, visto que ainda não houve nenhum
registro de projetos.
A utilização dos créditos de carbono para contribuir na renda familiar é relevante.
Entretanto, este fato não resolve o problema de fluxo de caixa, pois, enquanto a maioria dos
gastos de um projeto é efetuada no primeiro momento da implantação, o recebimento pelos
créditos é diluído ao longo do tempo de duração do mesmo, que pode chegar a trinta anos.
Desta maneira é necessário que haja órgãos públicos ou fundos que financiem esse tipo de
projeto e que possa receber os créditos como forma de pagamento.
É interessante, também, o estudo associativo de um projeto MDL florestal de pequena
escala com outros projetos de nível regional ou nacional. Neste caso do estudo no bairro do
Paraitinga, este pode ser associado, por exemplo, ao Projeto PDA Mata Atlântica do Ministério
do Meio Ambiente ou à Rede Rio-São Paulo de sementes florestais nativas da Fundação
Florestal do Estado de São Paulo. O primeiro tem objetivo de restaurar a cobertura vegetal
nativa e a aplicar medidas mitigadoras do efeito de fragmentação de habitats em áreas
prioritárias de mananciais e o segundo visa a produção e comercialização de sementes
florestais de espécies nativas.
Constatou-se que o planejamento para implementar o projeto MDL leva automaticamente
à adoção das boas práticas de silvicultura. O molde do projeto MDL deverá ser replicado como
boa prática em reflorestamento, independente da finalidade de conseguir o crédito de carbono.
Frente ao exposto, espera-se que este trabalho possa contribuir na elaboração de novos
projetos MDL florestais.
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GLOSSÁRIO
Biomassa – Denominação dada à massa vegetal de uma área específica.
Ciclo curto – ciclo de produção curto, no qual a colheita se dá de 7 a 10 anos.
Ciclo longo – ciclo com maior duração de tempo, sendo geralmente de 20 a 25 anos para a
cultura do eucalipto.
Hectare – Medida de área geralmente usada para demarcação de terras agrícolas. Um
hectare equivale a 10.000 m².
Monocultura – cultura de uma única espécie em uma área em questão.
Partes – Países constituintes da Convenção Quadro de Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas
Partes Anexo I – Países pertencentes à União Européia, membros da OCDE e os
chamados países em transição, pertencentes à ex-União Soviética e que integram a lista dos
países que têm o compromisso de reduzir suas emissões de GEE. São eles: Alemanha,
Austrália, Áustria, Belarus, Bélgica, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Espanha, EUA, Estônia,
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Letônia, Lituânia,
Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Eslovaca,
República Tcheca, Romênia, Rússia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia.
Partes do não-Anexo I – Países em desenvolvimento cujas emissões de GEE per capita
são muito reduzidas e, portanto, não têm compromissos para diminuir suas emissões.
Serapilheira – camada superficial do solo, constituída por restos vegetais (folhas, galhos) e
animais (carcaças).
Sumidouro – significa qualquer processo, atividade ou mecanismo que remova um gás de
efeito estufa, um aerossol ou um precursor de um GEE da atmosfera.
Taxa interno de retorno – é a taxa que eqüaliza o valor presente de um ou mais
pagamentos com o valor presente de um ou mais recebimentos.
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Anexo – A

Métodos do Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno

Método do Valor Presente Líquido
“O método do Valor Presente Líquido (VPL) tem como finalidade valorar em termos de valor
presente, o impacto dos eventos futuros associados a um projeto ou alternativa de
investimento; ou seja, mede o valor presente dos fluxos de caixa gerados pelo projeto ao longo
da sua vida útil. Não existindo restrição de capital, argumenta-se que esse critério leva à
escolha ótima, pois maximiza o valor da empresa. (Samanez, 2002).A seguinte expressão
define o VPL:

n
VPL = - + ∑
t=1

FCt
______

(1 + K)t

Critério de decisão: se VPL> 0, o projeto é economicamente viável.
FCt representa o fluxo de caixa no t-ésimo período, I é o investimento inicial, K é o custo do
capital e o símbolo Σ, somatório, indica que deve ser realizada a soma da data 1 até a data n
dos fluxos de caixa descontados no período inicial. A regra decisória a ser seguida ao se aplicar
o VPL é: empreenda o projeto de investimento de capital se o VPL for positivo.
Método da Taxa Interna de Retorno
Por definição, a TIR é a taxa de retorno esperada do projeto de investimento. O método da TIR
não tem como finalidade a avaliação da rentabilidade absoluta a um determinado custo de
capital (processo de atualização), como o VPL; ao contrário, seu objetivo é encontrar uma taxa
intrínseca de rendimento (Samanez, 2002). Matematicamente, a TIR é uma taxa hipotética de
desconto que anula o VPL, ou seja, é aquele valor de i* que satisfaz a seguinte equação:

n
VPL = -I + ∑
t=1

FCt
______

(1 + i*)

=0
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Critério de decisão: se i* > K , o projeto é economicamente viável.
A regra decisória a ser seguida no método da TIR é: empreender o projeto de investimento de
capital se a TIR exceder o custo de oportunidade do capital. Essencialmente ela diz se a taxa
de retorno esperada sobre o projeto de investimento excede a taxa de retorno requerida e se o
projeto criará valor.
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Anexo B - Estimativa de emissões de GEE dentro dos limites do projeto.
Um exemplo de estimativas de emissões do CO2 de um projeto de reflorestamento de
20 anos, com Acacia magium, em uma área de 1000ha será descrito na Tabela 1.
Tabela 1- Estimativa de emissões de GEE pela queima de combustíveis fósseis (em
unidades de CO2), resultantes da atividade de projetos de reflorestamento sob o MDL
(distribuição de 3000 árvores por ha. em 3~5 ciclos sendo 6 anos cada ciclo).
Emissão por
combustível fóssil

Trabalho civil de
limpeza da terra

Baseada na projeção, equipamento
pesado percorre 20km por ha para
limpeza de terra. A eficiência do
combustível no equipamento é de
1km/1litro de diesel área total plantada
após 20 será de 4968ha. Cálculo é
apresentado a seguir considerando fator
calorífico e fator de emissão: 4,968ha x
20 km : 1km x 38,3MJ/litro x 0,0687 kg
CO2/MJ = 261.437kg CO2/20anos =
261CO2-ton/20anos = 13,1tCO2n/ano

Emissão por
fertilizante

Fertilizantes

Fertilizantes são utilizados, no entanto
emissão não é calculada no projeto por
não ser significante

Emissão por
combustível fóssil

Atividades de
cuidados na fase de
crescimento de
árvores

Baseada na projeção, 250 dias
trabalhados ano com 4 carros dirigindo a
20km por dia, i.e, 40 km por viagem.
Considerando a eficiência do diesel em
1km/l, fator calorífico e fator de emissão
são calculado a seguir:
40km x
4 carros x 250 dias : 6km/litro x 20 anos
x 38,3 MJ/l x 0,0687kgCO2/MJ =
350.828 kg CO2/20 anos =
350tCO2/20anos = 17,5 tCO2 /ano.

Emissão por
combustível fóssil

Atividades de corte

2 cargas dirigem 125 dias percorrendo 1
km por dia por 20 anos. Considerando a
eficiência de combustível como 1km/l,
fator calorífico e fator de emissão são
calculados a seguir: 2km x 125 dias x 2 x
20anos :- 1km/litro x 38,3 MJ/l x
0,0687kg CO2/MJ = 26,312 kg
CO2/20anos = 26 CO2-ton/20anos= 1,3
CO2-ton/ano

Emissão por
combustível fóssil

Corte da madeira com
motosserra

Fonte: Traduzido de Sumitomo Corporation (2004).

13,1
tCO2/ano

0

17,5 tCO2/ano

1,3 tCO2/ano

Praticamente nulo
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Anexo C - Tratamento de fuga
Fugas são o aumento das emissões de GEE ocorridas fora do limite do projeto,
referentes aos combustíveis fósseis utilizados no transporte e na atividade de
implementação e manutenção da atividade do projeto
As metodologias aprovadas utilizam a abordagem do GBP/LULUCF (IPCC,2003) para
estimar a emissão de CO2.
LK veículo, CO2 = ∑∑(EFij . Consumo de Energiaij)/1000
i

(2)

j

Consumo de energiaij = nij . kij . eij
Onde:
LK

=

i
j
EFij

=
=
=

Consumo de combustível =
nij
=
=
kij
eij

=

emissão total de GEE devido ao combustível fóssil provindo de veículo
em toneladas de CO2 . /ano
tipo de veículo
tipo de combustível
fator de emissão por tipo i de veículo com tipo j de combustível, em
kgCO2 por ano.
consumo de tipo j de combustível por veículo tipo i, em litros.
número de veículos
quilômetros percorridos por cada um dos tipos i de veículos com o
combustível tipo j, em km.
consumo de energia média do tipo i de veículo com o tipo j de
combustível, litros/km.

Como exemplo da fuga em GEE de um projeto florestal, tem-se o projeto da Sumitomo
Corporation em Java, Indonésia (2004), com os mesmos parâmetros descritos no 10.4.
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Tabela 2 - Cálculo da emissão de fuga do projeto MDL.
Item

Atividade

Avaliação

Emissão por
combustível
fóssil

Transporte de
mudas

Com base na projeção, 5.000.000 mudas
são carregadas em 20 anos. O caminhão
tem capacidade para carregar 1000 mudas
e dirige à distância do local de viveiro até a
plantação de 50 km x 2 + 100km por uma
viagem. Considerando a eficiência do
combustível diesel de 6km/l, fator calorífico
e fator de emissão serão calculados como a
seguir:
5.000 viagens x 100km - 6km x 38,3MJ/litro
x 0,0687kg CO2/MJ = 219,267kg CO2/20
anos
219CO2 –ton/20 anos = 11.0 CO2-ton/ano
o trecho necessário para a construção de
estradas para o projeto é de 20km.

Emissão por
equipamento
pesado para
construção de
estradas

Emissão por
transporte

Baseado em projeções, o equipamento
pesado percorre 20km por litro e a distância
da floresta é de 20km. Considerando a
eficiência de diesel como 1km/l, fator
calorífico e fator de emissão são calculados
a seguir:
20km - 1km x 38,3MJ/l x 0,068kgCO2/MJ
=8,77 kg CO2/20anos = 0,088 CO2ton/20anos = 0,00 CO2-ton/ano

Emissão por
combustível
fóssil

Transporte de
troncos

O combustível é usado fora do limite do
projeto e é calculado como fuga

Fonte: traduzido de Sumitomo Corporation (2004).

Os procedimentos para revisão periódica de implementação das atividades e medidas
para minimizar a fuga são realizados a cada seis meses.

Conservação florestal
planejado e índice de
diminuição de florestas
( insucesso do plano)

Fonte: traduzido de Pacific Consultant (2002).

Reflorestamento com
espécies nativas

Mudança de uso de terra
para agricultura

Plantação com espécie de
rápido crescimento

Reflorestamento com
planejamento

Aumento de produção
alimentícia com
planejamento de
expansão agrícola

Continuação do uso
atual e regeneração

Conservação florestal e
regeneração natural

Mudança de uso para
finalidade urbana:
residencial ou industrial

Uso de terra
permanece como está
(campo abandonado)

É possível comprovar a continuidade do
uso atual de terra?

Existe planejamento de administração ou de uso de
terra no local do projeto?

SIM

Reflorestamento com
espécies nativas

Mudança de uso de terra
para agricultura

Plantação com espécie de
rápido crescimento

Conservação florestal e
regeneração natural

Continuação do uso
atual e regeneração
natural

Uso de terra
permanece como está
(campo abandonado)

Listar opções com maiores
possibilidades de uso de terra

Conservação florestal
planejado e índice de
diminuição de florestas
(insucesso do plano)

Reflorestamento com
planejamento

Aumento de produção
alimentícia com
planejamento de
expansão agrícola

Mudança de uso para
finalidade urbana:
residencial ou industrial

Existe planejamento de administração ou de uso de
terra no local do projeto?

NÃO

Existem documentos que comprovam o registro de
histórico do uso de terra do local do projeto?

Projeto de Reflorestamento

Anexo D - Listagem de opções de atividades no cenário da linha de base

de base

da linha

cenários

de

Opções

Passos
para
listagem
de opções

116

117

Anexo E - Ferramenta de demonstração da adicionalidade.
Etapa 0: Avaliação de dados da atividade do projeto.
Verificar a elegibilidade do projeto
Passa para a etapa seguinte

Etapa 1: Identificação de alternativas para o projeto.
Verificar se está em conformidade com as leis e
Passa para a etapa seguinte

Etapa 2: Análise de Investimento
• Opção I – análise de custo
simples
• Opção II - análise
comparativa de investimentos
• Opção III - análise de
Benchmark externo e interno

Etapa 3: Análise de barreiras à
implementação (documentadas)
• Barreiras de investimento
• Barreiras tecnológicas
• Outras barreiras.

Passa para a etapa seguinte

Etapa 4: Análise do impacto de registro do
projeto MDL.
Explicação sobre como o incentivo de CER
poderá aliviar as barreiras especificadas acima
Passa para a etapa seguinte

Atividade do Projeto MDL
florestal é adicional

Fonte: adaptada de United Nations Framework Convention on Climate Change (2004b).

0,75

0,71

30

30

26

4- Jacarandápaulista
Machaerium
villosum
5- AraribáCentrolobium
tomentosum
6- Pau-marfim
Balfourodendron
riedelianum

0,55

12

11,8

10

16,5

6,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

BEF
1,2

Fator de
expansão de
biomassa do
volume do caule
para volume
total
(adimensional)

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

R
0,23

Razão rootto-shoot
(adimensio
nal)

12,78

13,27

13,05

13,61

10,59

T
8,28

Biomassa
açima do
solo no
tempo t
(t ms/ha)
T(t)=SV x
BEF x WD

6,39

6,6

6,52

6,80

5,29

4,14

Estoque de
C sobre
biomassa
acima do
solo
t/ha/ano por
espécie
Na(t)=T(t) x
FC

1,72

1,791

1,761

1,837

1,430

0,952

Estoque de C
sobre biomassa
abaixo do solo
t/ha/ano por
espécie
Nb(t) = T(t) x R x
0,5

6,39 + 1,72 x
0,13 = 1,054

6,6 + 1,79 x 0,16
= 1,34

6,52 + 1,76 x
0,09 = 0,74

6,80 + 1,837 x
0,09 = 0,77

5,29 + 1,43 x
0,16 = 1,07

4,14 +0,95
x0,36=1,83

N(t) = (Na(t) +
Nb(t) x Ai

Estoque
total de C em
por espécie, por
ha.

X 26 anos
= 27,40

X 28 anos
= 37,58

X 28 anos
= 20,72

X 6 anos =
4,66

X 28 anos
= 29,96

X 10anos
= 18,30

Total de carbono/
projeto
até o
estágio
clímax
(máximo
de 28
anos) por
tC/ ha

* Foram considerados espaçamento e proporção de espaço ocupada por cada espécie por ha. Ex: Araucária ocupa 0,36 de cada ha do
projeto.
* FC = fração carbono de matéria seca (tC/tms) . 0,5 é o valor de referência pela Guia de Boas Práticas de 2003 do IPCC.
* Para valores de R e BEF foram utilizadas tabelas da Guia de Boas Práticas de 2003 do IPCC.
* Total de C por projeto é obtido somando os valores da última coluna.

Fonte: IPEF (2006).

0,87

6

3- Bracatinga
Mimosa acabrella

1,07

30

2-Ipê-rosa
Tabebuia
pentaphylla

Sv
15

WD
0,46

10

Volume
do fuste
(m/ha/
tempo t)

Densidade
básica da
madeira
(t ms/m3)

1-Araucária
Araucaria
angustifolia

Tempo para
maturi
dade
(anos)

com espécies nativas.

Anexo F Dados utilizados para o cálculo de estimativa ex-ante da mudança de carbono no projeto de reflorestamento
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0,71

26

12

10

6,6

1,5

1,5

1,5

BEF
1,2

Fator de
expansão de
biomassa do
volume do
caule para
volume total
(adimensional)

0,27

0,27

0,27

R
0,23

Razão
root-toshoot
(adimen
sional)

12,78

13,05

10,59

T
8,28

Biomassa
açima do
solo no
tempo t
(t ms/ha)
T(t)=SV x
BEF x
WD

6,39

6,52

5,29

4,14

Estoque
de C
sobre
biomassa
acima do
solo
t/ha/ano
por
espécie
Na(t)=T(t)
x FC

1,72

1,761

1,430

0,952

Estoque de
C sobre
biomassa
abaixo do
solo t/ha/ano
por espécie
Nb(t) = T(t)
x R x 0,5

10,06 x 0,30
= 3,01

6,52 + 1,76
x
0,07=0,496
6,39 + 1,72
x 0,06 =
0,48

5,29 + 1,43
x 00,7 =
0,47

4,14 +0,95
x0,5=2,54

N(t) = (Na(t)
+ Nb(t) x Ai

Estoque
total de C
em
por espécie,
por ha.

x 28
anos =
84,50

X 28
anos =
13,91
x 26
anos =
12,65

x 28
anos =
13,16

X
10anos
= 25,40

Total de
carbono/
projeto
até o
estágio
clímax
(máxim
o de 28
anos)
por tC/
ha

* Foram considerados espaçamento e proporção de espaço ocupada por cada espécie por ha. Ex: Araucária ocupa 0,36 de cada ha do projeto.
* FC = fração carbono de matéria seca ( tC/tms) = 0,5, é o valor de referência pela Guia de Boas Práticas de 2003 do IPCC.
* Para valores de R e BEF foram utilizadas tabelas da Guia de Boas Práticas de 2003 do IPCC.
* Total de C por projeto é obtido somando os valores da última coluna.
* Para Eucaliptus foi utilizado o valor de Na(t) + Nb(t) = 10,06 extraído de Inventário do MCT(2002).

Fonte: IPEF, (2006); MCT,(2002).

5 - Eucalipto
Eucalyptus grandis

0,87

30

3- Jacarandápaulista
Machaerium villosum
4- Pau-marfim
Balfourodendron
riedelianum

1,07

30

Sv
15

WD
0,46

2-Ipê-rosa
Tabebuia
pentaphylla

Volume
do fuste
3
(m /ha/
tempo t)

Densidade
básica da
madeira
3)
(t ms/m

10

Tempo
para
maturi
dade
(anos)

Dados utilizados para o cálculo de estimativa ex-ante da mudança de carbono no projeto agro-florestal.

1-Araucária
Araucaria
angustifolia

Anexo G
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