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RESUMO  

A mudança climática é uma questão de cunho global que reverbera em eventos adversos, como 

secas intensas e chuvas torrenciais em áreas atípicas e em temporadas incoerentes com o natural 

datado ao longo dos anos. Em função desta problemática, membros da comunidade científica 

junto à tomadores de decisão, principalmente de países desenvolvidos, se reuniram para 

fomentar soluções frente a um cenário de crise climática. A partir disso, foram elaborados o 

IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), a CQNUMC (Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima) e a iniciativa REDD+, os quais 

materializam-se como documentos fundamentados a partir de estudos científicos associados ao 

encadeamento de políticas públicas que desempenham o papel de instrumento de gestão em 

prol da mitigação dos dois principais precursores da questão climática: a degradação de 

ecossistemas e a emissão de gases de efeito estufa. Neste contexto os ecossistemas florestais 

apresentam-se como fatores síntese de todas as ligações entre as políticas públicas, as ações de 

gestão e a questão climática, tendo em vista o serviço ambiental de estocagem de carbono e 

por ser um espaço passível de ser abarcado em uma unidade de conservação. Dito isso, o 

presente estudo objetiva compreender sobre a importância do estoque de carbono em biomassa 

acima do solo provido pelas florestas do Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) no 

contexto das mudanças climáticas globais. A metodologia adotada traduz-se na pesquisa 

bibliográfica, exploratória e descritiva, que consistiram na estimativa de carbono florestal; na 

valoração desse carbono estimado e no apontamento de ações que possam aumentar o grau de 

precisão das estimativas. Foram adquiridos resultados estimados da quantidade de carbono 

estocado na biomassa viva acima do solo nos ecossistemas florestais dos Morros da Viração, 

Cantagalo e Imbuí inseridos no PARNIT; totalizando aproximadamente 123.213,41 tC 

estocado, equivalentes ao valor total de 451.782,51 tCO₂e de emissões evitadas. Em seguida, 

essa parcela foi devidamente valorada, resultando em uma quantia total de R$5.522.589,40. 

Compreendendo as incertezas que os dados teóricos expressam, tendo em vista as imprecisões 

assumidas pelos referenciais teóricos e a carência de dados sobre a área de estudo; conclui-se 

que as possíveis pesquisas a serem realizadas capazes de levantar dados primários, que possam 

aumentar o grau de precisão nas estimativas de carbono, são os inventários florestais e as 

análises de uso e cobertura do solo. As estimativas resultaram em dados imprecisos, dado que 

o PARNIT abrange áreas evidenciadas em campo; com diferentes estratos florestais e usos do 

solo sem cobertura vegetal para estocar carbono. Apesar da viabilidade da quantia ser revertida 

em subsídios para a gestão da unidade de conservação, é importante salientar que o valor é 

baixo, sendo necessário contabilizar e reconhecer os demais serviços ambientais que as 

florestas exercem e contabilizá-los a fim de reconhecer seu verdadeiro valor de importância. 
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ABSTRACT  

Climate change is a global issue that reverberates in adverse events, such as intense droughts 

and torrential rains in atypical areas and in seasons inconsistent with the natural dated over the 

years. Due to this problem, members of the scientific community together with decision 

makers, mainly from developed countries, met to promote solutions in the face of a climate 

crisis scenario. Based on that, the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) and the REDD + 

initiative were elaborated, which materialize as documents based on scientific studies in 

association with the chain of public policies that play the role of a management tool in favor of 

mitigating the two main precursors of the climate issue: the degradation of ecosystems and the 

emission of greenhouse gases. In this context, forest ecosystems are presented as factors that 

summarize all the links between public policies, management actions and the climate issue, in 

view of the environmental carbon storage service and being a space that can be included in a 

conservation unit. That said, the present study aims to understand the importance of the above-

ground biomass carbon stock provided by the forests of the Niterói Municipal Natural Park 

(PARNIT) in the context of global climate change. The methodology adopted translates into 

bibliographic, exploratory and descriptive research, which consisted of forest carbon 

estimation; valuing this carbon and pointing out actions that can increase the degree of 

precision of the estimates. Estimated results were obtained of the amount of carbon stored in 

the forest ecosystems of Morros da Viração, Cantagalo and Imbuí inserted in PARNIT; totaling 

approximately 123,213.41 tC stored, equivalent to the total value of 451,782.51 tCO₂e of 

avoided emissions. Then, this installment was properly valued, resulting in a total amount of 

R$ 5,522,589.40. Understanding the uncertainties that the theoretical data express, in view of 

the inaccuracies assumed by the theoretical references and the lack of data on the study area; it 

is concluded that the possible research to be carried out capable of raising primary data, which 

can increase the degree of precision in carbon estimates, are forest inventories and analyzes of 

land use and cover. The estimates resulted in inaccurate data, given that PARNIT covers areas 

evidenced in the field; with different forest strata and land uses without vegetation cover to 

store carbon. Although the viability of the amount is reversed in subsidies for the management 

of the conservation unit, it is important to note that the value is low, and it is necessary to 

account for and recognize the other environmental services that forests perform and account 

for them in order to recognize their true value of importance. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

As atuais pesquisas da comunidade científica a respeito das mudanças climáticas 

globais concluíram que o aumento das concentrações de gases de efeito estufa (GEE), como 

por exemplo, o gás carbônico (CO₂), o metano (CH₄), o óxido nitroso (N₂O), e o conseguinte 

aumento da temperatura terrestre (aquecimento global); mudanças na precipitação e a 

ocorrência recorrente de eventos climatológicos extremos, estão atrelados à queima de 

combustíveis fósseis e transformações no uso da terra (desmatamento e agropecuária extensiva) 

(PELLEGRINO, 2007 e MCLEOD, 2011). Baseados em diversas linhas de evidência e estudos 

datados desde 1950, foram avaliados tendências e frequências na ocorrência de extremos 

climáticos, que coincidem com o aquecimento de 0,5 °C do planeta (IPCC, 2020).   

À nível mundial, representantes da comunidade científica reunidos no Painel 

Intergovernamental das Mudanças Climáticas Globais (em inglês Intergovernmental Panel on 

Climate Change - IPCC), somado aos tomadores de decisão (gestores governamentais) dos 

países (Partes) da Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima 

(CQNUMC) (em inglês United Nations Framework Convention on Climate Change - 

UNFCCC), materializaram diferentes resultados em formato de acordos internacionais, 

conferências, relatórios governamentais e políticas públicas, como o Acordo de Paris, a 

iniciativa REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal) e o 

protocolo de Kyoto. A partir da conjunção de todos estes elementos, é possível afirmar que os 

mesmos representam indicativos para uma necessidade planetária entre as nações: a articulação 

global para a construção de um Regime Internacional, que responda adequadamente às 

alterações do clima (VARGAS e FREITAS, 2010). 

Dito isso, foi reconhecida uma abordagem estratégica de mitigação, voltada para a 

combinação da redução de emissões de matrizes antropogênicas de gás carbônico com a 

conservação de ecossistemas provedores de serviços ambientais, baseados no sequestro e 

armazenamento de carbono atmosférico (MCLEOD, 2011). Dentre os ecossistemas que 

apresentam tais funções, as florestas desempenham atribuições fundamentais, especialmente, 

como sumidouros de carbono. Quando desmatadas e degradadas, tornam-se fontes emissoras 

de gases de efeito estufa, provocando globalmente discussões acerca de uma gestão florestal 

sustentável no tratamento das mudanças climáticas globais (SOUZA, 2015). 

Levando em consideração, que o território brasileiro apresenta 61% da sua extensão 

ocupada por florestas, é importante destacar que há uma demanda essencial em fomentar a 



15 

 

conservação desses ecossistemas, principalmente, no que tange a mudança de uso e cobertura 

do solo pelo desmatamento, uma vez que o mesmo, é considerado o segundo maior agente 

contribuinte do aquecimento global (MMA, 2012; e MEDEIROS, EDUARDO, YOUNG, 

2011; apud IPCC, 2007). 

As prerrogativas de tratamento da questão climática supracitada, seja em uma escala 

internacional ou nacional, apresentam-se associadas e inseridas às áreas protegidas, visto que 

ambientes com capacidade de sequestrar e estocar carbono (ecossistemas florestais) 

apresentam-se protegidos por legislações ambientais, como o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC - Lei federal n˚ 9.985/200) instituídas a partir de aparatos legislativos, 

que instrumentalizam a gestão ambiental de unidades de conservação no Brasil (MEDEIROS 

E YOUNG, 2011). Sendo assim, há contundentes indicadores que a implementação de áreas 

protegidas podem ser ferramentas eficazes no enfrentamento às mudanças climáticas globais 

(MACKINNO; DUDLEY; SANDWITH; 2011). 

 Neste contexto, os serviços ambientais e demais instrumentos econômicos de 

pagamento associados, ganham notoriedade a cada ano; com destaque para o estoque de 

carbono, sendo este, uma importante estratégia para regulação do clima proporcionada pelos 

ecossistemas florestais. Há uma possibilidade de conciliação das ações mitigatórias para as 

mudanças climáticas, a partir da preservação de unidades de conservação que assegurem a 

proteção e o pleno funcionamento desses ecossistemas, com o desenvolvimento econômico 

através do pagamento do carbono florestal (SILVA, 2014). 

 O Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) como uma unidade de conservação 

(UC) pertencente ao município de Niterói, que abarca mais de 700 hectares (ha) de floresta sob 

o domínio do bioma Mata Atlântica, apresenta um potencial sinérgico entre a economia e o 

estoque de carbono que pode ser explorado em prol do aprimoramento da gestão ambiental da 

UC no contexto das mudanças climáticas globais, tendo como norte o desenvolvimento 

sustentável. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A partir da crença de que os recursos naturais são inesgotáveis, os modelos de 

desenvolvimento se constituíram por meio de uma lógica super-exploratória ocasionando 

modificações drásticas no meio ambiente e, consequentemente, conforme a literatura científica 

indica, alterações climáticas, acentuação do efeito estufa, dentre outras adversidades (MORAIS 

e GRISÓLIA, 2012).  
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Tendo em vista que os impactos ambientais resultantes das mudanças climáticas 

perpassam as fronteiras territoriais entre as nações, a problemática em questão se tornou pauta 

global, tanto nos países do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, empenhando-se em 

investigar, analisar e determinar alternativas ecológicas do modus operandi humano, que 

harmonizem com a perpetuação da natureza e a garantia da qualidade de vida das gerações 

futuras. 

Frente à este cenário, a pesquisa está direcionada em quantificar e valorar o nível de 

carbono estocado em biomassa de um ecossistema florestal da Mata Atlântica, a fim de 

conduzir subsídios para a gestão ambiental do PARNIT. Os conteúdos, que serão 

desenvolvidos no decorrer do estudo apresentam potencial para contribuir significativamente 

para o fomento de políticas públicas voltadas para o gerenciamento das mudanças climáticas 

nas diferentes esferas governamentais do Brasil (municipal, estadual e federal), além de 

possibilitar a promoção de estratégias de conservação e de captação monetária para auxiliar e, 

assim, aprimorar a gestão ambiental de uma unidade de conservação. 

Ademais, os resultados do presente estudo podem amparar a reestruturação de 

parâmetros de uso e ocupação do solo, fortalecendo os zoneamentos ambientais protetivos 

existentes e estimulando o estabelecimento de novas áreas para conservação ecológica; 

fomentar projetos de restauração das áreas degradadas e enriquecimento dos remanescentes 

florestais; e ampliar ações de monitoramento e manutenção dos ecossistemas da Mata Atlântica 

para o município de Niterói (NEVES e MUEHE, 2010). 

Neste contexto, surgem algumas questões motivadoras que orientaram o estudo e serão 

investigadas durante a pesquisa: (i) De que forma o carbono estocado da unidade de 

conservação, Parque Natural Municipal de Niterói, pode contribuir para a gestão ambiental?; 

(ii) Qual é o valor do carbono estocado em biomassa viva acima do solo?; e, por fim (iii) Qual 

ofício o PARNIT é capaz de desempenhar na mitigação das mudanças climáticas globais? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral. 

 

Analisar a importância do estoque de carbono do PARNIT no contexto das mudanças 

climáticas globais. 
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1.2.2 Objetivos específicos. 

 

 Estimar a quantidade de carbono estocado na área do Parque Natural Municipal de 

Niterói (PARNIT);  

 Valorar o carbono estocado; 

 Avaliar possíveis melhorias nas estimativas de carbono atribuídas ao PARNIT. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

O referencial teórico desta pesquisa é composto pelos seguintes tópicos: a questão 

climática, o ciclo do carbono florestal, as ações de gestão mundial à respeito das mudanças 

climáticas (IPCC, CQNUMC e REDD+), mercados de carbono, valoração e pagamentos por 

serviço ambiental e unidades de conservação. 

 

2.1 A QUESTÃO CLIMÁTICA 

 

Conforme apontado no quarto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas, é admissível afirmar que a intensificação da temperatura média 

global esteja ocorrendo em função do aumento da disposição atmosférica de gases de efeito 

estufa decorrentes de atividades antrópicas (MARENGO, et. al; 2011). 

Partindo deste pressuposto, as consequências da irresponsabilidade humana para com 

o meio refletem-se e materializam-se em adversidades reais, como o incremento do degelo em 

um dos maiores glaciares do hemisfério sul, o Glaciar Upsala, o  derretimento de outras 

importantes geleiras da Terra do Fogo, a ocorrência de furacões em áreas atípicas, os verões 

com temperaturas significativamente mais elevadas que o normal no hemisfério norte e a 

escassez hídrica em locais tipicamente úmidos antes marcados por chuvas torrenciais. Além 

disso, a resposta da insensatez humana não se manifestou apenas nos formatos de degelo e dos 

demais distúrbios citados, mas para além disso, como a significativa elevação do nível do mar 

e dos processos de desertificação (CONTI, 2005). 

Segundo o professor Frédéric Bessart (2003), fundamentado em modelos climáticos 

globais contemplando os efeitos dos gases de efeito estufa e aerossóis, são reconhecidas cinco 

vertentes para o próximo século: o aumento na temperatura, entre 1990 e 2100, de 2,0 ˚ C; a 

elevação do nível do mar, de 0,50 m até 0,80 m até o ano de 2100 junto ao desalinhamento das 
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correntes oceânicas; a elevação dos níveis de precipitação no inverno em latitudes mais altas; 

distúrbios no ciclo hidrológico e no ciclo do carbono (CONTI, 2005).  

Dito isso, é notável que há uma necessidade de reinvenção do atual modelo de produção 

das atividades antrópicas (desmatamento, queimadas, crescimento do rebanho bovino) que 

consistem na degradação de ecossistemas, visto que o mesmo sustenta procedimentos de cunho 

degradante ao planeta nos quais retroalimentam uma consequência de âmbito coletivo 

denominada aquecimento global (MARENGO, 2011 e CONTI, 2005). 

 

2.2 O CARBONO FLORESTAL 

 

O elemento químico carbono é essencial para a vida na Terra. Devido ao seu atributo 

de formar 4 ligações covalentes, é capaz de compor uma variedade de estruturas e compostos 

essenciais (proteínas, carboidratos, lipídeos...) para a manutenção da vida terrestre (SOUZA, 

2012). Na natureza, assim como os elementos nitrogênio, fósforo e enxofre, o carbono passa 

por um processo de ciclagem biogeoquímica que consiste na ação simultânea entre seres 

autotróficos, como as plantas, realizando processos fotossintetizantes e retirando gás carbônico 

da atmosfera, incorporando-o em sua biomassa, e devolvendo à atmosfera através da respiração 

celular. Além disso, o carbono pode retornar para atmosfera por outros meios, como a 

decomposição da biomassa vegetal e da matéria orgânica, e também pela respiração dos 

animais. Vale ressaltar que as moléculas também podem ser carregadas por escoamento 

ocasionado por intensas precipitações, assim se dissolvendo em rios, lagos e oceanos (CELI, 

2018). 

A retirada de CO2  também pode ser analisada como consequência do sequestro de 

carbono, o qual consiste no deslocamento e estocagem desse gás em reservatórios de longo 

prazo (biomassa), além de representar o balanço líquido do carbono acerca das anexações, 

emissões, exportações e importações, que devem ser positivas para configurar ação de 

sequestro (CELI, 2018). 

Segundo Tchaúque e Sitoe (2007), define-se biomassa como a porção de matéria 

orgânica que compõe os seres vivos de um ecossistema, podendo ser calculadas de acordo com 

fórmulas envolvem as variáveis peso, volume, área ou número. É considerado um fator 

preponderante na caracterização estrutural de ecossistemas, a qual exprime grande relevância 

em pesquisas de monitoramento, qualificação de impactos,  estudos sobre estágios de sucessão 

e análises de produtividade primária de uma formação vegetal (BURGER e DELITTI, 1999). 
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O estoque de carbono na vegetação de ecossistemas florestais ocorre pela absorção e 

incorporação de dióxido de carbono (CO₂) em sua biomassa (troncos, galhos, raízes e folhas) 

através de processos fotossintéticos (COSTA, 2015). Posteriormente, a biomassa pode ser 

incorporada ao ecossistema por duas outras vias distintas, sendo elas (ROCHA, SILVA e 

FRAGA, 2017): 

1)Biomassa morta: serapilheira, árvores mortas, raízes mortas entre outros; 

2)Solo propriamente dito, incluindo a matéria orgânica amorfa. 

Frente à necessidade por análises congruentes, redução de custos financeiros, busca por 

maior acurácia nas estimativas, estabelecimentos de mercados de carbono e estratégias de 

mitigação das alterações climáticas, é notável a demanda crescente por estudos nas áreas sobre 

estimativa de carbono estocado (NICOLETTI et al. 2015). 

 

2.3 O REGIME INTERNACIONAL DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 

 

Segundo Porter e Brown (1996), o regime internacional das mudanças climáticas é a 

proposta mais globalizante e audaciosa entre todos os regimes de cunho ambiental existentes 

do planeta, conectando de maneira concreta, questões como eficiência energética e ameaças 

das alterações climáticas globais. Pode ser definido como um sistema de normas descritas em 

um tratado internacional acordado entre diferentes governos, que encaminha as decisões de 

diversos agentes de um governo sobre uma determinada questão, a qual, de maneira complexa 

e relevante, acarreta interrelações no desenvolvimento econômico e no meio ambiente 

(VIOLA, 2002).  

A ambição do regime se traduz no combate de tal problemática, considerada por Rei e 

Cunha (2015) como complexa e abrangente, a qual é prevista pela cooperatividade das nações 

signatárias dos tratados internacionais (Protocolo de Quioto e CQNUMC), medidas de redução 

das emissões de GEE e ações de adaptação às adversidade do clima. Como pilar cêntrico, adota-

se como valor primordial, o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, o qual 

balizou os compromissos comuns a todos os países pertencentes à CQNUMC, como também 

as responsabilidades diferenciadas pautadas no compromisso histórico à respeito das emissões 

(REI e CUNHA, 2015).  

O Protocolo de Quioto é um acordo internacional criado em 1997 que estabelece limites 

de emissões para seis tipos GEE - o perfluorcarbono (PFC); o hidrofluorcarbono (HFC); o 

metano (CH₄); gás carbônico (CO₂); o hexafluorsulfúrico (SF₆) e o óxido nitroso (N₂O)-, 

prevendo a diminuição de 5,2% dos níveis entre 2008 e 2012 relativos aos valores de 1990, 
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onde apenas 42 países pertencentes ao Anexo 11 estão sujeitos ao cumprimento destas metas, 

que diferem para cada nação (SILVA, 2009). No segundo momento de vigência do protocolo, 

as Partes se responsabilizaram em diminuir as emissões em 18% no mínimo entre 2013 e 2020. 

Tendo em vista que o modelo econômico dificultou a minimização das emissões, foram 

desenvolvidos 3 vias de flexibilização para facilitar a execução das metas: a comercialização 

das emissões2, a implementação conjunta3 e os mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL)4 

(MMA, 2020). 

No Regime Internacional sobre mudanças climáticas globais, foram articulados e 

desenvolvidos a partir de agrupamentos internacionais: o IPCC (Painel Intergovernamental das 

Mudanças Climáticas Globais), a CQNUMC (Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima) e a iniciativa REDD+, como modelos para elaboração de soluções 

mundiais para a problemática citada no parágrafo anterior. 

2.3.1 O IPCC (Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas Globais) 
  

Em 1972, a conferência de Estocolmo organizado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) expõe pautas voltadas para problemáticas acerca da poluição e pobreza mundial, 

estabelecendo 26 princípios relativos à proteção do meio ambiente e 109 recomendações de 

ação. Neste momento, não existiam termos relacionados às questões climáticas ou mudanças 

climáticas (NEXO, 2019). 

Em 1979, ocorre a primeira conferência mundial do clima em Genebra, de cunho 

técnico-científico, reunindo especialistas e cientistas de 53 países e 24 organizações 

internacionais com o objetivo de discutir questões ambientais referentes à agricultura, recursos 

hídricos, energia, biologia e economia, e intimando às federações para que tomem providências 

a partir da investigação dos impactos climáticos (NEXO, 2019).  

                                                

1 Países membros da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE), descritos como 

desenvolvidos e pertencentes ao antigo bloco soviético (SILVA, 2009). 
2 A Conferência das Partes é incumbida de articular as diretrizes e métodos de apuração e prestação de contas do 

relatório de emissões, a qual, qualquer integrante do Anexo B (lista dos limites quantificados para cada Parte) a 
fim de cumprir com as metas, é capaz de comercializar as emissões (MCIT, 2020). 
3 Qualquer Parte integrante do Anexo B do Protocolo de Quioto, pode transferir ou obter unidades de redução, 

medidas em 1tCO₂ provenientes de projetos que objetivam diminuir as emissões ou aumentar as remoções (MCIT, 

2020) 
4 Se originou a partir de uma proposta do Brasil em 1997 sobre a criação do fundo de desenvolvimento limpo e 

do plano de implementação conjunta entre países desenvolvidos e emergentes, permitindo que países 

desenvolvidos invistam nos países em desenvolvimento para que sejam capazes de atingirem o desenvolvimento 

sustentável, e assim, adquirirem as Reduções Certificadas de Emissões (RCE), as quais podem ser aproveitadas 

pelos países do Anexo I no cumprimento de suas metas (ARAÚJO, 2012). 
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Em 1988, o IPCC é autorizado pela assembleia geral da ONU com a tarefa inicial 

descrita segundo a resolução n˚43/53 da assembleia geral da ONU de 6 de dezembro de 1988, 

que determina uma série de proposições, como por exemplo: 

·      Estabelece a mudança climática como um consenso de preocupação mundial, visto que o 

equilíbrio climático é fundamental para a manutenção da vida na Terra, e por isso, vê-se a 

necessidade de tomar medidas imediatas; 

·    Endossa a atuação da Organização Meteorológica Mundial e o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) em conjunto para desenvolver o IPCC com a 

finalidade de prover pesquisas internacionais em escala global sobre a magnitude, o tempo 

e o potencial de impacto socioeconômico e ambiental da mudança climática no intuito de 

articular respostas estratégicas; 

·    Incita os governos e organizações não-governamentais a tomar esta questão problemática 

como prioridade para empreender e promover programas cooperativos que pesquisem as 

relações de causa e efeito climático das atividades antrópicas; 

·    Encoraja os governos a conscientizar suas respectivas comunidades acerca do aquecimento 

global; 

·    Evoca governos e organizações não-governamentais a prevenir quaisquer detritos 

provenientes da mudança climática instigando às empresas dos setores industriais a 

desempenharem seus respectivos papéis em mitigar os efeitos; 

·    Requisita o secretário geral a função de comunicar todas os conselhos sociais e econômicos 

das nações e organizações não-governamentais no intuito de estimular instituições 

científicas e especialistas no assunto a desenvolver pesquisas nesta área. 

 

Desta forma, foi fundado o IPCC, que pode ser descrito como uma organização 

intergovernamental composta atualmente por 195 membros de diferentes governos, aos quais  

também são integrantes da ONU, destinada a avaliar as publicações científicas sobre mudanças 

climáticas globais, e assim, fornecer de forma sintetizada e resumida, os atuais conhecimentos 

consolidados sobre as razões, efeitos, ameaças futuras, meio de adaptação e mitigação (IPCC, 

2020). 

Desde a criação do IPCC, cada relatório científico tem contribuído diretamente para a 

formulação internacional de políticas públicas climáticas que auxiliam na gestão da 

problemática em uma escala mundial. Em 1990, o primeiro relatório de avaliação do IPCC 

(FAR) apontou a importância das mudanças climáticas como um desafio com consequências 

globais exigindo cooperação internacional. O segundo relatório de Avaliação (SAR) (1995) 

forneceu material importante para que os governos se retirassem antes da adoção do Protocolo 

de Kyoto em 1997. O terceiro relatório de avaliação (TAR) (2001) concentrou a atenção nos 

impactos das mudanças climáticas e a necessidade de adaptação. O Quarto relatório de 

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar4/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar4/
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avaliação (AR4) (2007) lançou as bases para um acordo pós-Kyoto, concentrando-se em limitar 

o aquecimento a 2°C. O quinto relatório de avaliação (AR5) foi finalizado entre 2013 e 2014. 

A compilação de todos estes relatórios contribuíram significativamente para o 

desmembramento do Acordo de Paris (IPCC, 2019).  

O Acordo de Paris surge durante a vigésima conferência das Partes (COP 21) no ano 

de 2015 de forma excepcionalmente participativa e disposta, como reflexo de uma série de 

fatores ocorridos ao longo do ano, como: a conferência científica Nosso Futuro Comum sob a 

Mudança do Clima, marcada pela participação significativa de diversas nações; o acolhimento 

das nações unidas aos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) e a Agenda 2030; e a 

cooperação de pouco menos da totalidade dos integrantes às Contribuições Nacionalmente 

Determinadas (NDCs), as quais, segundo a CQNUMC (2020), representam os esforços sobre 

as ações climáticas que cada país executou, que devem ser delineados e comunicados com o 

intuito de atingir os objetivos de longo prazo - limitar o aquecimento do planeta de 1,5 a 2°C - 

determinados no acordo (MILANEZ et. al. 2017 e UNFCCC, 2020).  

Atualmente, o IPCC está em seu sexto ciclo de avaliação com previsão de lançamento 

para 2022, quando serão publicados três relatórios especiais, dentre estes, um relatório de 

metodologia e o sexto relatório de avaliação. O primeiro desses Relatórios Especiais 

denominado Aquecimento Global de 1,5°C (SR15), foi requisitado pelos governos mundiais 

sob o Acordo de Paris. Em maio de 2019, o IPCC finalizou a incrementação das Diretrizes do 

IPCC de 2006 sobre inventários nacionais de gases de efeito estufa. O relatório especial sobre 

mudanças climáticas e terras (SRCCL) foi finalizado em agosto de 2019 e o relatório especial 

sobre o oceano e a criosfera em um clima em mudança (SROCC), em setembro de 2019. O 

sexto relatório de avaliação (AR6) deverá ser concluído em 2022 oportunamente a primeira 

avaliação global do ano seguinte (IPCC, 2019). 

Vale ressaltar que, o IPCC desempenhou um papel decisivo na criação da CQNUMC, 

o principal tratado internacional para reduzir o aquecimento global e lidar com as 

consequências das mudanças climáticas (IPCC, 2019). 

2.3.2 A CQNUMC (Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima). 
  

Em 1992, o secretariado da CQNUMC (Mudança Climática da ONU) foi estabelecido 

quando os países adotaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática 

(CQNUMC), configurando-se como um acordo multilateral assinado pelas partes durante a 

Eco-92, o qual, em 1994 determinou como objetivo a estabilização da concentração de GEE 

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar4/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.ipcc.ch/report/climate-change-and-land-an-ipcc-special-report-on-climate-change-desertification-land-degradation-sustainable-land-management-food-security-and-greenhouse-gas-fluxes-in-terrestrial-ecosystems/
https://www.ipcc.ch/report/climate-change-and-land-an-ipcc-special-report-on-climate-change-desertification-land-degradation-sustainable-land-management-food-security-and-greenhouse-gas-fluxes-in-terrestrial-ecosystems/
https://www.ipcc.ch/report/special-report-on-the-ocean-and-cryosphere-in-a-changing-climate-srocc/
https://www.ipcc.ch/report/special-report-on-the-ocean-and-cryosphere-in-a-changing-climate-srocc/
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(RODRIGUES e PIRES, 2010). A equipe da convenção é composta por cerca de 450 

funcionários representando mais de 100 países com a função de facilitar acordos e negociações 

intergovernamentais sobre questões climáticas. Além disso, auxiliam uma arquitetura 

complexa de órgãos que servem para promover a implementação da Convenção, do Protocolo 

de Kyoto e do Acordo de Paris. Neste contexto, as ações do grupo de trabalho consistem em 

fornecer conhecimento técnico e científico; assessorando na análise e revisão das informações 

sobre mudanças climáticas relatadas pela Conferência das Partes (COP) e na implementação 

dos mecanismos estabelecidos no Protocolo de Kyoto. Também mantém o registro de 

contribuições determinadas nacionalmente (iNDC) estabelecidas sob o Acordo de Paris, as 

quais integram a importância de cada país comunicar e delinear suas respectivas ações pós 

2020 (UNFCCC, 2019). 

A CQNUMC se desenvolveu em um contexto em que se havia menos embasamento 

teórico-científico sobre a questão climática havendo como base em seu argumento principal de 

existência: o protocolo de Montreal (sobre as substâncias defletoras da camada de ozônio), o 

qual trouxe uma perspectiva de que os governos deveriam agir em prol da segurança 

humanitária mesmo perante às incertezas científicas (princípio da precaução). A partir disso, 

são definidos entendimentos essenciais para a construção de uma lógica que pudesse 

fundamentar a presente problemática em um contexto global. São elas (UNFCCC, 2019): 

 O consentimento e reconhecimento de que há um problema coletivo, no qual é de extrema 

importância a participação dos governos em discuti-lo; 

 A definição de uma meta ambiciosa que busca estabilizar a emissão de gases de efeito estufa 

dentro de um prazo suficiente para que os ecossistemas se adaptem às mudanças climáticas 

existentes de maneira compatível com a manutenção do padrão de produção do setor primário 

(agricultura) e com o desenvolvimento econômico; 

 Reconhece e posiciona os países desenvolvidos como os maiores emissores de gases de efeito 

estufa incumbindo-os de liderar os demais governos em reduzir o lançamento de gases 

poluidores; 

 Articular um sistema de apoio financeiro a partir de doações e empréstimos que transfiram 

fundos para as ações combatentes às mudanças climáticas; 

 O dever dos países industrializados em informar regularmente sobre suas políticas públicas e 

ações contra à questão climática, como também encaminhar um inventário anual à respeito das 

emissões de gases de efeito estufa. Além disso, retrata que os países emergentes devem anunciar 

sua ações para lidar com a questão climática e medidas de adaptação aos impactos. No caso dos 

países em desenvolvimento, não há uma regularidade estabelecida para as relatorias mediante 

ao não auxílio financeiro; 

 Assume que o desenvolvimento econômico é particularmente vital para os países mais pobres 

do mundo e admite que a parcela de emissões de gases de efeito estufa produzida pelos países 
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em desenvolvimento aumentará nos próximos anos. No entanto, no interesse de cumprir seu 

objetivo final, ele procura ajudar esses países a limitar as emissões de maneiras que não 

prejudiquem seu progresso econômico.           

2.3.3   Iniciativa REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal) 

  

O mecanismo REDD+ foi outra marcante estratégia internacional que consiste no 

estabelecimento de incentivos para os países em desenvolvimento protegerem e gerenciarem 

de forma mais incisiva seus recursos florestais, criando e reconhecendo um valor financeiro 

para o carbono adicional armazenado nas árvores ou não emitido para a atmosfera (CORBERA, 

2019). O instrumento baseia-se em 4 finalidades: diminuir as emissões em função do 

desmatamento e degradação florestal; expandir os estoques de carbono florestais; o manejo 

sustentável de florestas e a conservação (AGUIAR, 2018).  

 Em 2013, é assinado o Marco de Varsóvia para a REDD+ sob a tutoria da CQNUMC 

estabelecendo uma arquitetura internacional composta por prerrogativas para a avaliação dos 

resultados das práticas de mitigação de perda florestal nos países em desenvolvimento, assim 

como as formas pelas quais estas nações poderão obter remuneração pelos seus resultados. Tal 

arquitetura refere-se ao grau de governança, ou seja, uma estrutura constituída por uma rede de 

instituições, organizações, princípios, normas, mecanismos e procedimentos de tomada de 

decisão (Biermann et al., 2009, 2010 apud CORBERA, 2011).  

Os países com a intenção de obter estes pagamentos, devem expor seus níveis de 

referência de emissões florestais para uma banca avaliadora formada por técnicos especialistas 

selecionados pela CQNUMC. Quanto aos resultados, de acordo com medidas mitigatórias, no 

que lhe concerne, serão examinados em função do nível de emissão e explanado através de um 

Anexo Técnico ao Relatório Bienal de Atualização, uma vez que representa uma das 

obrigações de comunicação à CQNUMC (MMA, 2014). 

É importante salientar que atividades voluntárias para redução de emissões 

provenientes de organizações não-governamentais, setor privado, sociedade civil, e nações que 

não assinaram o Protocolo de Kyoto, não são permitidas à captação de compensações 

financeiras, e as emissões contidas não podem ser consideradas na efetivação das NDCs 

nacionais (AGUIAR, 2018). 

Em relação à submissão e tratamento destas referências, uma série de decisões, como 

por exemplo a decisão 4/CP 15 e 1/CP 16 determinaram diretrizes em prol do ordenamento da 

avaliação destes gradientes. Conforme a decisão 4/CP 15, é retratado que (MMA, 2014, p.3):  
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(...) países em desenvolvimento, ao estabelecer seus níveis de referência de emissões ou níveis de 

referência, devem fazê-lo de forma transparente, levando em conta dados históricos, e ajustá-los às circunstâncias 

nacionais, de acordo com as decisões relevantes da Conferência das Partes.  

  

Quanto à decisão 1/CP 16, é determinado que (MMA, 2014, p.3): 

  

(...)  países em desenvolvimento que realizem atividades REDD+, (...), de acordo com circunstâncias 

nacionais e respectivas capacidades, desenvolvam um nível de referência nacional ou, interinamente, níveis de 

referência subnacionais. 

 

A partir destas abordagens, supõe-se que esta iniciativa desperte e desenvolva 

interações, que podem ocorrer, tanto verticalmente quanto horizontalmente, entre diferentes 

esferas da tomada de decisão e de organizações. A interação vertical reflete-se entre as normas 

e procedimentos internacionais de REDD+ e as políticas existentes no nível nacional, como 

também em instituições de nível local, e a interação horizontal se manifesta entre políticas 

nacionais que objetivam reduzir o desmatamento, degradação e alterações adversas do uso da 

terra (Young et al., 2008 apud CORBERA, 2011). 

 Cabe ressaltar que, ao ser implementada inicialmente somente como REDD, a proposta 

não contemplava a conservação de áreas de proteção já estabelecidas com o desmatamento 

evitado; havia a limitação de somente estimular as ações futuras de enfrentamento do 

desmatamento, sendo posteriormente, modificado para o REDD+, o qual passou a reconhecer 

os esforços dos países no estabelecimento de um sistema de áreas protegidas (MEDEIROS E 

YOUNG, 2011). 

 

2.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Segundo Vallejo (2005), os primeiros registros de proteção de áreas naturais no mundo, 

estavam preponderantemente associados aos anseios da realeza e aristocracia rural, que 

expressavam como intenção em conservar esses espaços naturais: o uso da caça ou a 

conservação de recursos naturais para fins de uso imediato ou futuro destes grupos, sem 

abertura para o público em um primeiro momento. 

Em seguida, a demarcação territorial de espaços públicos elevam-se de um sentimento 

de preocupação com a escassez dos recursos, somado ao prestígio de estudo científico e 
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redução dos espaços verdes, aos quais passaram a ter valores atrelados de renovação espiritual 

e zona de conforto para aqueles que buscavam fugir do caos urbano (VALLEJO, 2005, p. 52). 

A história ambiental brasileira foi marcada pelo cumprimento da demanda por recursos 

dos colonizadores europeus, que não pouparam na intensidade do predatismo exploratório, 

desvalorizando e degradando ecossistemas e populações tradicionais; sendo os primeiros 

cuidados, quanto ao valor imensurável atribuído a natureza, despertados a partir da escassez de 

recursos como, a madeira em 1605 materializada pela falta do pau-brasil, a qual fez surgir as 

primeiras normas de controle denominadas ``regras do pau-brasil``; e água, em 1817, quando, 

devido um déficit hídrico, D. João VI proíbe a derrubada de indivíduos arbóreos no entorno 

das nascentes do rios Paineira e Carioca na cidade do Rio de Janeiro (VALLEJO, 2005, p. 54). 

As primeiras iniciativas para a criação de parques nacionais no Brasil surgiram com a 

vinda de pesquisadores naturalistas estrangeiros como Alberto Loefgren no século XIX, o qual 

foi empregado para comandar as sessões de Meteorologia e Botânica da Comissão Geológica 

e Geográfica, onde desenvolveu importantes pesquisas sobre espécies de árvores econômicas 

e fórmulas matemáticas sobre regime de chuvas e temperatura, o levando a apontar que o 

desmatamento está associado às mudanças climáticas e destacar o reflorestamento como 

solução (VALLEJO, 2017).  Deste modo, passou-se a defender a ideia que consiste na 

elaboração de um Código Nacional de Florestas, parques nacionais e a criação de um Serviço 

Nacional de Florestas com a finalidade de contemplar as ações de conservação destes 

importantes ecossistemas para a preservação dos recursos hídricos, microclimas e suprimir a 

extração madeireira (DEAN, 1996) 

Com a implementação do Código Florestal em 1934 (Decreto n˚ 23.793, de 23 de 

janeiro de 1934) a ideia acerca da criação de espaços protegidos começaram a desenvolver-se. 

Em 1937 foi criado o primeiro Parque Nacional Brasileiro, conhecido atualmente como Parque 

Nacional de Itatiaia. Em seguida foi criado o Parque Nacional da Serra dos Órgãos em 1939  

(FRANCO, 2011).  

Em 1979, a proposta de estudo designada Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa Florestal (IBDF) em parceria com a 

Fundação Brasileira para Conservação da Natureza não foi aceita por razões políticas internas 

que impediram a evolução do tema tratado. A partir disso, o IBDF junto a Fundação Pós-

Natureza (FUNATURA) elaboraram um anteprojeto de lei acerca do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), no qual, após um ano de debates foi conduzido ao 

Congresso no formato de projeto de Lei nº 2.892/92. Importante salientar, que este anteprojeto 
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sofreu certas alterações pelo CONAMA, sendo aprovado após um período de 8 anos no 

Congresso Nacional como lei do SNUC:  Lei federal nº 9.985/2000 (PECCATIELLO, 2011). 

O sistema define-se como um agrupamento de regulamentos e procedimentos nas quais 

concernem às instâncias governamentais federais, estaduais e municipais, a instituição e 

administração de unidades de conservação em prol da conservação ambiental do Brasil. É 

constituído por 12 categorias de Unidades de Conservação compostas por dois grupos -

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável -, cujas 

restrições ambientais diferenciam-se quanto às formas de preservação e uso permitidos; sendo 

determinadas de acordo com os níveis de preservação nos locais mais vulneráveis a 

externalidades, e aquelas que devem ser conservadas permitindo-se a exploração de forma 

sustentável (BRASIL, 2000). 

Desta forma, como vínculo interpretativo da contribuição econômica e ambiental, 

Young e Medeiros (2011) afirmam que as UCs foram responsáveis por colaborar impedindo a 

emissão de cerca de 2,8 bilhões de toneladas de carbono atmosférico equivalentes à 

aproximadamente 100 bilhões de reais, exibindo a proporção do benefício global com a 

implementação de UCs só no Brasil. 

 

2.5 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS. 

 

Os ecossistemas, segundo Ely (1998), são classificados como sistemas abertos 

composto por relações biológicas, que implicam no fluxo, conversão e concentração de energia 

e matéria por meio das inter-relações dos organismos e suas ações. 

Os serviços ambientais fornecidos pelos ecossistemas como, equilíbrio climático do 

planeta Terra, composição dos solos, abrandamento da erosão, a anexação de carbono 

atmosférico, a ciclagem de nutrientes, dentre diversos outros, contribuem significativamente 

para a saúde e bem estar humano (MMA, 2011).  

Apesar de existirem na literatura diversas conceituações sobre este tema, a concepção 

de serviços ambientais será tratado como sinônimo de serviços ecossistêmicos5, visto que 

grande parte dos autores, trabalham os conceitos destes termos como semelhantes 

(EMBRAPA, 2020 e PERALTA, 2014).  

                                                

5 De acordo com Constanza et al (1997), definem-se como fluxo de materiais, energia e informações provenientes 

do estoque de capital natural, que conjugam os serviços de capital manufaturado e humano para gerar bem-estar 

humano. 
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A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM) (2005) analisou os efeitos que os 

serviços ecossistêmicos provocam na saúde humana e a base informacional dos recursos 

indispensáveis para aprimorar a preservação desses serviços, e o uso sustentável desses 

ecossistemas. A partir disso, pesquisadores têm trabalhado em projetos para classificar, 

quantificar, avaliar, mapear, modelar e valorar os serviços ecossistêmicos com a finalidade de 

fundamentar medidas aos tomadores de decisão (EMBRAPA, 2020). 

Deste modo, a AEM (2005) estabeleceu a seguinte proposição, que classificou os 

serviços em quatro vertentes, que determinam as relações destes com o bem-estar humano, as 

quais têm sido aplicadas para subsidiar grande parte dos estudos realizados pelo mundo. São 

eles: 

 Serviços de Regulação: aqueles vinculados aos fluxos ecossistêmicos e as 

contribuições geradas para o funcionamento ininterrupto do sistema natural, 

como regulação do clima, polinização, controle de doenças, despoluição de 

corpos hídricos… 

 Serviços de Provisões: aqueles ligados aos produtos materiais dispostos pelos 

ecossistemas, os quais são absorvidos por um mercado bem estruturado em 

grande parte dos casos, como bens consumíveis, recursos hídricos, matérias-

primas, recursos genéticos, entre outros. 

 Serviços culturais: aqueles obtidos pelos seres humanos através de práticas 

espirituais, expansão cognitiva, uso contemplativo de lazer e estético, relativos 

aos valores, comportamentos e identidades. 

 Serviços de Suporte (ou de base): aqueles que são essenciais para o 

funcionamento e perpetuação dos ecossistemas e serviços ambientais providos, 

os quais apresentam efeitos que são sentidos à longo prazo, como a regulação 

do clima e dos recursos hídricos. 

Um modo de estipular o valor desses serviços, e a partir disso, despertar a reflexão e o 

interesse da sociedade sobre a relevância desses bens, se dá através da atribuição de valores 

monetários, adotada em técnicas de valoração ambiental, a qual consiste em estimar em valores 

financeiros os serviços ou bens fornecidos pela natureza reconhecendo o peso existente no 

bem-estar populacional (COELHO, 2016). 

Neste contexto, Schmid e Acevedo (2020) afirmam que é possível inserir o pagamento 

por serviços ambientais, como mecanismo de compensação econômica, capaz de alterar a 

percepção unilateral pautada na ecologia para uma ótica baseada no desenvolvimento 
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econômica com fluxo de renda no serviço, a fim de garantir a sua manutenção, e assim, sua 

perpetuidade.  

De acordo com o princípio do valor econômico total (PEARCE, 1993), é possível obter 

o valor do recurso ambiental, através do somatório entre os bens e serviços ecossistêmicos por 

ele guarnecidos, havendo ou não preços estabelecidos no mercado. Young e Medeiros (2016) 

afirmam que é possível mensurar e comparar os benefícios consequentes de uma medida que 

modifica a disponibilidades desses serviços, como a implementação e ampliação de uma UC. 

Sendo assim, cada serviço ambiental pode ser valorado em função de sua particularidade ou 

reunindo-os e somando em um valor único sobre uma determinada área (SILVA, 2017).  

Na Mata Atlântica, proteger os serviços ambientais, como o estoque de carbono, está 

atrelado à conservação dos remanescentes de ecossistemas nativos, os quais não só dependem 

do SNUC, mas também de legislações como o código florestal, que estabeleceram aspectos 

protetivos para áreas de preservação permanente, por exemplo;  e práticas condizentes do uso 

da terra, que estejam alinhadas com a perpetuação da biodiversidade e o estímulo à 

conectividade entre fragmentos florestais (MMA, 2011).  

 

2.6 MERCADOS DE CARBONO. 

 

 Os profissionais formuladores de políticas públicas voltadas para o tratamento das 

mudanças climáticas globais, apontam que, para atingir a neutralização de carbono, é preciso 

ir além da produção tecnológica de energia limpa focalizada na redução de emissões de GEE; 

sendo necessário incorporar tais demandas em esquemas de mercado (EM, 2009). 

 A precificação do carbono para comercialização, está fundamentada no procedimento 

econômico, que consiste na reparação dos defeitos de mercado relativos aos bens públicos e 

externalidades, as quais são reconhecidas como as consequências positivas ou negativas das 

atividades econômicas que não contabilizam o seu valor social diretamente nas quantias 

determinadas pelo mercado. Apesar dos bens públicos referirem-se aos recursos atrelados ao 

bem-estar humano, no entanto, materializam-se no mercado de maneira escassa ou inexistente, 

como a conservação da biodiversidade e os recursos hídricos (PIDICK e RUBENFELD, 2002 

apud AGUIAR, 2018). 

 Como alternativa para solucionar o não tratamento das externalidades, Pigou (1920) 

propõe a equalização dos custos ou benefícios sociais, a partir do princípio poluidor-pagador, 

onde se tem o Estado determinando taxas e impostos sobre a margem entre o custo marginal 

privado e o custo marginal social maximizando o bem-estar através dessas políticas públicas. 
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 Neste sentido, como mecanismo para induzir a contabilização dessas externalidades, 

recompensar os atores que conseguiram reduzir ou neutralizar as emissões, aplicam-se os 

mercados de carbono (EM, 2009). Percebe-se que taxar carbono pertence à uma abordagem 

pigouviana, onde se tem o poluidor pagando pelo seu dano (emissão de GEE). 

 O mercado de carbono traduz-se em dois tipos de transações. O primeiro refere-se aos 

créditos de carbono angariado a partir de algum projeto específico gerador de créditos. O 

segundo consiste na compra e venda de certificados de emissões, os quais oferecem direitos de 

emissão, ou de redução de emissões, conhecido como créditos de carbono (offsets). Estes, 

podem ser negociados como licenças emitidas - denominada cap-and-trade- nos casos em que 

a empresa não foi capaz de reduzir suas emissões, onde um órgão regulatório delimita um 

limiar de emissões e determina a quantidade de emissões negociáveis (EM, 2009). O tipo de 

comercialização descrita ocorre sobre a tutoria dos Mercados de Carbono Regulado, onde são 

transacionados os Certificados de Emissões Reduzidas (CER) de carbono (créditos de 

carbono), que operam-se como uma estrutura  em que um crédito de carbono equivale à 1 tCO₂e 

(CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO, 2012). 

 Paralelamente, surgem os mercados voluntários de carbono não vinculados ao 

Protocolo de Quioto, o qual tornaram-se uma alternativa aos meios mais rigorosos 

determinados pelo mercado regulado; sendo inseridos nas negociações de variados agentes, 

como os governos, empresas, ONGs e até mesmo os próprios cidadãos, que representam seus 

interesses econômicos pautados na gestão de seus efeitos nas mudanças do clima, sua figura 

frente à sociedade, seu planejamento para possíveis regulamentações futuras e anseios sobre o 

desenvolvimento tecnológico (IBRI, 2020).  

Em um panorama geral, apesar do tamanho do mercado voluntário ser muito menor do 

que o mercado regulado, estes têm apresentado números expressivos. A partir do primeiro 

trimestre de 2018, mais de 2.000 projetos produziram cerca de 430 MtCO2e de offsets desde 

2005. O aumento da adesão destes tipos de transação indicam um aumento da confiança sobre 

os investimentos nesse ramo e boas previsões para o futuro (WORLD BANK GROUP, 2019). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Segundo GIL (2002), os trabalhos científicos apresentam diversas técnicas de pesquisa 

que se constituem a partir de uma série de procedimentos específicos, os quais variam de acordo 

com as especificidades de cada estudo adotado, e a partir do objetivo em obter resultados 

pertinentes para a finalização do projeto.  
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As pesquisas podem ser caracterizadas e definidas como: exploratórias, descritivas e 

explicativas. A exploratória possui como principal propósito, explicitar o problema e torná-lo 

familiar a fim de promover o aperfeiçoamento de ideias e o despertar de intuições. A descritiva 

caracteriza as peculiaridades de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre as variáveis. A explicativa consiste em compreender os 

fatores que ocasionam ou que contribuem para o estabelecimento e existência de algum 

fenômeno (GIL, 2002, p. 41, 42 e 43). 

O presente estudo apresenta caráter exploratório e descritivo, compondo conceitos e 

articulando argumentações a partir de métodos que aproximem e fomentem os debates sobre a 

gestão ambiental da unidade de conservação, Parque Natural Municipal de Niterói, no contexto 

das mudanças climáticas globais, e investigue os elos implícitos resguardados na valoração do 

serviço ambiental de estocar carbono atmosférico. 

Para Salomon (2004), a pesquisa bibliográfica se baseia em ciências como a 

biblioteconomia, e técnicas metódicas para localizar, identificar e obter informações, a fim de 

redigir um trabalho científico e alcançar o objetivo geral.  

Assim sendo, adotou-se como metodologia, a pesquisa bibliográfica com base em 

literaturas publicadas e fundamentadas nas temáticas acerca das mudanças climáticas globais; 

estoque de carbono; caracterização de vegetação; unidades de conservação e áreas de proteção; 

gestão ambiental; serviços ambientais e serviços ecossistêmicos; e mercados de carbono.  

Uma vez delimitado os conteúdos a serem esmiuçados, foi elaborado um fluxograma 

(figura 1) utilizando um software de diagramação, denominado Diagrams.net, disponibilizado 

online no formato de complemento do google drive; ao qual, a partir do objetivo geral e 

objetivos específicos, foram traçadas as suas respectivas metodologias associadas junto às 

atividades descritas com seus fundamentos teóricos a serem examinados, e os resultados 

correlatos previstos (DIAGRAMS. net, 2020).    
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Figura 1 - Fluxograma de Orientação. 

 

Fonte: elaboração própria (2020). 

 

Conforme a figura acima, foram exibidos 3 campos metodológicos, que foram 

executados de forma linear e ordenada, os quais obtiveram alicerce através do uso de dados 

secundários. O primeiro consiste na caracterização da fitofisionomia dos ecossistemas 

florestais da área de estudo, e demais ações complementares, como a elaboração de mapas de 

localização e vegetação; o segundo, fundamenta-se na valoração do carbono estocado, 

conforme os valores mais recentes indicados na bibliografia consultada; e a terceira, traduz-se 

em investigar e levantar os ''gaps'' informacionais das bibliografias consultadas, que limitam a 

obtenção de resultados mais precisos acerca das estimativas de carbono. Todas serão detalhadas 

a seguir. 
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3.1 ÁREA DE ESTUDO. 

  

A área de estudo encontra-se no PARNIT (Parque Natural Municipal de Niterói) 

localizada no município de Niterói, região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, 

fronteiriço à Baía de Guanabara e às cidades de Maricá e São Gonçalo. Situada entre as serras 

do Malheiro, Calaboca e Tiririca, é possível observar diversos ecossistemas como manguezais, 

restingas, brejos e florestas ombrófilas densa, contemplada com formações vegetais como a 

submontana e terras baixas, que estão sujeitas ao clima tropical marcado por um regime de 

chuvas anual bem partilhado e alta temperatura (SMARHS, 2020 e PMN, 2020).  

O enfoque da pesquisa apresenta-se sobre os remanescentes florestais localizados no 

Morro do Cantagalo, Morro da Viração e Morro do Imbuí, que apresentam-se inseridos nos 

limites territoriais do Setor Montanha da Viração do PARNIT, uma unidade de conservação de 

proteção integral localizada na cidade de Niterói, pertencente à categoria de parque nacional e 

implementada pelo decreto municipal n˚ 11.744 no dia 23 de outubro de 2014. 

Tendo em vista, que a Ilha dos amores, a Ilha das duas irmãs e os setores Lagunar e 

Guanabara apresentam características ambientais (baixa biomassa e tipo de formação vegetal) 

que destoam das fisionomias vegetais alvos, os mesmos não foram contabilizados na estimativa 

de carbono estocado, dando enfoque somente aos locais dos morros citados, onde encontram-

se majoritariamente formados por ecossistemas florestais. 

O parque foi implementado pelo programa Niterói Mais Verde a partir do decreto 

municipal citado, o qual, para além do PARNIT, também determinou o SIMAPA (Sistema 

Municipal de Áreas de Proteção Ambiental); ambos em formato mosaico, isto é, incorporam 

diferentes áreas de relevância ambiental da cidade, que foram desconectadas por fatores 

antrópicos (GRAEL, 2020). 

O parque possui 897 hectares inseridos em bioma Mata Atlântica segmentados entre os 

setores montanha da viração (1˚), costeiro-lagunar (2˚) e guanabara (3˚), contemplando 13 

áreas de grande relevância histórico-cultural, turística e natural para a cidade de Niterói. O 

primeiro setor abrange as áreas dos Morros da Viração - limítrofe aos bairros de São Francisco, 

Charitas, Maceió, Cafubá, Piratininga e Imbuí e também composto pelo agrupamento à 

noroeste dos Morros dos Ourives, Preventório, Sapezal, Boqueirão e Pedra do Santo Inácio - 

Cantagalo e Imbuí, as ilhas dos amores, do Veado e Duas Irmãs.  O segundo compreende os 

locais da Ponta da Galheta ou Pedra da Baleia, Praia do Sossego, Ilhas do Pontal e Modesto, e 

o entorno da lagoa de piratininga. O terceiro integra as pedras de Itapuca e dos Índios, as 
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cavernas localizadas sob as encostas do MAC (Museu de Arte Contemporânea), e as ilhas da 

Boa Viagem e dos Cardos (SMARHS, 2020). 

 

 Figura 2 - Mapa de Localização  

 

Legenda: A1, correspondente ao Morro do Cantagalo; A2, correspondente ao Morro da Viração, onde está 

localizado também a sede administrativa da uc; e A3, correspondente ao Morro do Imbuí. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA FITOFISIONOMIA PARA ESTIMAR O ESTOQUE DE 

CARBONO. 

 

Esta etapa indicou a quantidade de carbono estocada na biomassa acima do solo em 

toneladas  de carbono (tC) por hectares (ha), a partir das respectivas formações florestais 

identificadas do PARNIT, segundo os valores de estimativa indicados pelo documento Terceira 

Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima - Volume III (2016), produzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI). O volume três desta comunicação, elaborou o Inventário Brasileiro de Emissões 

Antrópicas por Fontes e Remoções por sumidouros de Gases de Efeito Estufa não controlados 
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pelo Protocolo de Montreal, relativo ao período de 1990 a 2010, onde foram computados as 

emissões de GEE, como o dióxido de carbono (CO₂) em diversos setores, dentre eles, o Setor 

de Uso da Terra, Mudanças no Uso da Terra e Florestas.  

Em relação ao setor supracitado, as emissões foram inventariadas de acordo com os 

métodos e técnicas formuladas pelo IPCC no documento denominado Good Practice Guidance 

for Land Use, Land-Use Change and Forestry (Good Practice Guidance - LULUCF 2003) 

(IPCC, 2003b), sendo indicados os valores de carbono estocado em biomassa acima do solo 

em unidade de tonelada por hectare nas fitofisionomias de cada Bioma do país. 

Dessa maneira, para utilizar estes dados, foi necessário determinar o tipo de bioma e 

formação vegetal do PARNIT para fazer a concordância com os números em tC/ha 

estabelecidos pelo inventário. Vide anexo 6.2. 

No processo de caracterização, as florestas do PARNIT, alusivas ao bioma Mata 

Atlântica, foram determinadas segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (2012), 

como domínio de Floresta Ombrófila Densa na faixa de 16˚ a 24˚ de latitude Sul, predominando 

a fitofisionomia de floresta ombrófila densa submontana (Ds - nomenclatura utilizada pelo 

inventário de emissões desenvolvido na terceira comunicação), ocupando altitudes de 50 m até 

em torno 500 m de altitude, e a menor representação de floresta ombrófila densa de terras 

baixas (Db - nomenclatura utilizada pelo inventário de emissões desenvolvido na terceira 

comunicação), ocupando de 5 até em torno 50 m IBGE, 2004). Respectivamente, conforme os 

dados expostos no Relatório de Emissões sobre estoque carbono total das fitofisionomias do 

bioma Mata Atlântica, pode-se obter e assumir o valor total de 151,42 tC.ha-1  (tonelada carbono 

por hectare) para Ds e 128,42 tC.ha-1  para Db (MCIT, 2016). 

Após, foi produzido um mapa de caracterização da vegetação (figura 4) em software 

ArcGis destacando as formações vegetais citadas e delimitando por aproximação a extensão 

em hectares ocupadas de acordo com as altitudes exibidas pelas curvas de nível: 5 a 50 m e 

50,5 a 500 m. 

Para tanto, coletou-se dados georreferenciados dos limites espaciais do PARNIT e das 

curvas de nível em formato shapefiles na base cartográfica da SMARHS. Os dados altimétricos 

provenientes das curvas de nível, são oriundos de um Modelo Digital de Terreno (MDT), que 

compreende a altitude ao nível do solo, desprezando elementos contidos na superfície, como 

árvores e edifícios (LEAL, 2018).  É importante destacar, que esses dados advém de um 

aerolevantamento contratado pela Prefeitura Municipal de Niterói (PMN), onde foi feito o 

perfilhamento a laser de toda área do município,  e assim, sucedendo na obtenção de dados 

altimétricos e ortofotos de alta resolução (10 centímetros por pixel) (LEAL, 2018).  
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Ao realizar o processamento de altimetria da área de estudo, extraiu-se as curvas de 5 

a 50 m e 50,5 a 500 m, salientando que, as curvas variam a cada 5 metros, e por isso, classificou-

se para a altitude de 50, 5 m para a floresta ombrófila densa submontana. Em seguida, uma vez 

que não é possível calcular a área de curvas de nível por assumirem formato lines, foi feito uma 

vetorização a fim de construir um shapefile em feição polygon e, assim, viabilizar o cálculo de 

área em ha de ambas formações vegetais avaliadas. 

 

3.3 A PRECIFICAÇÃO DO ESTOQUE DE CARBONO. 

 

O valor monetário aplicado para o carbono armazenado de origem florestal foi 

assinalado, utilizando como parâmetro o preço médio de $3.2 por tCO₂ (tonelada métrica de 

dióxido de carbono) referente ao ano de 2018, exibido no relatório denominado Financing 

Emissions Reductions for the Future State of the Voluntary Carbon Markets (Vide anexo 6.3) 

(DONOFRIO, et. al; 2019). Nesse segmento, multiplicou-se a quantidade de carbono florestal 

conservado das fisionomias vegetais descritas no tópico anterior, pelo preço médio global por 

tonelada de carbono adotado pelo referido relatório, que contabilizou a média dos valores 

comercializados por mercados globais guarnecidos por direitos de emissão. Ademais, com a 

finalidade de anualizar esse serviço ambiental prestado, foi calculada taxa de 3% a 6% do 

carbono total armazenado, relativo ao "fator de aluguel'', o qual representa a compensação de 

atividades econômicas que não puderam ser desenvolvidas nessas áreas de proteção, tendo em 

vista as restrições ambientais efetuadas pelas legislações ambientais vigentes (YOUNG e 

MEDEIROS, 2018).  

Importante salientar, que para prosseguir corretamente na ação de valoração, foi 

necessário converter a unidade de medida tC.ha-1(Tonelada métrica de carbono por hectare), 

relativos aos números indicados das formações vegetais no tópico anterior, para tCO₂.ha-1, o 

qual considera-se que para a tonelada de carbono estocada, evitou-se uma certa quantidade de  

tonelada de dióxido carbono equivalente (tCO₂e) na atmosfera (YOUNG e MEDEIROS, 2018). 

 Dessa forma, foi efetuada uma regra de três simples do tipo diretamente proporcional 

(vide figura 3) para calcular a quantidade de dióxido de carbono equivalente à quantidade de 

carbono estocada nas fitofisionomias de floresta ombrófila densa submontana e terras baixas. 

Vale ressaltar, que a regra de três retrata a relação estequiométrica de uma eventual queima 

desse carbono estocado, o qual, ao ser oxidado, passará de 12 de massa atômica de cada átomo 

de carbono da celulose da madeira para compor uma molécula de gás carbônico com esse 

mesmo átomo de carbono, acrescido de duas moléculas de oxigênio (peso molecular 16) do 
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dióxido de carbono com peso molecular final de 44. Essa relação C – CO2 equivale a um fator 

de produto igual a 3,67 (44/12). É notável que as unidades de carbono diferem da grandeza 

trabalhada nas valorações em mercados de carbono (CO2Eq), sendo assim, posteriormente, os 

valores foram convertidos para toneladas carbono. 

 

Figura 3 - Modelo de Regra de 3  

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

 

3.4 LACUNAS A SEREM PREENCHIDAS  

 

 Ao longo da execução das metodologias, foi averiguado que há uma carência de 

informações com fundamental importância para a produção de resultados mais precisos sobre 

as estimativas de carbono estocado. Assim, com o intuito de fomentar possíveis melhorias e 

reduzir incertezas, reconheceu-se as limitações que as informações secundárias carregam ao 

serem conduzidas para uma área de estudo repleta de circunstâncias e especificidades, e foram 

sugeridas pesquisas, que além de auxiliar nas próprias estimativas, são capazes de 

complementar a gestão ambiental da UC o contexto das mudanças climáticas. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 A FITOFISIONOMIA E O ESTOQUE DE CARBONO NO PARNIT. 

 

4.1.1 Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-quadro das Nações Unidas  

sobre Mudança do Clima - Volume III - no Setor de Uso da Terra, Mudanças no Uso da Terra  

e Florestas. 

 

 O Brasil, como membro signatário da CQNUMC, é responsável por elaborar e atualizar 

periodicamente seu Inventário Nacional de Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por 

Sumidouros de Gases de Efeito Estufa Não Controlados pelo Protocolo de Montreal, o qual, 

enquanto nação, cumpriu com as normas determinadas na Decisão 17/CP.8 da Oitava 

Conferência das Partes da Convenção, realizada em Delhi (Índia) para a Elaboração das 

Comunicações Nacionais das Partes Não Incluídas no Anexo I da Convenção; e seguiu as 

diretrizes técnicas determinadas pelo IPCC, no documento Good Practice Guidance for Land 

Use, Land-Use Change and Forestry, com a finalidade de desenvolver o trabalho intitulado, 

Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (MCTI, 2016). 

 No Setor de Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas da Comunicação, 

foram estimadas as emissões e remoções de CO₂ referentes ao uso e cobertura do território 

nacional, assumindo que o seu fluxo (balanço da remoção e emissão) no planeta, é equivalente 

às mudanças nos estoques de carbono da biomassa vegetal ocasionadas pelas modificações do 

tipo de uso da terra em determinado período de tempo (MCTI, 2016).  

Para isso, O MCTI segmentou todo o território nacional em polígonos, resultantes da 

combinação de planos de informação sobre bioma, fisionomia vegetal, tipo de solo, limites 

municipais, áreas manejadas (unidades de conservação e terras indígenas), uso e cobertura da 

terra do bioma Amazônia (1994, 2002, 2005, 2010) e dos biomas Cerrado, Mata Atlântica, 

Caatinga, Pampa e Pantanal (1994, 2002, 2010). Para as análises, foram utilizados dados 

primários e secundários que compreendiam  literaturas científicas, o auxílio de especialistas 

nos trabalhos de mapeamento de uso e cobertura, e a compilação de informações institucionais 

para executar as aproximações das remoções e emissões. Ao interligar esses dados para cada 

ano examinado, foi gerado novos polígonos, que revelaram se ocorreram mudanças no uso/ 

cobertura do solos nos anos estudados, que, ao serem associadas com os dados de estoque de 

carbono coletados, permitem estimar as emissões e remoções de CO₂. Nesse processo, foram 
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contabilizados e estabelecidos o somatório de carbono em todos o compartimentos de 

anexação: biomassa viva (acima e abaixo do solo), matéria orgânica morta (madeira morta e 

serapilheira) e carbono do solo, para os diferentes biomas e fitofisionomias (CAVALCANTI, 

2014, p.210 e MCTI, 2016). 

No segmento sobre fitofisionomias, as formações florestais de interesse dessa 

monografia, isto é, Floresta Ombrófila Densa Submontana e das Terras Baixas, foram definidas 

e classificadas pela Comunicação de acordo com o Mapa de Vegetação do Brasil (2016), 

conforme consta o documento oficial do MCTI, e o Manual Técnico de Vegetação Brasileira 

(IBGE, apud 2004 MCTI, 2016; IBGE, 2012 e AMBIENTE, 2020). Os estoques de carbono 

em biomassa viva dessas formações vegetais, foram estimados a partir de valores consultados 

em referências bibliográficas, conforme anexo 6.2, que exibe a tabela de relações sobre o 

estoque de carbono total por unidade de área (tC.ha-1) das fitofisionomias do bioma Mata 

Atlântica (MCTI, 2016). 

A partir disso, de acordo com o documento especificado, foi coletado o valor de 128,42 

tC.ha-1 para a floresta ombrófila densa de terras baixas (Ds), e o valor de 151,42 tC.ha-1 para 

a floresta ombrófila densa submontana (Db) (MCTI, 2016).  

 

4.1.2 O Manual Técnico de Vegetação Brasileira e o PARNIT. 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) produziu a segunda edição do 

Manual Técnico de Vegetação Brasileira (2012) - unindo as duas obras anteriores, 

Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal (1991) e o Manual 

técnico da vegetação brasileira (1992) - integrando novas informações provenientes dos 

avanços conquistados sobre a nativa cobertura vegetal do país (IBGE, 2012). 

Segundo o manual (2012), a Floresta Ombrófila Densa é um tipo de vegetação 

associados à aspectos climáticos tropicais de temperatura média - 25˚ - e precipitação bem 

distribuída pelo ano, caracterizada por elementos vegetais do tipo fanerófitos6 com presença de 

lianas7 lenhosas e numerosas epífitas.8 Complementarmente, foram realizados visitas técnicas 

                                                

6 Forma de vida vegetal com gemas vegetativas acima de 25 cm ou 50 cm de altura, subdivididos em 15 grupos 

de acordo com sua altura, englobando trepadeiras (RAUNKIAER, 1934). 
7 Também conhecidas como cipós, apresentam raízes conectadas no solo e utilizam outras plantas para 

alcançarem luminosidade. Podendo alcançar DAP (Diâmetro à altura do peito) de 15 cm, competem com as outras 

árvores, interferindo em simetria, crescimento e mortalidade (ENGEL, et. al, 1998). 
8 Indivíduos vegetais que vivem sobrepostos à outras plantas, apresentando ligação com solo apenas em seu 

estágio inicial, se firmando em troncos, galhos e ramos como base para seu próprio desenvolvimento e são 

nutricionalmente independentes. Estabelecem uma relação interespecífica de comensalismo (RIBEIRO, 2009).  
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em campo, onde, através de registros fotográficos, foi conferido as características descritas da 

estrutura vegetal com os elementos observados nas áreas analisadas. Vide imagens no apêndice 

7.1. 

Este tipo de vegetação foi dividido em 5 formações, dentre estas, a submontana e terras 

baixas, condicionadas segundo à hierarquia topográfica, onde a variação altimétrica sujeita o 

ambiente à formação de variadas comunidades vegetais (a temperatura diminui 1˚C a cada 100 

metros de altitude) (IBGE, 2012). 

A floresta ombrófila densa das terras baixas ocorre nas planícies costeiras, abrangendo 

desde à Amazônia, até as proximidades do Rio São João no estado do Rio de Janeiro, sendo 

que, a partir deste ponto, indo ao sentido sul, inicia-se a ocupação das áreas quaternárias em 

planícies pouco acima do nível do mar, formadas pelo assoreamento oriundo do processo de 

erosão das serra litorâneas e enseadas marítimas (IBGE, 2012).  

A floresta ombrófila densa submontana ocorrem em relevos montanhosos com solos de 

profundidade intermediária e indivíduos arbóreos fanerófitos de altura homogênea, em torno 

de 30 m, exceto na Amazônia, que atingem cerca de 50 m. A submata é marcada por palmeiras 

de pequeno porte e lianas herbáceas (IBGE, 2012). 

 

4.1.3 A interface da 3˚Comunicação com o Manual. 

 

O Manual e a 3˚ Comunicação forneceram informações fundamentais para o 

prosseguimento do estudo nas estimativas e aproximações, isto é, foi possível caracterizar a 

fitofisionomias que abrangem o PARNIT, a partir das informações obtidas sobre as altitudes 

de ocorrências das florestas ombrófilas densa submontana e terras baixas, e assim consultar  na 

tabela sobre a quantidade de carbono que elas estocam em biomassa acima do solo por hectare.  

Tendo ambas informações (a altitude e o valor de estoque por hectare), os dados 

disponibilizados pela SMARHS foram geoprocessados em software ArcGis, onde, a partir das 

curvas de nível, pode-se confeccionar um mapa de vegetação, conforme apontado na figura 4 

e quadro 1, expondo a extensão territorial em hectares que ambas formações ocupam pelos 

Morros da Viração, Imbuí e Cantagalo. 
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Quadro 1: Cálculo da Quantidade de Carbono Estocada nas Fitofisionomias 

 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

A floresta ombrófila densa submontana nas altitudes de 50,5 à 500 m abrange 737 ha 

nessas 3 áreas, enquanto que, a floresta ombrófila densa das terras baixas nas altitudes de 5 a 

50 m abrangem 90,46 ha. Com esses dados sobre a faixa em hectare de terra, multiplicou-se o 

hectare pelo valor de carbono estocado apontado pela 3˚Comunicação, atingindo o valor de 

111.596,54 tC pela floresta ombrófila densa submontana e 11.616,87 tC pela floresta ombrófila 

densa das terras baixas; e o somatório total equivalente à aproximadamente 123.213,41 tC 

estocado na área de estudo. Vide quadro 1. 

 

Figura 4: Mapa de Vegetação dos Morros do Cantagalo, Viração e Imbuí 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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4.2 O VALOR MONETÁRIO 

 

O Ecosystem Marketplace (EM) é uma organização sem fins lucrativos, que lançou em 

2004 uma plataforma web, onde os organizadores publicam artigos científicos, boletins 

informativos, relatórios e notícias sobre iniciativas baseadas em mercados para a conservação 

de serviços ecossistêmicos. Consideram como um dos ideais centrais a mediação da oferta e da 

demanda de recursos naturais por intermédio dos mecanismos de mercados, que podem 

promover o financiamento para o manejo sustentável e conservação de longo prazo dos 

serviços ecossistêmicos. Ao adotar transparência aos mercados, fornecem dados acessíveis e 

confiáveis sobre preços, conhecimento científico e normas; possibilitam o desenvolvimento de 

políticas, infraestrutura e o surgimento de novos mercados, a fim de atrair cada vez mais 

apoiadores (ECOSYSTEM MARKETPLACE, 2020 e DONOFRIO et. al., 2019).  

 Em 2007, o grupo iniciou a coleta de informações sobre os mercados voluntários de 

carbono com a finalidade de monitorar a evolução dessa abordagem em âmbito global e assim, 

produzir o primeiro relatório intitulado ``Estado dos Mercados Voluntários de Carbono``. 

Desse momento em diante, o trabalho se expandiu ao ponto de incorporar o carbono de origem 

florestal, investimentos em bacias hidrográficas e a biodiversidade (ECOSYSTEM 

MARKETPLACE, 2020 e AMBIENTE, 2011). 

A iniciativa Forest Trends do coletivo EM, monitora a mais de 20 anos, projetos 

geradores de créditos de carbono nos mercados voluntários e nos mercados regulamentados 

por meio de uma pesquisa de mercado compilando informações fornecidas por uma ampla 

gama de organizações pelo globo sobre comércios com carbono. Neste sentido, com o intuito 

de conservar os ecossistemas, são publicadas informações sobre valores, finanças e mercados 

que envolvem os ecossistemas; são agrupadas coalizões, apoiadores e comunidades  

interessadas nos mercados e mecanismos de pagamento; e exibidas ferramentas e modelos de 

sucesso no ramo de financiamentos para conservação (DONOFRIO et. al., 2019 e MMA, 

2011). 

No relatório de 2019, é posto que os projetos florestais e de uso e ocupação da terra são 

um componente chave para soluções baseadas na natureza no tratamento das mudanças 

climáticas globais, os quais apresentaram um aumento de 264% do volume de compensações 

de carbono (offsets) e de  187% do número de projetos REDD+: de 10,6 MtCO₂e em 2016 para 

30,5 MtCO₂e (megatoneladas de dióxido de carbono equivalente) em 2018, no setor de floresta 

e uso e cobertura do solo  (DONOFRIO et. al., 2019). 
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No quadro 1 do relatório (Vide anexo 6.3), foi listado os valores de offsets 

transacionados, preço médio e volume na unidade métrica de MtCO₂e nos mercados de carbono 

voluntário no ano de 2018, segmentados por tipo de projeto, dentre eles, o florestal e uso e 

cobertura do solo. Este último foi avaliado com o preço médio de 3,2 dólares por tonelada de 

CO2, cujo valor foi utilizado para o exercício de precificação do carbono de origem florestal 

no PARNIT (DONOFRIO et. al., 2019).  

 É importante salientar, como mencionado no tópico 3.3 da metodologia, que 

anteriormente ao exercício de precificação, ao converter as unidades trabalhadas pelo 

inventário de emissões em tC para tCO₂, conforme regra de 3 exibida na figura 3, foi obtido 

um total de 451.782,51 tCO₂, que equivale ao somatório de 409.187,31 tCO₂ resultantes da 

floresta ombrófila densa submontana e 42.595,2 tCO₂ resultantes da floresta ombrófila densa 

de terras baixas.  

 

Quadro 2: Regra de 3 para Conversão de Carbono (C) para Dióxido de Carbono (CO₂) 

 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

Uma vez obtida a métrica monetária e os resultados convertidos para tCO₂, a próxima 

etapa consiste em multiplicar as informações sobre quantidade de dióxido de carbono 

proveniente de emissões evitadas de origem florestal das respectivas fitofisionomias pelo preço 

de $3,2, adotado neste estudo, e estimado, a partir do valor médio observado no relatório 

elaborado pelo Ecosystem Marketplace (Financing Emissions Reductions for the Future State 

of the Voluntary Carbon Markets) (2018). 

Dessa forma, o valor estimado de estoque total de carbono florestal das áreas avaliadas 

do PARNIT, equivale à US$1.445.704,032, divididos em US$1.309.399,392 resultante da 

floresta ombrófila densa submontana e US$136.304,64 resultante da floresta ombrófila densa 

de terras baixas. Assumindo uma taxa de câmbio de R$3,82 por tCO₂ referentes à data de 3 de 

dezembro de 2018 (mesmo ano relativo ao preço aproximado indicado pelo relatório utilizado), 

o valor estimado de estoque total alcançou R$5.522.589,40, divididos em R$5.001.905,67 

derivado da floresta ombrófila densa submontana e R$520.683,72 derivado da floresta 

ombrófila densa das terras baixas (Vide quadro 3). 
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Quadro 3: Estimativa do valor do estoque de carbono florestal conservado por formação vegetal 

 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

Com o intuito de taxar anualmente o carbono estocado, afim de representar a 

compensação dos valores das atividades econômicas incapacitadas de serem implementadas, 

tendo em vista as legislações ambientais vigentes da categoria de proteção integral, que 

restringem usos econômicos diretos; foi aplicado um fator de “aluguel” adotado em Medeiros 

e Young (2011) considerando entre 3% a 6% ao ano como os limites do custo de oportunidade 

do capital. Deste modo, o espaço amostral das 3 áreas retratadas do PARNIT (Morro da 

Viração, Morro do Imbuí e Morro do Cantagalo), é capaz de contribuir anualmente com um 

valor estimado entre R$165.677,68 e R$331.355,36. 

 

4.2.1 O REDD+ e créditos de carbono: uma possibilidade para o PARNIT. 

 

 Na década de 90, os projetos florestais foram absorvidos pelos mercados de carbono, 

onde, com o objetivo de neutralizar as próprias emissões, ONGs e indústrias trabalharam em 

conjunto através do apoio em ações de plantios e conservação de ecossistemas florestais. 

Apesar dessas iniciativas terem sido excluídas pelas regulamentações impostas pelo Protocolo 

de Quioto, prejudicando possíveis financiamentos, logo em seguida elas foram incorporadas 

pelos mercados voluntários, tendo em vista o seu caráter flexível e tangível propiciado às 

comercializações. Dessa forma, possibilitou-se transações dos créditos de carbono, tanto para 

fins de commodities quanto para ações filantrópicas (MMA, 2020, p. 58). 

 Segundo o estudo, Mapping REDD+ and Land Use Financial Flows in Brazil (2017), 

mais de $2,2 bilhões foram negociados no período de janeiro de 2009 a setembro de 2016. 

Entre os agentes governamentais dirigentes destas transações, a Noruega ocupa a primeira 

posição, sendo responsável pelos maiores investimentos realizados no Brasil com o valor 

comprometido cotado em $1,727 bilhões, sendo desembolsados $1,486 bilhões. Em segundo 

lugar, estão as instituições multilaterais com $263 milhões, seguida das entidades privadas em 

terceiro lugar, tanto internacionais quanto brasileiras, com $216 milhões comprometidos. 
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 Apesar da majoritária porção dos projetos de carbono florestal envolvendo iniciativas 

REDD+ estarem focalizados e implementados no bioma floresta amazônica, a partir do fundo 

Amazônia administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), há 

uma parcela de até 20% dos recursos, que podem ser alocados em outros biomas, como a Mata 

Atlântica, para alicerçar o incremento em sistemas de monitoramento e controle do 

desmatamento (MMA, 2020, p. 57).  

As atividades em sistemas REDD+ ao serem executadas, perpassam por 3 fases: a 

primeira consiste no desenvolvimento de uma estratégia nacional abrangendo as políticas 

públicas e medidas de capacitação; a segunda se traduz na aplicação das políticas citadas e as 

medidas reverberadas no desmatamento, junto à indicadores de redução, tecnologia e 

monitoramento envolvidos na referida problemática; e a terceira engloba o processo de 

mensuração, relato e verificação (MRV) dos resultados associados com a fase anterior (Ádrian, 

et. al; 2013). Após a última fase, a emissão de cada tonelada de CO₂ evitada torna-se 

equivalente a uma unidade de redução certificada de emissão, ou crédito de carbono, a qual, 

pode ser transacionada nos mercados de carbono devidamente certificados pelos órgão 

reguladores (CAVALCANTI, 2014).  

Durante a fase inicial, primeiramente, é desenhado o escopo do projeto onde será 

definido à qual tipo de atividade REDD+ será atribuída, onde para o PARNIT, é possível inferir 

a possibilidade de enquadramento no aspecto de conservação do estoque de carbono florestal. 

Uma vez definida, é importante delimitar os níveis de referência levando em consideração o 

período e a escala, que é dividida em nacional, subnacional e misto. Na nacional, os trâmites 

processuais são lideradas diretamente pelas instituições governamentais nacionais; as 

subnacionais são relativas aos projetos à nível estadual e municipal, e as mistas caracterizam 

os projetos municipais ou estaduais mediante orientação deliberadas pelos órgãos nacionais 

(Ádrian et. al, 2013). 

Na Estratégia Nacional para REDD+ (2016), intitulada como ENREDD+, percebe-se 

um exemplo de escala mista de implementação, onde se tem o Ministério do Meio Ambiente 

ordenando a efetivação de REDD+ no país a partir do desenvolvimento do Sistema de 

Informação sobre as Salvaguardas de REDD+ (SISREDD+), o qual prevê-se funcionalidades 

de contribuir para as tomadas de decisão, analisar os benefícios sociais e ambientais atingidos, 

e assistir a gestão e implementação das iniciativas em desenvolvimento (MMA, 2016). Vale 

destacar, que a estratégia nacional é um documento formalizado, que demonstra, perante o 

secretariado da CQNUMC e a sociedade brasileira, como o governo federal tem canalizado 
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esforços nas ações de prevenção e controle do desmatamento e da degradação florestal, a 

restauração florestal e o alcance ao desenvolvimento sustentável (MMA, 2016). 

Sabendo que a conservação de estoques de carbono florestal é uma atividade que se  

configura como REDD+, e levando em consideração os resultados dos valores monetários 

estimados no tópico anterior, é possível afirmar que uma unidade de conservação, tal como o 

PARNIT, é capaz de contribuir ambientalmente para as mudanças climáticas globais e ser 

ressarcida através de pagamentos de suas emissões evitadas pela preservação de suas florestas. 

Compreende-se que a gestão do território em um contexto de arrecadação de fundos via 

REDD+, no que concerne a pasta de meio ambiente, demanda a participação integrada de 

diversas secretarias de um governo. Este fato é evidenciado pela estratégia nacional, cujo 

decreto n˚8.576, de 26 de novembro de 2015, determina a equipe que irá compor a Comissão 

Nacional para REDD+, incumbida de coordenar, monitorar e acompanhar a implementação, 

sendo formada pelos ministérios do meio ambiente, fazenda, relações exteriores, agricultura, 

pecuária e abastecimento, desenvolvimento agrário; ciência, tecnologia e inovação, secretaria 

de governo, casa civil da presidência da república, além de serem convidados dois 

representantes de governos estaduais, um dos municipais e dois da sociedade civil. 

Neste sentido, é perceptível que, para adotar uma postura aproximada com esses 

mecanismos de investimento, é importante que a gestão ambiental seja trabalhada de forma 

integrada com os outros setores da municipalidade, tendo em vista, a gama de informações que 

precisam ser contabilizadas para passarem pelo processo de aprovação do sistema REDD+ e 

também para planejar os impactos, planos e circunstâncias, aos quais os subsídios financeiros 

serão revertidos, como serão revertidos e de que forma a gestão da unidade de conservação, no 

caso o PARNIT, pode aplicá-lo. 

Uma vez tendo essa comunicação do carbono florestal estocado na área do PARNIT 

com o Ministério do Meio Ambiente e demais federações, e informações, como emissões 

evitadas e mudanças no uso e ocupação do solo levantadas, é possível receber benefícios 

econômicos deste serviço ambiental do território em mercados de carbono voluntário, atraindo 

o interesse de empresas do exterior, e também despertando o interesse de empresas locais. 

O Ministério do Meio Ambiente lançou em 2020 o programa floresta + carbono, que 

consiste em formar, estimular e assentar o mercado de pagamento por serviços ambientais em 

todos os biomas, onde o aumento e manutenção dos estoques de carbono florestal é colocado 

como benefício mais significativo. Embora, para o bioma Mata Atlântica as compensações por 

créditos de carbono sejam trabalhadas predominantemente no quesito recuperação de 

vegetação nativa, o PARNIT, pelos resultados estimados de armazenamento de carbono e pelos 
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preços equivalentes, expressa potencial econômico na geração de créditos também pela no 

quesito conservação florestal, assim como o bioma Floresta Amazônica, (MMA, 2020).  

Diante a tal circunstância, não só no espaço do parnit, mas a gestão municipal de niterói 

nos últimos anos demonstrou, através de realizações como o programa Niterói Mais Verde e o 

Projeto de Restauração Ecológica e inclusão social financiado pelo bndes, potencial para 

diferentes aplicações no mercado de carbono. O programa, conforme decreto municipal n˚ 

11.744/2014 contempla o conjunto de áreas protegidas do município, sendo elas o PARNIT e 

o SIMAPA (Sistema Municipal de Áreas de proteção Ambiental), os quais compreendem 

mecanismos REDD+ e de offsets em aspectos de conservação florestal (NITERÓI, 2020). 

Acerca do projeto, que prevê a restauração ecológica de 203,1 hectares das variadas 

fitofisionomias da Mata Atlântica, são contemplados os aspectos de recuperação da vegetação 

nativa, como sugerido pelo programa carbono+floresta do Ministério do Meio Ambiente 

(SMARHS, 2020).  

Desse modo, para além da proposta de conservação florestal do PARNIT, também é 

válido destacar que o município demonstra ser apto à geração de offsets em outros quesitos, 

que podem ser aproveitados, tanto pelos mercados voluntários de carbono, quanto em projetos 

REDD+. 

A BV  Rio (Bolsa Verde) inicialmente originada no Brasil, é uma bolsa de valores 

ambientais no âmbito nacional idealizada em conjunto com a esfera pública, empresarial e do 

terceiro setor, que apresenta como missão: utilizar mecanismos de mercado para favorecer o 

atendimento de legislações ambientais e fortalecer a economia verde e de baixo carbono (BV 

RIO, 2014). Exibem como principais setores de mercado em atuação no seu escopo: os resíduos 

sólidos, agricultura sustentável, setores florestais envolvendo atividades madeireiras, áreas 

protegidas, e o setor climático. Acerca do clima, a bolsa apresenta um portal de contribuições 

voluntárias para o clima, onde são ofertados diferentes tipos de crédito, dentre eles, créditos 

oriundos de unidades de conservação9 e cotas de reserva ambiental10, os quais além de endossar 

a salvaguarda de florestas, e a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, são 

                                                

9 Para fins de compensação ambiental e ao mesmo tempo contribuir com o processo de regularização fundiária e 

implementação de UCs, a BV Rio, através de mecanismos de compensação ambiental, criou um instrumento de 

mercado, no qual, o proprietário que não possui área de reserva legal suficiente, conforme determina o código 

florestal, é capaz de comprar imóveis dentro dessas áreas protegidas e doar para o poder público  (BV RIO, 2014). 
 

10 A fim de cumprir com as obrigações estabelecidas pelo código florestal, os proprietários rurais necessitam de 

certificados de Cotas de Reserva Ambiental (CRAs), nos quais, a BV Rio, oferece uma plataforma de negociação 

exibindo um mercado com mais de 3000 participantes, e 3 milhões de ha de imóveis rurais comercializados (RIO, 

2020). 
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capazes de reduzir as emissões de GEE. No portal são apresentados os mecanismos de 

mercado, que são segmentados em cotas de reserva ambiental e os créditos de logística reversa, 

e o montante do total de estoque ou redução de carbono derivados desses instrumentos do BV 

Rio (Vide anexo 6.4). Em cotas para a reserva ambiental, é apresentado o mercado de reserva 

legal florestal com as cotações de lotes de cotas de reserva legal e áreas em unidades de 

conservação, onde são exibidos o total de ofertas em área (ha) e preço (R$/ha.ano), que podem 

ser filtradas por estado e bioma brasileiro. (CAVALCANTI, 2014 e BV RIO, 2014). 

Ademais, a referida organização apresenta como proposta em seu sistema de comércio 

de emissões a inclusão de contratos de créditos de projeto REDD correspondentes à política 

ambiental brasileira; além de um artigo denominado, REDD+ integrado (2017), que objetiva  

propor alternativas mercadológicas envolvendo o carbono, a fim de viabilizar a inserção do 

REDD+ e contribuir para o cumprimento do Acordo de Paris. Nesse documento, é retratado a 

estratégia de descarbonização de setores da economia, produção agropecuária e proteção 

florestal, a partir de uma arquitetura formada pelo mecanismo REDD+ agregado a projetos 

não-florestais, ressaltando que, assimilando o REDD+ aos mercados, são possibilitadas 

mobilizações de subsídios internacionais, sejam eles, decorrentes da CQNUMC, sejam de 

medidas subnacionais, como o California Cap-and-trade program, ou provenientes de sistemas 

setoriais, como o Programa de Redução de Emissões do Setor de Aviação - CORSIA -, fundos 

piloto, como o fundo de carbono11, e o próprio mercado de emissões previsto pela Política 

Nacional de Mudanças do Clima. 

 Diante a tal circunstância, é importante salientar que os projetos que irão conceder 

créditos de carbono devem estar certificados em concordância com os padrões estabelecidos 

pelo INEA, o qual, no dia 15 de junho de 2011, através do decreto estadual n˚ 43.029 instituiu 

e regulamentou o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PRO-PSA), o 

qual estabelece que são classificados como serviços ambientais sujeitos a retribuição: as ações 

de proprietários rurais do Estado do Rio de Janeiro, que promovam a conservação, a 

manutenção, a ampliação ou a restauração de atributos aos ecossistemas nas seguintes 

modalidades:  

 

                                                

11 Elaborado pelo Forest Carbon Partnership Facilitiy (FCPF), que compreende uma parceria global entre 

governos, empresas, sociedade civil e povos indígenas para reduzir as emissões oriundas do desmatamento e 

degradação florestal, conservar os estoques de carbono, gerir de maneira sustentável os ecossistemas florestais e 

aprimorar os reservatórios florestais de carbono, cujas atividades são comumente configuradas como projetos 

REDD+ (FACILITY, 2020). O fundo foi desenvolvido para incentivar os esforços dos países em desenvolvimento 

na articulação de esboços REDD+, cujos participantes podem ser selecionados para remuneração de acordo com 

os contratos negociados sobre as reduções de emissões verificadas (FACILITY, 2020).  
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I – Conservação e recuperação da qualidade e da disponibilidade das águas; 

II – Conservação e recuperação da biodiversidade; 

III – Conservação e recuperação das FMPs; 

IV – Sequestro de carbono originado de reflorestamento das matas ciliares, nascentes e olhos d´água para 

fins de minimização dos efeitos das mudanças climáticas globais. 

  

 Apesar do programa ter como enfoque recursos hídricos, estar subordinado ao 

Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos (Prohidro) (2011), e 

priorizar os mananciais de abastecimento público, deve-se considerar que grande parte dos 

ecossistemas florestais abrangem córregos, nascentes e rios, que perderam seus potenciais de 

provisão; e considerando, que em seu artigo sexto, são determinados que os fundos financeiros 

podem derivar de doações e transferências de pessoas físicas ou instituições nacionais ou 

internacionais, públicas ou privadas; do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, e 

quaisquer outros meios vinculados às finalidades do PRO-PSA; é possível sugerir que os 

projetos REDD+ podem ser capazes de serem contemplados em futuras políticas públicas nas 

esferas estaduais e municipais, considerando os reservatórios florestais de carbono.  

 Diante a tais circunstâncias expostas, as áreas do PARNIT apresentam potencial de 

atraírem investimentos internacionais ou nacionais de empresas interessadas em compensar 

suas emissões em projetos que envolvam a comercialização de offsets provenientes da 

conservação de carbonos florestais, norteado pelos princípios de PSA, os quais podem ser 

convertidos em recursos financeiros para o fundo municipal de meio ambiente, e assim, 

revertidos em subsídios para o aprimoramento da gestão ambiental da referida UC.  

A outra alternativa de geração de bens financeiros se dá pelos projetos REDD+, a qual, 

nesse caso, é importante salientar, conforme esclarecimento em nota sobre compra de créditos 

de carbono internacionais publicada pelo Ministério do Meio Ambiente (2016), que não há 

offsets produzidos, diferente dos projetos voluntários de carbono florestal (mobilizadores de 

créditos de carbono). O pagamento por produtos REDD+ não concebe direitos de emissão a 

seu comprador. A proposta do REDD+ consiste em ser um mecanismo internacional de 

compensação para países em desenvolvimento, que canalizaram seus esforços em medidas de 

mitigação ao desmatamento e degradação florestal. É necessário que a respectiva nação 

emergente apresente as informações técnicas necessárias sobre emissões para passarem pelo 

processo de avaliação da CQNUMC e, posteriormente adquirirem a recompensa (MMA, 2020).   

Acerca de políticas públicas em âmbito municipal, Niterói instituiu o Grupo Executivo 

de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas de Niterói (GECLIMA), através do decreto 

municipal n˚ 2433 de 2016. Este Grupo tem como propósito aplicar estudos, sugerir ações, 

http://redd.mma.gov.br/pt/component/content/article/106-central-de-conteudos/noticias-principais/336-esclarecimento-sobre-compra-de-creditos-de-carbono-internacionais?Itemid=0
http://redd.mma.gov.br/pt/component/content/article/106-central-de-conteudos/noticias-principais/336-esclarecimento-sobre-compra-de-creditos-de-carbono-internacionais?Itemid=0
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informar e envolver a população e o governo para o diálogo sobre as adversidades provocadas 

pelas mudanças climáticas globais, e fomentar o desenvolvimento sustentável, favorecendo o 

progresso econômico, a preservação ambiental e a participação social. Dentre as doze 

atribuições do GECLIMA tratadas no artigo segundo do decreto, vale ressaltar as seguintes 

determinações: 

   (...) 
II - colaborar na realização do inventário das emissões de gases de efeito estufa (GEE), 

mediante a coleta, reporte de dados e informações sobre fontes de emissões no município, bem 

como sua relatoria de acordo com metodologia de referência; 

(...) 

V - subsidiar o Poder Executivo Municipal na definição das metas de redução de emissões 

antrópicas de gases de efeito estufa; 

(...) 
VIII - coordenar, acompanhar e monitorar, no âmbito dos órgãos que o integram, a 

implementação de políticas públicas setoriais, observando sua eficácia na redução das 

emissões e sequestro de gases de efeito estufa e aumento da capacidade adaptativa do 

município, bem como a adoção das medidas de mitigação e adaptação; 

(...) 

X - identificar fontes de financiamento e elaborar projetos para captação de recursos externos, 

visando à execução das políticas previstas neste Decreto; (NITERÓI, 2016). 

 

 Diante ao exposto, abre-se uma oportunidade interessante para explorar os precedentes 

propiciados por esta política pública, a partir de relações intrínsecas estabelecidas com o 

PARNIT. A iniciar pelo inciso II, sabemos que o  inventário de emissões, requer a 

contabilização de emissões a partir de uma avaliação do setor uso e cobertura do solo, onde se 

caracteriza em classe as terras ocupadas por florestas, pastagens, tipos de vegetação, área 

urbana, agricultura dentre outros.  Em consequência, este trabalho pode sugerir recursos 

técnicos ao PARNIT e assim, subsidiar futuras estimativas mais precisas. No inciso V e VIII, 

levando em consideração que as florestas contribuem, não só na não emissão, mas também no 

sequestro e incorporação de carbono atmosférico, o PARNIT representa uma UC com 

extensões cobertas por ecossistemas florestais capazes de auxiliar em estratégias de redução 

das emissões e mitigação das mudanças climáticas.  Por fim, no inciso X, é possível indicar 

como fontes de financiamento e projetos com a finalidade de captação de recursos, os mercados 

voluntários de carbono e os mecanismos REDD+ associados à referida unidade de conservação 

municipal. 

 A política pública supracitada, é um exemplo dentre outras demais atos administrativos 

que a cidade de Niterói vem implementando ao longo dos anos no eixo da sustentabilidade 

urbana. As intervenções em drenagens e contenção de encostas, o programa Niterói mais Verde 

e o Região Oceânica Sustentável, o projeto jovem Niterói EcoSocial, a aquisição de 

pluviômetros, sirenes e a implantação da Usina de Biodigestão, são amostras das ações que o 

poder público adotou, gratificando o município com o convite para participar do evento na 



51 

 

Alemanha, intitulado Connective Cities Dialogue Event: Climate Proofing Urban Development 

(NITERÓI, 2020). 

 

4.3 INCERTEZAS. 

 

Considerando que a terceira comunicação (2016, p. 194) reconhece que as estimativas 

de emissões e remoções antrópicas estão sujeitas às incertezas, tendo em vista as 

inconsistências dos dados de referência utilizados e os déficits nos conhecimentos sobre os 

processos que ocasionam as emissões ou remoções de GEE, é necessário assumir que, 

consequentemente, os resultados sobre a quantidade de tCO₂ e as posteriores precificações do 

presente estudo sobre o PARNIT absorveram tais imprecisões.  

Neste sentido, é importante definir para a gestão ambiental do PARNIT no contexto das 

mudanças climáticas, quais são as carências em pesquisas científicas que se adequariam como 

base para o desenvolvimento de estimativas mais precisas sobre carbonos estocados em 

biomassa dos ecossistemas florestais inseridos. 

À começar pela questão da biomassa, sobre a qual Guedes et. al (2001, apud 

SILVEIRA, 2008) afirmam que representa um componente indicador dos níveis de 

produtividade, sujeita a variações de acordo com a temperatura, a latitude, longitude e 

precipitação, idade e o estágio sucessional da vegetação; salientando que os resultados dos 

níveis de estoque foram produzidos em função da estrutura de vegetação, desconsiderando a 

escala sucessional, à variar entre, inicial, média e avançada, conforme retratado pela resolução 

CONAMA n˚6/1994. Esta resolução é uma importante norma condutora, a qual indica 

parâmetros com base em amostragens para caracterização de estágios sucessionais em 

ambientes secundários de florestas ombrófilas densa da Mata Atlântica do Rio de Janeiro.  

Confirmando e complementando o fato elucidado no parágrafo anterior, Clark (2000) 

infere que grande parte das aproximações realizada no componente biomassa viva acima do 

solo, possuem como fundamento análises sobre a estrutura da floresta com medidas de 

diâmetro, altura e densidade da madeira, sendo necessário também investigar a arquitetura 

espacial das manchas vegetacionais distribuídas, as clareiras e as diferentes fitofisionomias 

presentes, as quais são variáveis atreladas aos tipos de solo, nutrientes disponíveis, ao clima, 

sucessão ecológica, topografia, uso da terra e ocorrência de distúrbios. 

 As metodologias adotadas para levantar dados de estimativa em regiões florestais 

consistem, principalmente, em informações oriundas de inventários florestais e aplicação de 
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equações, que irão efetuar os cálculos à partir de medições in loco sobre diâmetro, altura ou 

volume, à depender da técnica (SOMOGYI, 2007). 

 Compreendendo que no PARNIT, conforme conhecimentos disponibilizados pela 

SMARHS, não há inventários florestais ou mapeamentos de uso e cobertura do solo, é possível 

apontar tal evidência como uma incerteza na estimativa de biomassa apresentada neste 

trabalho, seguindo os referenciais bibliográficos expostos na metodologia e no tópico 

caracterização da fitofisionomia. As aproximações realizadas pela 3˚comunicação apresentam 

como base estudos de estimativa feitos em outras áreas amostrais, as quais, apesar de 

compartilharem a mesma fitofisionomia, podem apresentar variáveis como estrutura vegetal, 

estágios sucessionais e uso e cobertura do solo completamente distintos (CLARK & CLARK, 

2000). Em visitas técnicas, foram constatados algumas áreas da UC dominadas por eucaliptais 

e outras ocupadas por estradas, clareiras e edificações (vide imagens no apêndice 7.2). Estas 

áreas observadas em campo interferem nas estimativas de biomassa, pois não há como assumir 

que todos os hectares apontados são compostos por floresta ombrófila densa e por vegetação 

com características específicas desta fitofisionomia. A menos que se faça um estudo de campo 

com amostragem para esta finalidade, não há como atribuir valores mais precisos em toneladas 

carbono estocada por hectare. Crown (1988) retrata que os cálculos de biomassa são elaborados 

e aplicados para locais específicos, não sendo prudente projetá-los para outras realidade. 

Admitir estes níveis de referência, significa admitir incertezas como o exposto. Sendo assim, é 

aconselhável, serem realizados pesquisas em campo na própria área do PARNIT com a 

finalidade de caracterizar a estrutura vegetal, efetuando as medições das variáveis necessárias 

e o mapeamento de uso e cobertura do solo, para em seguida ser possível desenvolver estudos 

sobre estoque de biomassa com maior assertividade.  

Diante do exposto, é notável que diversas variáveis presentes demandam melhores 

investigações e produções científicas para basear um estudo preciso de estimativas de biomassa 

no PARNIT. Isso revela carências em pesquisas que devem ser melhor articuladas através de 

ações do poder público. 

 

4.3.1 Controvérsias 

 

À respeito do REDD+, afirma-se que este o mecanismo está se transformando em uma 

série de projetos multinível, multiuso e multiagente em multi iniciativas; o qual transversaliza 

diversas esferas de tomada de decisão e organizações, provocando interesses difusos, e se 

manifestando à frente dos processos políticos de governança da nação; podendo comprometer 
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os ecossistemas, através do processo de hiper mercantilização (SKUTCH e VAN LAAKE, 

2009; RAMSTEINER, 2009; HUMPHREYS, 2008 apud SILVEIRA, 2008). Além disso, 

foram constatados em outros projetos pontos negativos marcados pela ocorrência de exclusão 

de comunidades locais na gestão florestal e na execução de decisões, supressão dos saberes 

tradicionais e indígenas, grilagem de terras e perda do acesso, extinção de instituições, carência 

em soberania alimentar e o alto mercantilismo atrelado (BAYRAK; MARAFA, 2016; 

LARSON et al., 2010 apud AGUIAR, 2018). 

Acerca dos créditos de carbono, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) se posiciona em 

publicação contrária aos offsets florestais do artigo 6˚ do Acordo de Paris (2019), alegando que 

os offsets florestais são uma falsa solução pelas seguintes razões: (i) converter as florestas em 

ativos resulta em perda do poder sobre o território; (ii) funcionam como um freio “na ambição 

dos países em atingirem suas metas de redução”; (iii) não é efetivo na redução de emissões, 

pois há apenas a compensação da não emissão florestal permanecendo as emissões por outros 

setores ( “jogo de soma zero”) e; (iv) debilitam as políticas públicas de proteção das florestas, 

ao desviar o foco da legislação ambiental brasileira, facilitando a exploração de grupos de 

interesse. O coletivo CPT e mais de 60 organizações, ONGs ambientais, órgãos 

representativos, representações indígenas e de comunidades tradicionais, assinaram a nota 

denominada “COP 25 – Não aos offsets florestais no Artigo 6 do Acordo de Paris“ 

(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2019). 

  

4.3.2 Projeções 

 

De acordo com o relatório Voluntary Carbon and the Post-Pandemic Recovery  (2020) 

elaborado pelo Ecosystem Marketplace, foi constatado que o volume de transações foram 

surpreendentemente altos, mesmo diante à situação da pandemia global COVID-19. Evidências 

tendo como base 152 entrevistas realizadas com participantes do mercado indicam a 

possibilidade dos rendimentos excederem os números comercializados referentes ao ano 

anterior; destacando que em 2019 foram atestados valores recordes de pelo menos 104 

MtCO2e, compreendendo um aumento de 6% em relação ao ano de 2018. É importante 

salientar que, além dos valores recentes estarem próximos de ultrapassar os de 2019, houve um 

aumento de 24%, demonstrando que apesar da pandemia e dos agravos econômicos, as 

empresas estão mobilizadas em reduzir suas emissões com a promessa de tornarem-se “carbono 

neutro” compensando as emissões incapazes de eliminar, a partir do financiamento em projetos 

de eliminação de GEE. 
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Ainda que a pandemia tenha provocado a diminuição dos GEE entre 10% e 30%, esta 

mudança torna-se irrelevante no efeito das mudanças climáticas, a não ser que os países 

persistam na implementação de planos de transição para uma economia de carbono zero e/ou 

carbono negativo. Havia um receio com um aumento em espiral das emissões de GEE à partir 

do gradual retorno dos setores econômicos, no entanto, percebeu-se que, ao mesmo tempo que 

as companhias aéreas reduziram suas ações para atenuar emissões, as corporações demandaram 

maiores negociações em compensações nos mercados voluntários de carbono, como a 

Microsoft e Amazon (ECOSYSTEM MARKETPLACE, 2020).  

As transações na categoria de Florestas e Uso da Terra obteve como projeto dominante 

em 2019, as atividades de manejo florestal em países emergentes, os quais configuram-se como 

REDD+ com o preço médio de $4,3 atingindo valores de $159.1 milhões comercializados 

(ECOSYSTEM MARKETPLACE, 2020).  

 

5. CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo objetivou analisar a importância do PARNIT no contexto das 

mudanças climáticas globais, analisando o serviço ambiental de estocar carbono provido pelos 

ecossistemas florestais do bioma Mata Atlântica das regiões do Morro do Cantagalo, Viração 

e Imbuí a partir da estimativa da quantidade de carbono incorporada em tCO₂ e a valoração 

deste carbono como forma de angariar fundos monetários via mecanismo REDD+ e mercados 

voluntários de carbono. Vale ressaltar que o exercício de estimativa revelou incertezas 

expressadas pela carência de pesquisas científicas na temática, como por exemplo no campo 

dos inventários florestais, que foram abordadas no formato de sugestões à gestão ambiental da 

UC, a qual compete a SMARHS. Foram sugeridos estudos que devem ser trabalhados para 

fundamentar estimativas mais precisas e aprimorar a posição da UC no contexto do tratamento 

das mudanças climáticas globais. 

 A metodologia aplicada no presente estudo para estimativa do estoque de carbono 

demanda identificar a fitofisionomia das áreas, a qual foi efetuada com base no Manual Técnico 

de Vegetação do IBGE e em dados da SMARHS. A partir disso, as vegetações alvos foram 

classificadas seguindo o critério de altitude, determinando-as como Floresta Ombrófila Densa 

Terras Baixas para as altitudes de 5 m a 50 m, e Floresta Ombrófila Densa Submontana para 

as altitudes de 50,5 m a 500 m. Em seguida, através da 3˚Comunicação Nacional do Brasil à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adquiriu-se o valor de 

referência sobre os estoques de carbono total por unidade área para as referidas fitofisionomias, 
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estimado em 151,42 tC/ha para a Floresta Ombrófila Densa Submontana e 128,42 tC/ha para a 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas. Uma vez com os valores de referência, estes foram 

multiplicados pela quantidade de hectares pelas respectivas dominâncias vegetais, gerando os 

resultados de 111.596,54 tC pela floresta ombróila densa submontana  e 11.616,87 tC pela 

floresta ombrófila densa das terras baixas totalizando cerca de 123.213,41 tC. 

 A valoração resultou em quantias monetárias baixas com um montante de 

R$5.522.589,40 equivalentes ao valor total de 451.782,51 tCO₂e, demonstrando que apesar de 

carregar esta riqueza, boa parte dos demais serviços ecossistêmicos escapam desse exercício, 

como a regulação do clima, a biodiversidade e o próprio sequestro de carbono, sendo necessário 

serem contabilizados e devidamente recompensados. Ainda que exista tal ressalva, estes 

resultados demonstram certo potencial econômico da UC em recolher subsídios, que podem 

ser aplicados e absorvidos por investimentos externos em projetos de carbono florestal REDD+ 

ou em mercados de carbono voluntários motivada pelo interesse local em reduzir e compensar 

suas próprias emissões. 

 No campo das incertezas, é preciso assumir que a presente pesquisa foi analisada por 

meio de bases secundárias apresentando imprecisões na estimativa de estoque, e levando em 

consideração que no PARNIT não há estudos primários de caracterização da vegetação e 

descrição do uso e ocupação do solo, que possam fundamentar aproximações mais assertivas.  

É necessário considerar que o território do parque é dotado de especificidades nas próprias 

variações de estruturas vegetais e nos diferentes usos e cobertura do solos, os quais afetam os 

valores reais de estoque. É revelada uma incoerência ao considerar que as áreas da UC são 

recobertas em sua totalidade, pois o local apresenta diferentes estratos vegetais como 

eucaliptais, que expressam um diferente valor de carbono estocado, e ocupações edificadas 

com vias pavimentadas, as quais explanam locais sem cobertura vegetal para a anexação de 

biomassa.  

 Neste sentido, a pesquisa aborda as incertezas como um resultado, que também pode 

ser compreendido como um reflexo das próprias limitações do trabalho, como tempo, medidas 

de isolamento social devido à pandemia do COVID-19, a carência de trabalhos técnico-

científicos de caracterização da vegetação e uso e cobertura do solo na área de estudo, sendo 

estes de fundamental importância para uma maior acurácia das estimativas, e 

consequentemente, dos valores da precificação. 

 O presente exercício de quantificação e valoração do carbono atmosférico incorporado 

na biomassa dos ecossistemas florestais analisados promove contribuições e aplicações em 

políticas públicas municipais no tratamento das questões climáticas; mecanismos financeiros 
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de comercialização de carbono que podem ser revertidos em subsídios monetários para a gestão 

ambiental do PARNIT; base para pesquisas científicas e trabalhos técnicos sobre inventário de 

emissões da cidade. 

 Para estudos futuros recomenda-se o desenvolvimento de pesquisas, tanto sobre o 

sequestro de carbono, quanto sobre o estoque de carbono no solo; dissertações que estabeleçam 

um vínculo prático e direto entre os mercados voluntários de carbono o carbono florestal do 

PARNIT; medições em campo sobre o estoque de carbono nos ecossistemas florestais 

estudados; e demais propostas de modelos e projetos de pesquisa que possam prover à gestão 

ambiental do PARNIT o aprimoramento em futuras medidas sobre a interface do território com 

as mudanças climáticas globais. 
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6. ANEXOS  

 

6.1 A TERCEIRA COMUNICAÇÃO NACIONAL DO BRASIL À CONVENÇÃO-

QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA: 

NOMENCLATURAS DE FITOFISIONOMIAS  

 
Fonte: MCIT, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2016.  
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6.2 A TERCEIRA COMUNICAÇÃO NACIONAL DO BRASIL À CONVENÇÃO-

QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA: ESTOQUE DE 

CARBONO TOTAL EM BIOMASSA ACIMA DO SOLO POR UNIDADE DE ÁREA 

(t.C/ha) 

 

 
Fonte: MCIT, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2016.  
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6.3 SITUAÇÃO DOS MERCADOS VOLUNTÁRIOS DE CARBONO 2019: VOLUME, 

VALOR E PREÇO MÉDIO PONDERADO DE CARBONOS TRANSACIONADOS NOS 

MERCADOS VOLUNTÁRIOS POR CATEGORIA DE PROJETO NOS ANOS DE 2017 E 

2018 

 
Fonte: DONOFRIO, STEPHEN et al. Financing Emissions Reductions for the Future: state of the voluntary 

carbon markets 2019.  
 

6.4 EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO EVITADAS PELOS MECANISMOS DE 

COMERCIALIZAÇÃO DA PLATAFORMA BV RIO 

 
Fonte: BV RIO, Voluntary Climate Contribution Portal (VCC). 
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7. APÊNDICES  

 

7.1 ELEMENTOS VEGETAIS (EPÍFITAS E LIANAS) PARA CARACTERIZAÇÃO DE 

VEGETAÇÃO NO MORRO DA VIRAÇÃO 

 

No dia 04 de novembro de 2020, foi realizada uma visita de campo no Morro da Viração 

com a finalidade de identificar e fotografar os elementos vegetais, sendo estes, epífitas e lianas, 

característicos de ecossistemas do tipo Floresta Ombrófila Densa do bioma Mata Atlântica.  

Foi realizada a travessia tupinambá, cujo trajeto de aproximadamente 6 km, perpassa 

grande parte do setor Montanha da Viração do PARNIT para observar as características 

vegetais supracitadas, tendo como base a resolução CONAMA n˚4/1996; assegurar o tipo de 

fitofisionomia definida e conferir no quadro sua respectiva quantidade de carbono estocada em 

biomassa acima do solo por unidade de área (t.C/ha). 

Iniciou-se o percurso na sede do PARNIT, intitulada Parque da Cidade, onde 

primeiramente observou-se a presença de lianas herbáceas (vide figura 8), a aproximadamente 

1 km de trajeto Em seguida, após atravessar o córrego da viração até o totem do mirante da 

Tapera, foi perceptível uma quantidade expressiva de epífitas pelo caminho, conforme 

registrado pelas figuras 5 e 7. Chegando ao fim deste trecho, próximo ao totem, observou-se 

outro ponto recoberto por lianas herbáceas (vide figura 6). 

    Figura 5 – Indivíduo arbóreo recoberto por epífitas                  Figura 6 – Ocorrência de lianas em clareira                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaboração própria (2020)                                               Fonte: Elaboração própria (2020)                         
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Fonte: Elaboração própria (2020)                                   Fonte: Elaboração própria (2020)                                                                           

                                                                         
 

7.2 IDENTIFICAÇÃO EM CAMPO DAS COBERTURAS DO SOLO 

  

No dia 24 de novembro de 2020, foi realizado uma outra visita de campo no Morro da 

Viração com a finalidade de compreender as diferentes coberturas que recobrem as áreas do 

setor Montanha da Viração para apontar as possíveis imprecisões que reverberam nas 

estimativas.  

Como as estimativas foram trabalhadas assumindo que todo o polígono de ambas 

fitofisionomias vetorizadas via geoprocessamento estão recobertos por floresta; o correto seria 

observar em campo que todo o território da uc apresenta-se ocupado por tais florestas. No 

entanto, as visitas em campo revelaram informações diferentes. Com o auxílio do gestor do 

Parque, Alex Faria de Figueiredo, visitamos os pontos do parque que apresentam diferentes 

usos e coberturas, os quais destoam de uma Floresta Ombrófila Densa. Primeiramente, o parque 

apresenta trechos com vias de acesso pavimentadas com mais de 2 km de estrada, conectando 

o bairro de São Francisco ao bairro do Maceió (figura 9); sendo passagem à sede do parque da 

cidade, onde há um estacionamento e duas rampas de voo livre, além da estrada de terra que 

leva ao Sítio Aldeia (figura 10). Esse local, representa uma área com residências edificadas e 

habitadas como moradia, que não foram desapropriadas (figura 11). Outro ponto averiguado, é 

expresso por um diferente estrato vegetal dominado por uma floresta homogênea de eucaliptos, 

que representa um comportamento de espécie invasora no ecossistema (figura 12). Além desses 

locais, há coberturas de pastagem, afloramento rochosos, clareiras e estruturas edificadas nas 

Figura 8 – Trecho com lianas no início da travessia 

 
Figura 7 – Ponto com diversos indivíduos arbóreos 

recobertos por epífitas 
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proximidades do bairro Cafubá, que não foram registradas em fotografias, no entanto são 

importantes de serem dissertadas no conteúdo do próximo parágrafo. 

Todas essas observações constatadas em campo traduzem a seguinte informação: há 

regiões em que não há carbono anexado, por não haver cobertura florestal, e não é possível 

atribuir os valores de estoque da floresta ombrófila densa para o estrato vegetal de eucalipto. 

Por conseguinte, a quantidade de carbono estimada irá representar valores menores que o 

determinado, e consequentemente as precificações também sofrerão de tais imprecisões. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Via de acesso da Estrada Nossa 

Senhora de Lourdes 
Figura 10 – Via de acesso ao Sítio Aldeia 

 

Fonte: Elaboração própria (2020)               Fonte: Elaboração própria (2020)               
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Figura 11 – Residências construídas no Sítio Aldeia                                           

 
 

 Fonte: Elaboração própria (2020)                                        Fonte: Elaboração própria (2020)                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 – Cobertura homogênea dominada 

por eucaliptos 


	1.  INTRODUÇÃO
	1.1 JUSTIFICATIVA
	1.2 OBJETIVOS
	1.2.1 Objetivo geral.
	1.2.2 Objetivos específicos.


	2. REFERENCIAL TEÓRICO
	2.1 A QUESTÃO CLIMÁTICA
	2.2 O CARBONO FLORESTAL
	2.3 O REGIME INTERNACIONAL DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.
	2.3.1 O IPCC (Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas Globais)
	2.3.2 A CQNUMC (Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima).
	2.3.3   Iniciativa REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal)

	2.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
	2.5 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS.
	2.6 MERCADOS DE CARBONO.

	3. METODOLOGIA
	3.1 ÁREA DE ESTUDO.
	3.2 CARACTERIZAÇÃO DA FITOFISIONOMIA PARA ESTIMAR O ESTOQUE DE CARBONO.
	3.3 A PRECIFICAÇÃO DO ESTOQUE DE CARBONO.
	3.4 LACUNAS A SEREM PREENCHIDAS

	4. RESULTADOS
	4.1 A FITOFISIONOMIA E O ESTOQUE DE CARBONO NO PARNIT.
	4.1.1 Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-quadro das Nações Unidas  sobre Mudança do Clima - Volume III - no Setor de Uso da Terra, Mudanças no Uso da Terra  e Florestas.
	4.1.2 O Manual Técnico de Vegetação Brasileira e o PARNIT.
	4.1.3 A interface da 3˚Comunicação com o Manual.

	4.2 O VALOR MONETÁRIO
	4.2.1 O REDD+ e créditos de carbono: uma possibilidade para o PARNIT.

	4.3 INCERTEZAS.
	4.3.1 Controvérsias
	4.3.2 Projeções


	5. CONCLUSÃO
	REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
	6. ANEXOS
	6.1 A TERCEIRA COMUNICAÇÃO NACIONAL DO BRASIL À CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA: NOMENCLATURAS DE FITOFISIONOMIAS
	6.2 A TERCEIRA COMUNICAÇÃO NACIONAL DO BRASIL À CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA: ESTOQUE DE CARBONO TOTAL EM BIOMASSA ACIMA DO SOLO POR UNIDADE DE ÁREA (t.C/ha)
	6.3 SITUAÇÃO DOS MERCADOS VOLUNTÁRIOS DE CARBONO 2019: VOLUME, VALOR E PREÇO MÉDIO PONDERADO DE CARBONOS TRANSACIONADOS NOS MERCADOS VOLUNTÁRIOS POR CATEGORIA DE PROJETO NOS ANOS DE 2017 E 2018
	6.4 EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO EVITADAS PELOS MECANISMOS DE COMERCIALIZAÇÃO DA PLATAFORMA BV RIO

	7. APÊNDICES
	7.1 ELEMENTOS VEGETAIS (EPÍFITAS E LIANAS) PARA CARACTERIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO NO MORRO DA VIRAÇÃO
	7.2 IDENTIFICAÇÃO EM CAMPO DAS COBERTURAS DO SOLO


