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Resumo
Este projeto propõe-se a analisar os retornos econômicos associados à negociação de créditos
de carbono resultantes do programa de recomposição da cobertura vegetal na bacia do rio
Jundiaí. Pretende-se, assim, oferecer subsídios para uma análise de custos e benefícios
econômicos do aumento da cobertura vegetal na bacia do rio Jundiaí. Será estabelecida uma
função dose-resposta relacionando um hectare de cobertura vegetal com a quantidade
sequestrada de carbono e, posteriormente, o retorno econômico esperado a partir da dinâmica
histórica e expectativas em relação ao mercado de carbono.
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1. Introdução
Este projeto de iniciação científica enquadra-se em uma proposta mais ampla de
análise dos custos e benefícios ambientais da recomposição vegetal na bacia do Rio Jundiaí,
região de intensa atividade econômica, sobretudo industrial, e de crescentes conflitos pelo uso
da água. É desenvolvido em conjunto pelo Instituto de Economia (IE) e pelo Instituto
Agronômico de Campinas (IAC).
Tabela 1 - Áreas e porcentagem de ocupação da bacia pelos usos da terra
Área
(km2)

1984
Ocupação da
bacia (%)

Área
(km2)

2007
Ocupação da
bacia (%)

Variação no
período

Floresta
Pastagem e
campos

387,4

36,5

352,8

33,2

-9,81%

287,3

27

409

38,5

29,76%

Culturas

215,2

20,3

31,9

3

-574,61%

Área Urbana

79,9

7,5

248,2

23,4

67,81%

Solo Exposto

54,6

5,2

0,1

0,01

-54500,00%

Reflorestamento

37,7

3,6

20

1,9

-88,50%

Uso da terra

Fonte: BARBAROTTO, 2014

	
  
A paisagem atual na região da bacia do Rio Jundiaí é caracterizada por um extremo
isolamento dos ambientes naturais (florestais ou não florestais), com predomínio de áreas de

pastagens, conforme visualizado na Tabela 1. A situação da bacia piorou nos últimos anos, e é
de extrema importância alguma ação que reverta esse quadro.
Um projeto de recomposição da cobertura vegetal na região traria uma série de
benefícios ao ambiente e à sociedade, como: i) regulação da oferta de água à população e à
atividade econômica; ii) melhora da qualidade da água; iii) preservação da biodiversidade; iv)
estoque de carbono. O presente trabalho analisará apenas o último benefício, mas é
importante destacar, em virtude da crise que o estado de São Paulo vem sofrendo em
decorrência da falta de água, que os projetos de reflorestamento também melhoram a oferta
hídrica quantitativa e qualitativamente.
	
  
Figura 1 - Expansão da área urbana em torno da Serra do Japi.

Fonte: BARBAROTTO, 2014

	
  
2. Revisão de literatura
O Código Florestal Brasileiro estabelece duas áreas para preservação do patrimônio
natural: as Áreas de Preservação Permanente (APPs), onde não se permite o uso antrópico; e
as Reservas Legais (RLs), que correspondem a 20% da área das propriedades rurais
(FASIABEN, 2010). A falta de APPs e RLs pode potencializar os efeitos dos processos
erosivos, levando ao assoreamento do sistema hídrico, além de aumentar os riscos de extinção
de muitas espécies vegetais e animais, visto que muitos utilizam essas áreas para abrigo,
alimentação e deslocamento.
As matas ciliares são caracterizadas como Áreas de Preservação Permanente, sendo
protegidas pela Legislação Ambiental Brasileira (Lei número 4.771/65, alterada pela Lei
número 7.803/89) que estabelece exigências diferenciadas para a cobertura vegetal destinadas
à proteção de reservatórios de água, nascentes, córregos, margens de rios e lagos (GARCIA,
2012).

Cada agricultor deve observar a condição da mata ciliar e escolher um dos sistemas
que melhor se encaixe para recuperar a área, sendo eles: i) condução de regeneração, áreas
que foram isoladas (de 6 a 12 meses), e onde é possível observar mudas, arbustos ou árvores
ocorrendo, sendo importante retirar os fatores de degradação; ii) enriquecimento, áreas onde
ainda existe uma floresta, com poucas espécies de árvores que apresentam cresimento rápido,
madeira leve e gostam de muita luz (espécies pioneiras e secundárias iniciais), deve ser feito
com o plantio de mudas ou a semeadura de espécies nativas clímax (plantas de crescimento
lento, madeira pesada e tolerantes à sombra) diretamente na áreas em restauração; iii)
adensamento, formada por poucas árvores de muitas espécies, sendo necessário o plantio de
um maior número de árvores para recobrir melhor a área; iv) implantação total, áreas que
foram intensamente exploradas, não existindo a possibilidade de regeneração nem de chegada
de sementes das áreas próximas. Nesse último caso é necessário realizar dois blocos: um de
Linhas de Preenchimento, para recobrir rapidamente a área, composta por espécies pioneiras e
secundárias iniciais; e outro de Linhas de Diversidade, que formarão a floresta madura,
composta por espécies pioneiras, secundárias iniciais e clímax (ATTANASIO et al., 2006).
Apesar de não ser permitido o uso antrópico nessas áreas, existem ganhos quanto ao
sequestro de carbono. As estimativas econômicas do carbono sequestrado pelo projeto de
recomposição florestal foram obtidas pela técnica de produtividade marginal, que atribui um
valor ao recurso natural relacionando sua quantidade diretamente ao preço de um produto no
mercado (MAIA et al., 2004). O papel do recurso ambiental no processo produtivo é
representado por uma função dose-resposta, que relaciona o nível de provisão do recurso
ambiental ao nível de produção respectivo do produto no mercado, que no caso, refere-se a
cada tonelada de carbono sequestrada ao preço estimado pelo mercado de carbono. Para
defini-la, foram necessários dois estágios preliminares de análise: i) estimar a quantidade de
carbono sequestrada por hectare de recomposição florestal; ii) analisar o histórico e
expectativas em relação ao mercado de carbono.
3. Resultados
O desmatamento na Mata Atlântica já pode ter liberado 13 milhões de toneladas de
carbono na atmosfera e 900 mil ton ainda estão estocadas nas árvores. Para cada hectare de
floresta perdida, calcula-se que sejam emitidas no mínimo 100 toneladas de carbono (BAIS,
2009). No bioma da Mata Atlântica, em média, a cada 5 árvores plantadas é possível
neutralizar a emissão de 1 ton de carbono. Segundo David Dieguez, uma árvore da Mata

Atlântica cresce por 37 anos, chegando a seqüestrar 190 quilos de gás carbônico (LEPAC,
2011).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto Carbono Brasil.

A perspectiva para o Mercado de Carbono não é muito promissora. É esperado o
comércio de 161 MtCO2e em 2014, o que representa uma queda de 40% comparado com os
níveis de 2013. A previsão é que caia para 70 MtCO2e em 2015 e para 30 MtCO2e em 2016
(WORLD BANK, 2014).
4. Conclusões
A ideia é que os benefícios do projeto de recuperação florestal na bacia do rio Jundiaí,
além da regulação do ciclo hidrológico e da preservação da biodiversidade, viabilize também
a comercialização de créditos pelos agentes detentores de seus direitos. Nesse contexto, a
proposta de iniciação científica é essencial para avaliar os benefícios potenciais do projeto de
recuperação vegetal.
Espera-se que os resultados contribuam para a discussão de uma forma de distribuição
justa dos créditos entre os agentes envolvidos na gestão dos recursos hídricos da bacia do rio
Jundiaí. Especificamente, uma forma de distribuição dos direitos de créditos entre os
proprietários dos estabelecimentos e os financiadores do projeto de recomposição vegetal.
Trata-se de uma questão fundamental para a implantação de um programa de Pagamento por
Serviços Ambientais na região da bacia do rio Jundiaí.
5. Bibliografia
ATTANASIO, C. M.; S. GANDOLFI & R. R. RODRIGUES, 2006. Manual de recuperação
de matas ciliares para produtores rurais. Disponível em:

<http://lerf.eco.br/img/publicacoes/Manual%20de%20recuperação%20de%20matas%20c
iliares%20para%20produtores%20rurais.pdf>. Acesso em: 02 de abril de 2015.
BAIS, C. R. Tamanho de parcelas para quantificação de biomassa e carbono em uma floresta
ombrófila densa na Mata Atlântica. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo,
2009.
BARBAROTTO, J. L. Análise da disponibilidade hídrica da bacia do rio Jundiaí por meio de
simulações hidrológicas de cenários prováveis. Dissertação de Mestrado, Universidade
Estadual de Campinas, 2014.
Coordenação geral de mudanças globais de clima, 2013. Demandas e escalas para a
contabilidade de emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE. Disponível em:
<http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/MBustamante_SEPED_Painel2_23mai13.pdf>.
Acesso em: 29 de novembro de 2014.
FASIABEN, M. C. R., 2010. Impacto econômico da Reserva Legal Florestal sobre diferentes
tipos de unidades de produção agropecuária. 2010. 235 f. Tese (Doutorado em
Economia) – Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
2010.
FERNANDA MÜLLER, 2013. Precificação do carbono emerge de forma diversa ao redor do
mundo. Disponível em:
<http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias/noticia=734244>. Acesso em: 11 de
agosto de 2014.
LEPAC, 2011. Carbono compensado. Disponível em:
<http://www.preac.unicamp.br/lepac/carbono/oqe.html#Neutralizacao>. Acesso em: 22
de setembro de 2014.
MAIA, A. G.; Romeiro, A. R.; Reydon, B. P. Valoração de recursos ambientais –
metodologias e recomendações. Texto para Discussão, n. 116, IE/UNICAMP, 2004.
WORLD BANK, 2014. State and Trends of the Carbon Market 2014. Disponível em:
<http://www-wds.worldbank.org/external/default /WDSContentServer/WDSP/IB/2014/
05/27/000456286_20140527095323/Rendered/PDF/882840AR0Carbo040Box385232B0
0OUO090.pdf>. Acesso em: 19 de agosto de 2014.
	
  

