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• 15% das emissões anuais mundiais CO2 desmatamento de florestas 
tropicais;

• Segunda maior fonte de gases de efeito estufa (GEEs);

• Demanda mundial por alimentos e bio-combustíveis e fragilidade 

CONTEXTUALIZAÇÃO

• Demanda mundial por alimentos e bio-combustíveis e fragilidade 
legal;

• Pressões sobre terras agricultáveis que ainda estão cobertas por 
florestas;

• Mecanismos de Comando e Controle vs. Mecanismos de Mercado



CONTEXTUALIZAÇÃO
Mata Atlântica

•7% da área original (equivalente de 1,3 milhões de km2)

• Fragmentos florestais isolados

• 80% destes encontram-se em áreas particulares• 80% destes encontram-se em áreas particulares

• Protegidos pela Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428 de 2006) - Imunes a corte

• Tamanho, forma, grau de isolamento, tipo de uso da terra na vizinhança e   
histórico de perturbações

• DEGRADAÇÃO - EMISSÃO



• O principal serviço ambiental objeto do CARBONO SEGURO é a fixação
de Carbono, visando a mitigação de mudanças climáticas.

• Adicionalmente contribui-se para a conservação dos recursos hídricos,
da paisagem e da biodiversidade.

CONTEXTUALIZAÇÃO

• Combate à degradação de florestas, buscando desenvolver um
mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação
Evitados (REDD) para as condições regionais.

• Serviços são prestados de forma global e difusa. 



• 2008 Discussões sobre sustentabilidade climática
permeavam o “Mapa do Caminho de Bali”

• Conservação de florestas como estratégia global
para a redução de emissões de GEEs

CONTEXTUALIZAÇÃO

• Do Carbon OFFSET ao RED

•Do RED ao REDD

•Do REDD ao REDD+



CONTEXTUALIZAÇÃO

PARCERIAS



OBJETIVOS GERAIS

• Estruturação da tecnologia socioambiental do carbono seguro;

• Implementação da tecnologia socioambiental em 17 hectares 
de Mata Atlântica preservadas;

• Implementação de um fundo para a captação e repasse de • Implementação de um fundo para a captação e repasse de 
recursos;

• Preservação das florestas nas propriedades beneficiadas;

• Evitar emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, 
advindas do desmatamento e da degradação destas florestas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Promover a adesão dos proprietários ao Programa e aos 
Conhecimentos, Atitudes e Práticas (CAPs) 
socioambientais;

•Garantir uma estrutura básica financeira para captação e
repasse de recursos;repasse de recursos;

•Estabelecer alianças, parcerias e redes convenientes ao
andamento do Programa



DESENVOLVIMENTO

•DESENHO METODOLÓGICO

•IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO•IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO

•AVALIAÇÃO / APRIMORAMENTO



DESENVOLVIMENTO

•DESENHO METODOLÓGICO

•IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO•IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO

•AVALIAÇÃO / APRIMORAMENTO



LEVANTAMENTO TÉCNICO



LEVANTAMENTO TÉCNICO

Mapa de localização das propriedades rurais na Microbacia do Ribeirão dos Macacos



LEVANTAMENTO TÉCNICO



Área total = 79,13ha

Área Reserva Legal (20% prop) = 15,83 ha

Área de Floresta = 22,20 ha

Área RL excedente (A Flor – A RL) = 6,37 ha

LEVANTAMENTO TÉCNICO

Área RL excedente (A Flor – A RL) = 6,37 ha

Área do fragmento do Programa = 6 ha



LEVANTAMENTO TÉCNICO



LEVANTAMENTO TÉCNICO



• Estipulado valor arbitrário t CO2 – US$ 10

US$1=R$2,40*

R$ 24,00/tCO2

• Assumiu-se um estoque máximo de 320 tCO2eq/ha

• Valor potencial por hectare de R$ 7.680,00

ANÁLISE DE CUSTOS

• Valor potencial por hectare de R$ 7.680,00

• R$ 7.680,00 ha-1/30 anos (duração dos contratos)

R$ 256,00 ha-1/ano de floresta excedente às APP e RL, seja em
estágio inicial, intermediário e/ou avançado de regeneração.

*outubro de 2008



ANÁLISE DE CUSTOS

Custos de oportunidade

• Arredamento de pastos na região é de R$ 120,00
ha-1/ano ou R$ 10,00 ha-1/mês.

• Novembro de 2008 (IEA) - R$15,00 cab-1/mês

1 cabeça/hectare

• Carbono Seguro - R$ 21,33 ha-1/mês.



ESCOLHA DE PROPRIETÁRIO
5 proprietários elegíveis.

2 proprietários selecionados.

Gargalos:

•Situação Fundiária

•Intenção de venda  no  curto prazo da 
propriedade

•Longos tempos de contrato



DESENVOLVIMENTO

•DESENHO METODOLÓGICO

•IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO•IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO

•AVALIAÇÃO / APRIMORAMENTO



ASSINATURA DE CONTRATOS



INVENTÁRIO DE CARBONO
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Distribuição do estoque de carbono entre as diferentes formas de vida em
Floresta estacional semidecidual, em fragmentos do projeto “Carbono Seguro”,
Lorena, SP. A = Faz. das Palmeiras; B = Faz. S. Sebastião, C = conjunto total da
amostragem



Relativo
- Fazenda das Palmeiras: 199,97 ± 86,53 tCO2e.ha-1

-Fazenda S. Sebastião: 166,43 ± 34,09 tCO2e.ha-1

Absoluto
-Fazenda das Palmeiras: 1.199,87 tCO2e
-Fazenda S. Sebastião: 1830,78 tCO2e

INVENTÁRIO DE CARBONO

-Fazenda S. Sebastião: 1830,78 tCO2e

Total do Projeto: 3.030,65 tCO2e
178,36 tCO2e.ha-1

Área Amostrada: 0,55 hectares ou 3,23% da área total
do projeto



INVENTÁRIO DE CARBONO



INVENTÁRIO DE CARBONO



- Florestas em sucessão secundária

- Potencial para incremento de carbono em 66%

-Medidas de conservação �Evolução estrutural e florística.

CERCAMENTO DOS FRAGMENTOS



DESENVOLVIMENTO

•DESENHO METODOLÓGICO

•IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO•IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO

•AVALIAÇÃO / APRIMORAMENTO



• Melhoria nos contratos

• Aperfeiçoamento do processo de seleção de beneficiários

• Melhor definição dos critérios de seleção

AVALIAÇÃO / APRIMORAMENTO

• Melhor definição dos critérios de seleção

• Aprofundamento na discussão da adicionalidade

(Degradação e/ou desmatamento)

• Buscar desenho de repasse/ações que envolva uma maior
pró-atividade dos beneficiários



Parceiros no Projeto



OBRIGADO!!

Magno Botelho Castelo Branco
magno@iniciativaverde.org.br
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