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RESUMO 

 
O crédito de carbono é a representação de uma tonelada de carbono que deixou de ser emitida para 
a atmosfera. Existem diversas maneiras de gerar créditos de carbono, e uma delas é o crédito de 
carbono por árvores vivas. As negociações são por meio de financeiras e o valor é revertido para o 
detentor das árvores. Assim, o presente artigo tem por objetivo avaliar o retorno financeiro de créditos 
de carbono das árvores em uma área de lazer no Munícipio de Itapeva –SP. O estudo foi conduzido 
em um campo de golfe do município de Itapeva, foram quantificados e inventariados os volumes das 
árvores presentes e, por intermédio de equações matemáticas, quantificados os volumes dos 
estoques de carbono. Os valores de negociações da tonelada em Euro e a cotação monetária do 
Euro foi definido na data 01 de outubro de 2019. Os valores obtidos foram de 0,90m³ por árvore e 
total de 360m³ de madeira na área, isso totaliza 118,80 toneladas de carbono e um retorno de 
12.919,00 R$, se fazendo um importante patrimônio da área de estudo. Conclui-se que esta receita 
com a venda de carbono se faz um importante valor monetário e também importância ambiental. 
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ABSTRACT 
 

Carbon credit is the representation of a ton of carbon that is no longer emitted into the atmosphere. 
There are several ways to generate carbon credits, one of which is carbon credit for living trees. 
Negotiations are through financials and the amount is reversed to the tree holder. Thus, this article 
aims to evaluate the financial return of carbon credits from trees in a leisure area in Itapeva 
Municipality - SP. The study was conducted on a golf course in the municipality of Itapeva, quantified 
and inventoried the volumes of the trees present and, through mathematical equations, quantified the 
carbon stock volumes. The trading values of the ton in Euro and the monetary quotation of the Euro 
was defined on October 1, 2019. The values obtained were 0.90m³ per tree and total of 360m³ of 
wood in the area, which totals 118.80 tons. carbon and a return of R $ 12,919, making it an important 
asset of the study area. It is concluded that this revenue from the sale of carbon becomes an 
important monetary value as well as environmental importance. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 

Para um clube pensar em vender os créditos de carbono, primeiramente 

precisamos explicar como são feitas as negociações destes. As negociações são 

guiadas pelas regras comuns de mercado, podendo ser efetuadas em bolsas, 

através de intermediários ou diretamente entre as partes interessadas, desde que as 

Partes signatárias do Protocolo de Kyoto normatizem internamente (LOPES et al., 

2009) .  

Já o Instituto Nacional de Propriedade Industrial de Portugal, discorre que o 

mercado de carbono tem, diretrizes relevantes para a verificação, elaboração de 

relatórios e responsabilização relevante a comércio de emissões. Efetivamente, a 

origem do termo “Mercado do Carbono” surge em 1992, que tinha como principal 

objetivo, conciliar o desenvolvimento sócio-econômico com a conservação e 

proteção dos ecossistemas do planeta. O protocolo estabelece limites às emissões 

de gases nos países que dele fazem parte, ou seja, determina uma meta obrigatória 

para cada país (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2011).  

Segundo a BM&F BOVESPA, o mercado de carbono é utilizado para 

denominar os sistemas de negociação de unidades de redução de emissões de 

GEEs. Em linhas gerais, há dois tipos de mercados voltados à negociação de 

créditos de carbono: mercados em linha com o Protocolo de Quioto; e mercados 

“voluntários” (ou “Não-Quioto”). No primeiro caso, os créditos são negociados com o 

objetivo principal de facilitar o abatimento das metas de redução de emissões, 

estabelecidas no âmbito do Protocolo de Quioto. Já no segundo tipo de mercado, a 

negociação relaciona-se fundamentalmente ao abatimento de metas estabelecidas 

voluntariamente por empresas ou governos locais, fora do Protocolo. Nesses 
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mercados (“Quioto” e “Não-Quioto”), é possível ocorrer a negociação de créditos 

gerados por projetos de redução de emissões (por exemplo, projetos de Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo e projetos de Implementação Conjunta) [...] (BM&F 

BOVESPA, 2013).  

O Brasil é um país em desenvolvimento e, como tal não faz parte da lista do 

Anexo I do Protocolo de Quioto, não possuindo, desta forma, obrigação de reduzir 

os seus gases poluentes. Entretanto, ressalta-se que o Brasil pode contribuir para a 

redução sendo hospedeiro de um projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo, 

gerando com isto UREs, passíveis de comercialização. Interessante tem se 

mostrado que o estado Brasileiro vem adquirindo repercussão internacional como 

um dos maiores interessados na implementação desse mercado de crédito de 

carbono, principalmente pelo seu valor rentável que, sem sombra de dúvidas, 

propiciará um crescimento na economia interna. 

O potencial brasileiro para participação no mercado de carbono é grande, pois 

segundo o Banco Mundial, nosso país tem capacidade para conquistar cerca de 

10% do mercado mundial de carbono. Isso pode ser representado pelo fato de 

sermos pioneiros no registro do primeiro projeto de MDL no Conselho Executivo da 

Organização da Nações Unidas (ONU), em novembro de 2004, qual seja, o Projeto 

Nova Gerar que objetiva a conversão de gases de aterro em energia. (LIMIRO, 

2009). 

Quem coordena o mercado de crédito de carbono e a implementação de MDL 

no Brasil é a Bolsa de Mercadorias & Futuro (BM&F), entidade criada no ano de 

2005. A certificação é realizada por meio remoto e eletrônico, onde cada parte do 

Protocolo contém um registro e sua respectiva conta nas Nações Unidas, e forma 

que o sistema internacional de negociação de crédito de carbono conta com o 

Registro do MDL e com Registros Nacionais em nome de cada Parte que seja um 

país desenvolvido. (TEIXEIRA et al. 2010) 

No Brasil, a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) coordena o Banco de 

Projetos, criado em meados de setembro de 2004. sua finalidade é registrar projetos 

de MDL que tenham sido validados por uma EOD e que, provavelmente gerarão 
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créditos de carbono no futuro, assim como projetos, cuja concepção esteja 

parcialmente estruturada. Por outro lado, também é possível registrar intenções de 

compra, o que significa que, se algum investidor estrangeiro estiver à procura de 

projetos de MDL e seus créditos, basta informar as características desejadas. 

(LIMIRO, 2009). Foi a primeira experiência mundial de um leilão de créditos de 

carbono no mercado a vista a ser promovido por uma bolsa regulada, representando 

importante etapa do processo de organização e desenvolvimento do mercado de 

certificados. (LIMIRO, 2009). 

Com base nesta premissa, a presente pesquisa tem por objetivo o 

levantamento e quantificação do estoque de carbono em árvores de uma área de 

lazer no município de Itapeva, bem como a rentabilidade financeira destes créditos 

de carbono. 

 

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 
 
2.1- Área de Estudo 

 

 O estudo foi conduzido em uma área de lazer no bairro das Pedras, no 

município de Itapeva – SP que está localizado nas coordenadas geográficas 24° 00’ 

36,45’’ S e 48° 46’ 46,43’’ O e com altitude média do local de 776 metros em relação 

ao nível do mar (Figura 1). 



         
                                                                                                

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2019. 

 

 
Figura 1: Croqui de localização da área de estudo. Fonte Google Earth (2019) 

 

O clima predominante em Itapeva cuja classificação de Koppen é o Cwa, 

clima subtropical caracterizado pelo inverno seco e verão chuvoso. A temperatura 

média anual em Itapeva é 18.9 °C. A média anual de pluviosidade é de 1254 mm. O 

mês mais seco é Agosto e tem 47 mm de precipitação. Em Janeiro cai a maioria da 

precipitação, com uma média de 180 mm. (CLIMATE-DATE, 2019) 

 

2.2 Metodologia de estudo 

 

  

 A espécie arbórea cultivada no local é a Pinus taeda árvore com aptidão para 

produção de madeira, devido suas grandes taxas de incremento volumétrico, e 

amplamente utilizado para a produção de celulose, construções, dormentes, 

laminação, fabricação de moveis e para serraria (KRONKA et al 2005; MARTO et al 

2006). Com isso, apresentando grande importância para o sequestro e fixação do 

carbono. 
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Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizados levantamento 

diretamente a campo no mês de julho de 2019, com a delimitação da área de estudo 

localização e quantificação das arvores. Serão feitos procedimentos de medição do 

número das árvores plantadas, seus diâmetros com o auxílio do equipamento suta, 

altura das árvores com o equipamento clinômetro modelo Blume-Leiss para assim 

poder definir qual o volume final de madeira (Equação 1) que existe na propriedade 

e assim, por meio de fórmula de conversão, definir qual é o valor de sequestro de 

carbono do ar e qual o seu valor de mercado (Equação 2) Para quantificar o volume 

das árvores será realizada pela formula: 

 

V= Altura x (DAP²/4x π) x 

0,5657.............................................................................(01) 

Onde que: 

 

V= Volume em metros cúbicos (M³) 

DAP = Diametro a altura do Peito 

Π = Pi (3,1415879) 

 

O carbono será quantificado seguindo metodologia de Saidelles et al (2009) 

 

tC= Vol. Arvore + 33%............................................................................................(02) 

onde que: 

tC = Total de carbono 

Vol Arvore = Volume das árvores 

 Foram avaliadas 400 árvores de Pinus taeda, cuja a média de diâmetro das 

árvores foram de 0,70 metro e a altura média das arvores foram de 40 metros. Este 

maciço florestal tem a idade de 42 anos, e tem por finalidade a divisão por área do 

campo de golfe, além do sombreamento a campo aberto. As árvores não possuem 

nenhuma finalidade econômica como madeireira ou de resinagem. O crédito de 

carbono é uma alternativa para a rentabilidade econômica do local. 
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 Para a cotação do valor do credito de carbono, foi levado em consideração o 

valor de mercado do BM&F do dia 01 de outubro de 2019 com valor médio de 23,90 

Euros a tonelada do carbono, a cotação do Euro no dia 01 de outubro foi de R$ 4,55. 

Para a definição da tonelada de madeira, foi definida a massa especifica da madeira 

do Pinus taeda com valor de 400 kg por metro cubico (m³) de madeira conforme 

estudo de (XAVIER, 2009). Assim, foi utilizado a seguinte formula para obtenção da 

tonelada de madeira: 

 

Toneladas = 400 * Volume total da 

madeira..............................................................(03) 

                                        1000 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Com base nos resultados presentes na Tabela 1, verifica-se que o valor 

médio de volume de madeira por árvore foi de 0,90m³. Estes valores estão coerentes 

dos descritos por Mainardi, Schneider e Finger (1996), quando observaram a 

produção de Pinus taeda L. na região de Cambará do Sul, RS, encontraram valores 

médios de aproximadamente 0,85m³ por árvore de Pinus taeda com a idade de 20 

anos. 

 

Tabela 1: Dados de volume de madeira e de carbono e valor de mercado do 

carbono das árvores de Pinus taeda 

Volume por 
árvore (m³) 

Volume total de 
madeira (m³) 

Toneladas de 
madeira 

Valor por 
Tonelada 

(R$) 

Valor Total 
(R$) 

0,90 360,00 118,80 108,75 12.919,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 O volume total de madeira obtido foi de 360 m³ para as 400 árvores estudas, 

e o volume em toneladas de madeira foi de 118,80 utilizando os dados de 

transformação proposto por Xavier (2009). Em relação a esta massa de madeira, 

este estudo está condizente com a pesquisa de Machado et al (2015), quando 

avaliaram o volume de madeira de Pinus taeda L. em diferentes espaços vitais de 

crescimento em uma população de 7 anos de idade, encontrado resultados de 274,8 

m3.ha-1, haja visto que o número de indivíduos da pesquisa dos autores é de 900 

arvores por hectare.  

 Em relação aos valores monetários dos créditos de carbono, conforme a 

cotação da tonelada em Euro e do valor do Euro no dia, o preço pago no mercado 

foi de R$ 108,75 a tonelada de carbono fixado pelas plantas. Já para o valor total 

dos créditos contido nas árvores, este montante chega a R$ 12.919,50. Sendo uma 

ótima alternativa de rendimento com as árvores sem a necessidade de corta-las e 

prestando um serviço ambiental ao planeta. 

 O comércio de carbono trata-se de um produto do mercado financeiro como 

qualquer outro e que carece de regulação e supervisão para ter os atributos de um 

produto financeiro – liquidez, preço e credibilidade no mercado. Esse mercado 

possui créditos de carbono baseados em projetos offset não finalizados, isto é, 

projetos desenvolvidos para sequestrar ou reduzir os gases do efeito estufa, mas 

que ainda não foram concluídos. Tendo em vista que o processo de securitização 

transformação em títulos e revenda em mercados secundários ocorre antes da 

conclusão dos projetos, seus preços são formados com base em expectativas que 

podem não se concretizar. Os projetos podem, no final das contas, falhar na redução 

dos gases do efeito estufa e, à semelhança dos títulos hipotecários subprime, 

perderem o valor (VENTURA, CUOCO, TOSINI, 2007) 

É crescente a preocupação e os investimentos nesse mercado promissor, tanto 

é verdade que já existe Projeto de Lei Nº 493/07 para regular essa comercialização 

que, somente não foi completamente implementada por inexistência de legislação 

brasileira para tanto. 
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A proposta define que as RCEs possuem natureza jurídica de valor mobiliário 

para efeito de regulação, fiscalização e sanção por parte da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Após aprovação pela Comissão Interministerial de Mudança 

Global do Clima, a CVM ficará responsável pelo registro e pela validação das 

entidades operacionais designadas, bem como pela padronização dos contratos, o 

que facilitará a liquidez dos títulos. Ademais, define que a concentração das 

transações em mercado de bolsa será por meio da Bolsa de Mercadorias e Futuros 

(BM&F), situada na Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro (BVRJ). A 

participação brasileira no mercado de carbono não é maior pela falta de 

regulamentação, fazendo com que grande parte das transações seja feita por meio 

de contrato de balcão realizados em agencias bancárias (LIMIRO, 2009). 

É justamente a ausência de legislação para regulamentar a matéria que faz 

com que a comercialização dos créditos de carbono se dê por meio de contratos, 

firmados diretamente entres os Países desenvolvidos e Países em desenvolvimento. 

Lorenzoni Neto, (2009) em sua obra nos apresenta qual seria o objetivo do contrato: 

Quanto ao objetivo do contrato de MDL, amplamente considerado observase 

que o empresário-investidor busca insumos que viabilizem a exploração de sua 

atividade empresarial e, por sua vez, o agente econômico que hospedará o projeto 

no Brasil, adquire, em relação ao MDL, uma atividade profissional autônoma. 

(LORENZONI NETO, 2009). 

Inobstante a ausência de regulamentação legal para a comercialização dos créditos 

de carbono, bem como inexistindo obrigação para o Brasil diminuir, ainda, a emissão 

de gases, o que se verifica é que o Estado brasileiro tem se mostrado atuante nesse 

cenário, considerado um dos maiores redutores dos poluentes.  

 Porém, como descreve Fern (2010), geralmente, se um crédito de carbono é 

comprado de alguém que não o desenvolvedor original do projeto, este comércio é 

feito no mercado secundário. Um crédito de compensação de MDL secundário pode 

ser comerciado entre participantes do mercado antes ou depois de ter sido emitido, 

contudo, o comercio dos créditos de carbono possuem peculiaridade de uma vez 

comercializado, o mesmo não pode ser novamente vendido, sendo apenas  
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Em termos de reduções de emissões projetadas, o Brasil se mantém em 3º. 

Lugar, sendo responsável pela redução de 6% do total mundial, que corresponde a 

281.224.213 tCO2 e para o primeiro período de obtenção de créditos, o qual pode 

ser de no máximo dez anos ou de sete para projetos de período renovável. (LIMIRO, 

2009). 

 

4. CONCLUSÃO  
 

Com base na pesquisa, é possível concluir que os créditos de carbonos com 

as árvores estudas é um importante montante financeiro que auxiliará nos custos de 

manutenção da área de estudo e também, grande importância ambiental com a 

retirada e fixação de carbono da atmosfera. 
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