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RESUMO 

 

 
ESTEVES, Edilamar Pereira Amaral. Programa produtor florestal: implantação 
numa empresa multinacional do setor siderúrgico. Pedro Leopoldo. 2010. 101 
fls. Dissertação (Mestrado em Administração). Curso de Mestrado Profissional das 
Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo, FIPEL. 

 
 
O objetivo deste trabalho foi mostrar que procedimentos para a implantação de 
programa florestal mantido por uma empresa siderúrgica, por meio de fazendeiros 
locais, seguem os critérios e exigências estabelecidos por um dos projetos de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. No que tange à metodologia, a presente 
pesquisa enquadrou-se como descritiva e explicativa, a partir de estudo de caso. 
Como instrumentos de coleta de dados utilizaram-se documentos que foram 
submetidos à análise documental. Os resultados mostram que o “Programa Produtor 
Florestal” vem sendo implantado pela empresa ArcelorMittal Bioenergia junto aos 
fazendeiros locais da região da Zona da Mata, Minas Gerais, desde 2005. Na 
medida em que aumentam as adesões desses fazendeiros à Cooperativa dos 
Produtores de Florestas Sustentáveis, mais surgem as possibilidades de negociação 
de Redução Certificada de Emissões, no mercado de carbono, trazendo benefícios 
financeiros tanto para as partes participantes do Projeto 1 quanto para participantes 
do Projeto 2. Ressalta-se, entretanto, que quanto mais contratos de programa 
florestal forem mantidos entre os fazendeiros locais da região da Zona da Mata, 
Minas Gerais e a ArcelorMittal Bioenergia, mais garantia haverá de suprimento de 
carvão vegetal para as futuras produções de aço, permitindo apoiar as atividades 
produtivas de aço nos três pilares da sustentabilidade: como ambientalmente 
correta, socialmente justa e economicamente viável. Além disso, ficou evidente que 
por meio do programa a empresa espera alcançar o plantio de 30.000 ha de 
eucalipto, o que corresponderia a manter contrato com 250 fazendeiros, levando em 
consideração que cada fazendeiro deve possuir, em média, 120 ha de área 
reflorestada. Com a consolidação desse programa, áreas improdutivas e degradadas 
das propriedades dos fazendeiros estarão, gradativamente, se transformando em 
áreas produtivas e ao mesmo tempo estarão mantendo o homem no campo, 
garantindo o suprimento agropecuário, a geração de empregos e de renda. Pôde-se 
concluir que os procedimentos para implantação de programa florestal mantido pela 
ArcelorMittal Bioenergia por meio de fazendeiros locais seguem os critérios e 
exigências estabelecidos por um dos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo. 

 
Palavras-chave: Produtor Florestal; Fazendeiros Locais; Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo. 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
ESTEVES, Edilamar Pereira Amaral. Program producer forestry implementation in a 
multinational company in the steel industry. Pedro Leopoldo. 2010. 101 pp. 
Dissertation (Master in Administration). Professional Master Course of Faculdades 
Integradas de Pedro Leopoldo, FIPEL. 
 
 
The objective of this work was to show that procedures for the implantation of forest 
program maintained by a metallurgical company, through local farmers, they follow 
the criteria and demands established by one of the projects of Mechanism of Clean 
Development. In what it plays to the methodology, to present research it was framed 
as descriptive and explanatory, starting from case study. As instruments of collection 
of data were used documents that were submitted to the documental analysis. The 
results show that the "Forest Producing Program” has been implanted close to by the 
company ArcelorMittal Bioenergia the local farmers of the area of the Zone of the 
Forest, Minas Gerais, since 2005. In the measure in that they increase the adhesions 
of those farmers to the Cooperative of the Producing of Maintainable Forests, more 
the possibilities of negotiation of Certified Reduction of Emissions appear, in the 
market of carbon, bringing financial benefits so much for the participant parts of the 
Project 1 as for participants of the Project 2. It is pointed out, however, that the more 
contracts of forest program be maintained among the local farmers of the area of the 
Zone of the Forest, Minas Gerais and ArcelorMittal Bioenergia, more warranty will 
have of supply of vegetable coal for the future productions of steel, allowing to 
support the productive activities of steel in the three pillars of the sustainability: as 
correct environmentally, socially fair and economically viable. Besides, it was evident 
that through the program the company hopes to reach the planting of 30.000ha there 
is of eucalyptus, what would correspond to maintain contract with 250 farmers, taking 
in consideration that each farmer should possess, on average, 120ha have of 
reforested area. With the consolidation of that program, unproductive and degraded 
areas of the farmers' properties will be, gradually, becoming productive areas and at 
the same time they will be maintaining the man in the field, guaranteeing the 
agricultural supply, the generation of employments and of income. It could be ended 
that the procedures for implantation of forest program maintained by ArcelorMittal 
Bioenergia through local farmers they follow the criteria and demands established by 
one of the projects of Mechanism of Clean Development. 
 
Key Words: Forest Producer; Local Farmers; Mechanism of Clean Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A necessária mudança da postura humana em relação aos recursos naturais 

está transformando a sociedade. Conceitos como desenvolvimento sustentável, 

governança ambiental e economia ambiental, antes esquecidos em detrimento 

apenas do crescimento econômico, já fazem parte do cotidiano das pessoas e estão 

inseridos na preocupação contemporânea de mudar os paradigmas existentes em 

busca de melhoria, em nível global, da condição social e ecológica do planeta. 

Vê-se, pois, que existe inter-relação entre o meio ambiente e a humanidade. 

Com o aumento da população e o crescimento do setor industrial, notadamente após 

a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, torna-se evidente que o mundo 

sofre ameaças ambientais, uma vez que a grande quantidade de recursos naturais 

consumidos nos processos supera a capacidade da natureza de renová-los; haja 

vista os combustíveis fósseis que, para serem gerados, são necessárias eras 

geológicas.  

Entretanto, o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, o 

desmatamento, a extinção de espécies, a diminuição do suprimento de água 

potável, o crescimento populacional, a chuva ácida e a poluição tóxica do ar e das 

águas vêm sendo destacados como as principais consequências da ação humana 

sobre o meio ambiente terrestre (ELSTON, 2001; OSKAMP, 2000). 

De maneira geral, “a Terra evidencia a chegada do limite de suportabilidade 

para vários problemas ambientais” (VIACAVA; PEDROZO; FILIPPI, 2006, p.1). 

Segundo os autores:  

 

O desgaste da camada de ozônio, o aumento do efeito estufa e as reduções 
de biodiversidade são exemplos de fenômenos de caráter planetário que, 
acompanhados de pronunciamentos acerca de severos distúrbios climáticos 
e da possibilidade do desaparecimento do ecossistema terrestre inteiro, 
ensejam debates de todas as ordens e permeiam o desenvolvimento de 
muitos planos governamentais e empresariais ao redor do planeta. 
Considera-se, inclusive, que essa decadência ambiental promovida 
especialmente pelo avançado processo de devastação florestal impõe 
sérios riscos ao ecossistema, principalmente se as práticas tradicionais de 
exploração das florestas forem mantidas num ritmo capaz de atender a 
crescente demanda mundial, com projeções de atingir algo em torno de 
25% entre os anos de 1996 e 2010, segundo estimativas de Löfgren (2005 
apud VIACAVA; PEDROZO; FILIPP1, 2006, p. 1). 
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 Os interesses de produção têm contribuído para o consumo desordenado de 

recursos renováveis e não renováveis no mundo e fazem com que a utilização 

excessiva desses recursos não apenas gere escassez dos mesmos, mas também a 

degradação de todo o meio em que as pessoas vivem - como a degradação dos 

recursos hídricos, poluição da atmosfera, contaminação do solo, aquecimento 

global, entre outros.  

A partir dessa demanda de carvão vegetal, o desmatamento é cada vez mais 

evidente e a criação de mecanismos para conservar florestas nativas e ciliares é 

necessária e tem sido um desafio para a humanidade. Torna-se importante e 

necessário também que esses mecanismos possuam critérios e atrativos que 

possam concomitantemente manter o homem no campo para garantia de 

suprimento agropecuário, bem como da produção de carvão vegetal. 

Embora ainda não exista consenso entre a comunidade científica, governos, 

setores produtivos e sociedade civil acerca das reais consequências do aquecimento 

global, as nações têm se reunido para a conscientização ambiental, adotando 

critérios, acordos e tratados como forma de minimizar as mudanças pelas quais 

passa o planeta. 

Aspectos como o grande consumo de carvão vegetal, utilizado na produção 

de aço, exigem que a empresa multinacional mantenha grande extensão de terras 

para a monocultura de eucalipto (madeira de reflorestamento), o que se torna um 

obstáculo. Se a empresa mantivesse essa grande extensão de terras, deixaria de 

viabilizar a participação de fazendeiros locais da Zona da Mata, que seriam 

beneficiados por mais uma oportunidade de negócio além do setor agropecuário.  

Em virtude desse cenário é importante a implantação de programas 

sustentáveis pelas empresas em geral, em especial as indústrias, que possam 

concomitantemente garantir insumos, o crescimento da produção, emprego, renda e 

a preservação do meio ambiente. Uma vez implantados, serão beneficiados com 

programas sustentáveis: empresas contribuindo para o crescimento do setor 

produtivo alicerçado nos processos de sustentabilidade; os governos, pela 

frequência na arrecadação com a permanência das empresas e cidadãos nos 

estados e municípios, gerando emprego e renda; e a humanidade com a melhoria na 

qualidade do meio ambiente.  

Segundo Godoy (2008), em abril de 1991, na Segunda Conferência Mundial 

da Indústria sobre a Administração Ambiental (WICEM II), realizada em Roterdã, na 
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Holanda, organizada pela Câmara Internacional do Comércio (ICC), houve a 

apresentação e a assinatura da Carta Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável, proposto pela própria Câmara. Essa carta empresarial possui 16 

princípios de gestão, que expressam compromissos a serem assumidos pelas 

empresas no estabelecimento de um sistema de gestão ambiental, que prevê toda a 

orientação da ISO 14000. Entre eles: 

 
Reconhecer o gerenciamento ambiental como uma das prioridades da 
empresa é um fator determinante para o desenvolvimento sustentável; 
estabelecer políticas, programas e práticas para conduzir as operações de 
maneira ambientalmente sadia [...] Desenvolver e oferecer produtos ou 
serviços que não tenham nenhum impacto ambiental indevido e sejam 
seguros no uso a que se destinam, que sejam eficientes no consumo de 
energia e recursos materiais e que possam ser reciclados, reutilizados ou 
removidos com segurança [...] Desenvolver, projetar e operar instalações e 
conduzir atividades levando em conta o uso eficiente da energia e matérias-
primas, o uso sustentável dos recursos reutilizáveis, a minimização de 
impactos ambientais adversos e da geração de lixo e a remoção segura e 
responsável de resíduos [...] Medir o desempenho ambiental; realizar 
auditorias e avaliações ambientais periódicas sobre o aumento das 
exigências da empresa, das normas legais e destes princípios; e oferecer 
periodicamente as informações adequadas ao Conselho diretor, aos 
acionistas, aos empregados, às autoridades e ao público (GODOY, 2008, p. 
16). 

 
 

Tais análises encontradas na literatura deixam uma lacuna no conhecimento 

a respeito do tema, pois o objetivo de uma empresa siderúrgica de resolver 

problemas de suprimento de carvão vegetal para seu processo produção de aço 

pode estar alicerçado na implementação de um programa de produção de florestas 

alinhado ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Entretanto, esse tipo de 

programa não vem sendo objeto de estudo dos pesquisadores, o que justifica o 

interesse pelo presente trabalho.  

Especificamente para o programa produtor florestal deste estudo, o 

procedimento de implantação prevê garantia de fornecimento de madeira de 

eucalipto para produção de carvão e ao mesmo tempo a utilização de áreas 

degradadas de fazendas e permanência do homem no campo, garantindo a 

manutenção do setor agropecuário e evitando, ainda, o êxodo rural.  

Inserida nesse contexto, a ArcelorMittal Brasil, uma empresa siderúrgica da 

unidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, vem adquirindo experiência na melhor 

compreensão acerca da temática programa produtor florestal. Tal iniciativa evoluiu 

na referida empresa a partir do questionamento sobre o escopo dos programas de 
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sustentabilidade, tal como o de atividades de florestamento e de reflorestamento, 

que possam contribuir para a minimização da concentração, na atmosfera, dos 

gases que causam o aquecimento global, os chamados Gases do Efeito Estufa 

(GEE). Define-se GEE, neste estudo, como gases integrantes da atmosfera, de 

origem natural ou antrópicos (produzidos pelo homem), que absorvem e reemitem 

radiação infravermelha para a superfície da Terra e para a atmosfera, causando o 

efeito estufa. 

 

1.1 Problema de pesquisa 
 

 
O problema que orienta a presente pesquisa é: “os procedimentos para 

implantação do programa florestal de uma empresa siderúrgica, por meio de 

fazendeiros locais, seguiram os critérios e exigências estabelecidos por um dos 

projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo?” 

 

 

1.2 Objetivos 
 
 

O objetivo geral deste estudo foi mostrar que os procedimentos para a 

implantação de programa florestal mantido por uma empresa siderúrgica, por meio 

de fazendeiros locais, seguiram os critérios e exigências estabelecidos por um dos 

projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

A partir do objetivo geral estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: 

• verificar se o programa florestal possui caráter de elegibilidade e 

adicionalidade perante o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo; 

• levantar as perspectivas de retorno econômico relativa à adesão dos 

fazendeiros locais ao referido Programa de Fomento Florestal; 

• identificar e descrever os critérios para elaboração do Documento de 

Concepção de Projeto, relativos à aprovação e registro da primeira fase do 

ciclo do projeto, e monitoramento, verificação de certificação e emissão de 

Reduções Certificadas de Emissões da segunda.  
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1.3 Justificativa do estudo 
 
 

Muito se fala sobre desenvolvimento e seus efeitos nas economias dos 

países. O tema apresenta tanto defensores quanto opositores que representam 

diferentes vertentes sociológicas e econômicas. Discussão que tem se tornado cada 

vez mais pertinente, “dado o contexto de mudanças climáticas e seus efeitos sobre 

as sociedades e economias num espectro mundial, é a que se faz em torno das 

questões relacionadas ao meio ambiente” (FIGUEIREIDO; DAROIT, 2010, p .2). 

No campo empresarial, o debate sobre a relação sociedade-natureza ganhou 

mais ênfase nos últimos anos, em função de fatos como a realização de 

conferências mundiais sobre questões ambientais, particularmente a Eco-92. 

Ganham importância também a adoção e a difusão de uma legislação ambiental por 

diferentes países, as manifestações das sociedades organizadas contrapostas às 

empresas nocivas ao meio ambiente, a repercussão dos desastres ecológicos sobre 

o “valor” da empresa, a institucionalização dos padrões internacionais de qualidade 

(ISO 9000 e ISO 14000) e as melhorias das propostas de desenvolvimento 

sustentável. 

Segundo o Relatório de Brundtland (1987), sustentabilidade trata de "suprir as 

necessidades da geração presente, sem afetar a habilidade das gerações futuras de 

suprir as suas". Isso engloba aspectos não somente ambientais, mas sociais, 

econômicos e culturais. Qualquer empreendimento humano que almeje ser 

sustentável deve, portanto, ser socialmente justo, culturalmente aceito, 

economicamente viável e ecologicamente correto. A sustentabilidade social está 

alicerçada nos princípios de respeito aos direitos humanos, equilíbrio na distribuição 

de renda e solidariedade com relação aos “laços sociais” (ECONOMIA E MEIO 

AMBIENTE, 2008). 

O Brasil, apesar das elevadas taxas de desmatamento e queimadas, 

especialmente na região amazônica, é um país que apresenta matriz energética 

considerada “limpa”, ao contrário da China e da Índia, que dependem das matérias-

primas não renováveis. 

Segundo Ribeiro, Resende e Dalmácio (2008, p. 16), as oportunidades 

observadas com a: 
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Adoção desse acordo é crescente, principalmente, para os países em 
desenvolvimento, pois estes podem estruturar planos e ações a fim de 
aproveitar suas características geográficas e condições climáticas locais, 
como fatores propulsores na criação e produção de energia de biomassa. 
Essas ações permitem que esses países se lancem como fornecedores 
regulares de combustíveis renováveis, propiciando uma participação mais 
representativa no mercado de créditos de carbono. 

 

O mercado de carbono, de acordo com a Bolsa de Mercadorias e Futuros -  

BM&F (2011 apud RIBEIRO; RESENDE; DALMÁCIO, 2008, p.16), é um: 

 
 
Termo popular utilizado para denominar os sistemas de negociação de 
unidades de redução de emissões de GEEs. No âmbito do Protocolo de 
Quioto, há dois tipos de mercado de carbono: mercado de créditos gerados 
por projetos de redução de emissões (projetos de MDL e projetos de 
Implementação Conjunta) e mercado de permissões. 
 
 

Esta nova vertente, “estabelecida por este tratado, obriga as empresas a 

repensarem suas estruturas operacionais, financeiras e econômicas, ou seja, todas 

as empresas poluidoras ficam, então, a partir deste tratado, obrigadas a adequar 

suas atividades a uma nova postura” (REZENDE et al., 2006, p. 2). 

A partir disso é que surgiu a necessidade de tentar juntar a produção mais 

limpa com a técnica de desenvolvimento limpo, para que as empresas pudessem se 

beneficiar dos objetivos que cada técnica oferece, economizando tempo e recursos. 

Essas técnicas possuem alguns pontos de divergência e outros de convergência. 

Em alguns momentos esses pontos podem ser complementares e, em outros, um 

pode até anular o outro.  

Desta forma, ao definir este tema como prioritário para o estudo, objetivou-se 

identificar possíveis contribuições, na tentativa de aprofundar a análise sobre 

assunto que vem se sobressaindo no mercado empresarial.  

Embora na área acadêmica registre-se escassez de conhecimento sobre 

como as empresas têm implantado programa florestal, o presente estudo visa a 

apresentar alguns elementos conceituais, com base no referencial teórico proposto, 

e estabelecer relações com os critérios e exigências estabelecidos por um dos 

projetos de MDL no estudo de caso analisado. Nesse sentido, deseja-se que as 

questões aqui tratadas possam estimular debates e um fluxo sempre contínuo de 

produção intelectual na área.  

A coleta de informações se deu no período de setembro a dezembro de 2010 

na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
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Superior (CAPES), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa de 

Administração (ANPAD), Revista de Administração Contemporânea (RAC), Revista 

de Administração de Empresas (RAE), Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), Universidade de São Paulo (USP), entre outras instituições.  

Depois de reunidas e analisadas todas as relações de teses, dissertações e 

artigos, constatou-se carência sobre o tema estudado.  

Entre os trabalhos correlatos, pode-se citar: “Análise da viabilidade econômica 

do projeto florestal de geração de trabalho e renda do programa florestal 

catarinense” (2002), de Tônia Becker, pela UFSC. 

Com base nos dados investigados, afirma-se que o tema “Programa Florestal” 

vem sendo investigado com menos ênfase na área de “Gestão da Inovação e 

Competitividade”. 

Assim, a relevância deste estudo para o meio acadêmico, organizacional e 

empresarial consiste na ampliação do conhecimento sobre o caráter de elegibilidade 

e adicionalidade perante o MDL. A produção de florestas mantidas pela 

ArcelorMittal, por meio de fazendeiros locais, valida a importância de se manter um 

Programa de Fomento Florestal como forma de garantir a oferta de carvão vegetal 

renovável para sua crescente demanda. E uma vez seguidos os referidos critérios e 

exigências, evidencia o caráter de elegibilidade e adicionalidade do programa, 

estabelecidos pelo MDL. 

 Além disso, merecem destaque os critérios para elaboração do Documento 

de Concepção de Projeto (DCP) e monitoramento, verificação de certificação e 

emissão de Reduções Certificadas de Emissões (RCEs).  

A finalidade desta investigação é contribuir também para identificar o nível de 

comprometimento de uma siderúrgica multinacional com o programa florestal.  E não 

só para verificar sua possível validação junto ao MDL, como também levantar as 

perspectivas de retorno econômico relativas à adesão dos fazendeiros locais ao 

referido “Programa de Fomento Florestal.” 

 
 
1.4 Estruturação do trabalho 
 

 

Além da introdução, a dissertação conta ainda com mais cinco capítulos. No 

segundo capítulo, encontra-se a fundamentação teórica, citada por meio de 
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abordagens teóricas de alguns autores. Em linhas gerais, descrevem-se alguns 

aspectos considerados importantes para o entendimento de meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável. Em seguida, descrevem-se florestas, florestas 

plantadas e carvão vegetal. Nos organismos e acordos intergovernamentais sobre 

mudança do clima, é feito resgate conceitual de Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima) e Protocolo de 

Quioto. Dando continuidade, é feito breve retrospecto do MDL, com foco em linha de 

base, ciclo de projeto e florestamento e reflorestamento. 

No terceiro capítulo, são apresentados os aspectos metodológicos 

norteadores deste trabalho, descrevendo-se o tipo de pesquisa, o método de estudo, 

o detalhamento da coleta de dados e as variáveis analisadas. 

O capítulo quatro se destina ao histórico do ArcelorMittal, uma siderúrgica 

multinacional, descrevendo a caracterização da empresa e suas diretrizes gerais. 

No capítulo quinto são apresentadas a análise e a discussão dos dados 

coletados, os quais são comparados com as informações da pesquisa bibliográfica, 

no intuito de atender aos objetivos do trabalho. 

Para finalizar, o sexto capítulo compreende as conclusões deste estudo, 

indicando as limitações da pesquisa e algumas recomendações para avanços de 

novos estudos sobre o tema investigado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica do estudo. 

Inicialmente, descrevem-se abordagens sobre o significado de meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável. Na sequência, faz-se a descrição sobre florestas, 

florestas plantas e carvão vegetal. Dando continuidade, procede-se à revisão da 

literatura sobre IPCC e Protocolo de Quioto, com destaque para suas 

características. Em seguida, descreve-se o MDL, com ênfase em linha de base e 

ciclo de projeto. Por último, trata-se de florestamento e reflorestamento. 

 

2.1 Consciência e educação ambiental 

 

O conhecimento relacionado ao meio ambiente e ao movimento ambiental 

ainda é recente, sendo que a sua base conceitual ainda está em construção, o que 

não poderia ser diferente diante das mudanças físicas que a natureza sofre e reage 

por meio da degradação que lhe atinge todos os dias. 

Vê-se, pois, que o meio ambiente natural é composto dos recursos naturais 

de característica planetária, como o solo, a água, o ar atmosférico, a flora e a fauna. 

O uso e consumo desordenado desses recursos naturais têm contribuído para a 

degradação do planeta. 

Porém, ao se falar de meio ambiente ocorre a identificação deste com os 

problemas que o mundo está enfrentando com a degradação ambiental. Ressaltam-

se a poluição, o lixo e a água, que cada vez se tornam mais escassos, os animais 

em extinção, a destruição das paisagens naturais, entre outras situações de 

destruição da natureza. Desta forma, a questão ambiental está associada à 

degradação da natureza, a um problema ambiental. 

Assim, a questão ambiental pode ser entendida como uma problemática do 

meio ambiente, que decorre de mudanças a partir das quais o homem, para 

satisfação de suas necessidades, disputa os bens da natureza (MILARÉ, 2000, p. 

33). 
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[...] o processo de desenvolvimento dos países se realiza, basicamente, à 
custa dos recursos naturais vitais, provocando a deterioração das condições 
ambientais em ritmo e escala até ontem desconhecidos. A paisagem natural 
da Terra está cada vez mais ameaçada pelas usinas nucleares, pelo lixo 
atômico, pelos dejetos orgânicos, pela “chuva ácida”, pelas indústrias e pelo 
lixo químico. Por conta disso, em todo o mundo, a água escasseia, a área 
florestal diminui, o clima sofre alterações, o ar se torna irrespirável, o 
patrimônio genético se degrada, abreviando os anos que o homem tem para 
viver sobre o planeta (MILARÉ, 2000, p. 34). 

 

As consequências danosas de uma agressão ao meio ambiente são 

irreversíveis (não se reconstitui um biótipo ou uma espécie em extinção). Elas estão 

ligadas: 

 

Ao processo tecnológico; a poluição tem efeitos cumulativos e sinergéticos 
os quais fazem com que as poluições se adicionem e se acumulem entre si; 
a acumulação de lesões ou males ao longo de toda a corrente alimentar 
pode provocar consequências catastróficas; os efeitos dos danos ecológicos 
podem se manifestar longe do local, a amplas distâncias (FREITAS; 
FREITAS 2005, p. 51). 

 

Tratando-se da questão ambiental fazem-se necessárias algumas anotações 

a respeito de meio ambiente, pois existe consenso de que o seu conceito deve 

abranger uma totalidade que inclui os aspectos naturais e os fatores biológicos, 

sociais, físicos, econômicos e culturais (BRUGGER, 2004). 

Freitas e Freitas (2005, p. 24) explicam que não são poucas as dificuldades 

na tentativa de conceituar meio ambiente, entretanto, apresenta duas vertentes 

existentes - um conceito amplo e um restrito: 

 
No primeiro, meio ambiente inclui os componentes ambientais naturais, 
como a água, o ar, o solo a fauna e a flora, mas além destes, os artificiais 
também, como o patrimônio construído, a poluição. Já o segundo conceito 
considera apenas os componentes ambientais naturais. O autor entende 
que o primeiro conceito é o mais correto, já que meio ambiente constitui 
aspectos naturais e artificiais, e estes em uma conjuntura global. 

 

Alguns autores concordam com a necessidade de se construir uma sociedade 

sustentável, ecologicamente equilibrada e socialmente justa. Desta forma, uma das 

maneiras de se preocupar com o meio ambiente, preservando-o, é ter mais atenção 

com as condições econômicas, especialmente daquelas pessoas que se encontram 

em situação de pobreza ou miséria. 

Políticas ambientais, nacionais e internacionais vêm sendo institucionalizadas 

no decorrer dos anos, mas ainda se espera dos governos mundiais uma atuação 
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emergencial para o controle do comportamento do homem em relação ao meio 

ambiente, dadas as visíveis mudanças, principalmente climáticas, que sofre o 

mundo. Vários são os tratados que vêm sendo firmados entre países desenvolvidos 

emergentes para equacionar os problemas ambientais. 

De acordo com o art. 225, Capítulo VI da Constituição Federal do Brasil de 

1988, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, cabendo então 

às empresas adotar mecanismos que contribuam e garantam sua efetivação. 

Em relação à Educação Ambiental (EA) mostra-se como um dos meios de 

salvaguarda do meio ambiente, como resposta à preocupação da sociedade em 

relação ao futuro.  

A EA tenta ultrapassar a diferença criada entre a natureza e a sociedade, por 

meio de uma conscientização que atinja a todos, sendo um dos fundamentos a visão 

socioambiental, afirmando-se que o meio ambiente é um “espaço” de relações, um 

campo de interações, sociais culturais e também naturais (MILARÉ, 2000). 

Segundo o autor, o processo educacional proposto pela EA tem como 

propósito a formação de pessoas capazes de entender o mundo, agindo nele de 

forma adequada, consciente e emocional. O objetivo é a formação de pessoas 

preocupadas com o meio ambiente. 

Entende-se que a transformação será lenta e gradativa, porém, para que 

ocorra, deve haver instrução necessária para que a situação degradante não 

caminhe rapidamente. 

Desta forma, é necessária uma EA consciente e, acima de tudo eficaz, que 

realmente participe e advenha da construção de uma nova cidadania que interaja e 

se preocupe com as situações ambientais. Essa educação ganhou importância em 

nível mundial com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio ambiente, 

realizada em Estocolmo, em 1972 (MILARÉ, 2000). 

Ressalta-se que a importância internacional da EA também foi enfatizada com 

a Agenda 21, documento de natureza programática, oficializada por circunstância da 

Cúpula da Terra. Esse documento propiciou também a reunião organizada pelo 

Fórum Brasileiro de Organização Não Governamentais (ONGs) e pelo International 

Facilitating Committee, entidade internacional ligada ao Secretariado da 

Conferência, do denominado Fórum Global. Tudo isso constituindo a “Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento”, conhecida como 

ECO 92 (em 14 de junho de 1992, no Rio de Janeiro) - (MILARÉ, 2000). 
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A EA tem sido recomendada como uma das ferramentas para os problemas 

da degradação ambiental, como se a busca de alternativas para um 

desenvolvimento sustentável se desse apenas pela mudança de mentalidade, por 

meio da educação (OLIVEIRA, 1998). 

Pode-se dizer que a EA surge como criadora de novos valores que lutam 

contra os modelos e comportamentos estabelecidos pelos níveis institucionais, 

quando estes estagnados e concomitantemente voltados para interesses de 

consumo. 

É importante destacar que, para a efetivação da EA, também houve a 

influência das ações de grupos não formais, possuindo caráter pioneiro, atuando 

sobre a sociedade e permitindo a abertura de “espaços” para uma educação formal 

que posteriormente seria utilizada pelas empresas no momento em que as 

demandas sociais assim reivindicassem (GUIMARÃES, 1995), no momento em que 

novos cidadãos assim exigissem. Não devendo se reduzir somente ao ensino ou à 

defesa da ecologia. 

A EA deve ser entendida como um processo voltado para a importância da 

questão ambiental, do natural e de vários ramos, tais como: histórico, político, 

antropológico, econômico, social, cultural, ecológico, moral, estético, entre outros. 

Enfim, como educação que faça parte da conscientização multidisciplinar e 

interdisciplinar (conceitos pedagógicos sobre os quais será discorrido adiante), 

protetora e instituidora de direitos e deveres de preservação do meio ambiente, 

respeitadora da diversidade natural, étnica e sociocultural (MILARÉ, 2000). 

É necessário que não apenas uma parcela da população, mas a sua maioria, 

seja atingida e tenha visão de conscientização e preservação do meio ambiente. 

Deve haver educação consciente para que o ensinado se conclua. 

Ressalta-se, porém, que muitos ainda não se preocupam ou não têm a 

mínima noção do que realmente está ocorrendo em relação ao meio ambiente.  

Muitas pessoas não percebem o mal que fazem e a grande contribuição negativa 

que efetuam diariamente na degradação do meio ambiente. 

 

2.2 Desenvolvimento sustentável 

 

O termo sustentabilidade está relacionado à continuidade de aspectos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade. Esses aspectos, quando 
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correlacionados, nem sempre atingem os objetivos esperados pela humanidade. 

Houve um tempo em que as empresas estavam preocupadas em proteger 

funcionários e vizinhos de possíveis catástrofes que poderiam acontecer a partir de 

suas atividades poluidoras. Era apenas uma providência imediata para conter a 

sociedade de polêmicas e reivindicações.  

De acordo com Sampaio (2003), o “Princípio de Poluidor Pagador” induz os 

estados a promoverem melhor alocação dos custos de prevenção e controle, razão 

pela qual sua aplicação é considerada parte integrante da orientação geral do Direito 

Ambiental de se evitarem episódios de degradação do meio ambiente.  

Para a eficácia da estrutura de um programa de sustentabilidade nas 

empresas, faz-se necessária a observância simultânea aos referidos princípios.  

Segundo Brügger1 (2004 apud BENETTI, 2006, p.30), na expressão 

desenvolvimento sustentável, a palavra sustentável costuma adquirir: 

 

Um sentido mais específico, remontando aos conceitos da ecologia, 
referindo-se, então, à natureza homeostática dos ecossistemas naturais e à 
sua perpetuação. Sendo assim, sustentável estaria englobando os 
conceitos de capacidade suporte, que se referem ao paradoxo recursos 
naturais-população. Ainda para o mesmo autor, o adjetivo sustentável 
combinado com o termo desenvolvimento resulta numa conotação técnica e 
naturalista, que é adequada para referir-se às populações animais e 
vegetais dos ecossistemas naturais, mas incapaz de refletir as complexas 
relações humanas no planeta. 

 

Fujihara (2009) enfatiza que o manejo sustentável adquiriu mais consistência 

a partir dos anos 1990, quando a floresta ganhou importância no processo do 

desenvolvimento. Seu valor se tornou não apenas ambiental, mas também 

econômico, social e cultural e muitos países se propuseram a definir indicadores e 

critérios para o manejo sustentável das matas. Diversas instituições 

intergovernamentais, como a United Nations Forum on Forests (UNFF), identificaram 

alguns elementos para monitorar, avaliar e relatar os processos nessa direção. São 

eles: extensão; diversidade biológica; vitalidade e sanidade dos bosques; funções 

produtivas, socioeconômicas e de proteção dos recursos silvestres; e estrutura legal, 

política e institucional. Observados esses elementos, é possível então admitir que 

haja crescimento e desenvolvimento econômico cada vez mais sustentáveis. 

                                            
1 BRÜGGER, P. Educação ou adestramento ambiental? Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2004. 
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Para Silva-Filho2 (1999 apud SILVA JÚNIOR, 2010, p. 7), foi na década de 

1970 que se verificou o início da busca do desenvolvimento sustentável, estratégia 

utilizada com: 

 

O intuito de trazer o equilíbrio necessário entre o crescimento econômico e 
a sustentabilidade socioambiental. Esse conceito – consagrado em 1987, no 
documento intitulado “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), mais 
conhecido como Relatório Brundlant, elaborado pela Comissão Mundial de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) – está em constante 
construção e aprimoramento. Entretanto, os três componentes básicos 
desse novo modelo de desenvolvimento – social, econômico e ambiental 
(triple bottom line) – apresentam-se como recorrentes na literatura que trata 
do desenvolvimento sustentável. 

 

Conforme Farias (2007 apud SILVA JÚNIOR, 2010, p.7), o triple bottom line 

se constitui nas características desse modelo de desenvolvimento:  

a) A melhoria da Qualidade de Vida (QV) e da equidade social - compreende 

os objetivos sociais do modelo;  

b) a eficiência e o crescimento econômico - são necessários, embora não 

suficientes, representando os objetivos econômicos do modelo;  

c) a conservação ambiental - considerada uma condição decisiva para a 

sustentabilidade do modelo no longo prazo. 

 

Neste contexto, o “Relatório de Brundtland” é considerado “um evento de 

grande importância, catalisador de desdobramentos sociais, econômicos e 

ambientais ao redor de todo o mundo” (MAUERHOFER, 20083 apud 

MARCONATTO, 2010, p.4). A questão de que a “humanidade deve ter a habilidade 

de trilhar o desenvolvimento sustentável – garantir que as necessidades do presente 

sejam atendidas sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender 

suas próprias necessidades” (WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND 

DEVELOPMENT - WCED, 1987, p.43) – mostrou a necessidade de convergência 

entre metas socioeconômicas e ambientais em direção a um objetivo comum, 

apresentando um cenário desafiador a governos, empresas e sociedades civis. 

Portanto, o desenvolvimento sustentável considera a conciliação do 

crescimento econômico com manutenção do meio ambiente, além de foco na justiça 

                                            
2 SILVA-FILHO, J. C. L. O papel das ONGs na difusão de inovações tecnológicas ambientais. VIII 
SEMINÁRIO LATINO IBEROAMERICANO DE GESTION TECNOLOGICA.Valencia.1999. 
3 MAUERHOFER, V. Sustainability: An approach for priority setting in situation of conflicting interests 
towards a Sustainable Development. Ecological Economics. Vol. 64, N.3. 2008. 
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social e desenvolvimento humano, assim como distribuição e utilização equilibrada 

de recursos com sistema de igualdade social (STROBEL; CORAL; SELIG, 2004). 

Segundo Hopwood et al. (2005), os movimentos em direção ao 

desenvolvimento sustentável iniciam-se quando do aumento de consciência das 

ligações existentes entre problemas ambientais, questões socioeconômicas relativas 

à pobreza e desigualdades e preocupações a respeito da “saúde” futura da 

humanidade. 

 

2.3 Identificando florestas e carvão vegetal 

 

2.3.1 Florestas  

 

O homem, desde os primórdios dos tempos, capaz de perceber e intuir, 

descobria maneiras de subsistência e, mais tarde, de produção para garantia da 

satisfação dos seus desejos e das suas necessidades. Em meio a tantas práticas 

para sua sobrevivência, estava a fonte de energia e calor produzida a partir da 

madeira. Como prática natural, o consumo de madeira se limitava apenas àquela 

obtida das árvores em processo de decomposição. A partir de então, com o 

crescimento da população e da economia, a demanda por madeira se tornava cada 

vez mais crescente, provocando, assim, desordenado consumo de madeira por meio 

do corte de árvores nativas (FUJIHARA, 2009). 

E ainda o homem do campo, acostumado a práticas de desmatamento 

também para produção agropecuária, muitas vezes sem qualquer instrução e 

acompanhamento da fiscalização, foi criando e disseminando comportamentos 

culturais difíceis de modificar.  

Ainda segundo Fujihara (2009), as florestas nativas e a relação do homem 

com seu manuseio, bem como o levantamento de dados sobre a produção de 

carvão a partir da madeira nativa e o seu consumo pelas empresas, desde o 

aparecimento das primeiras indústrias a vapor, passaram, a partir de então, a fazer 

parte da discussão sobre o que tanto preocupa a humanidade, o desmatamento.   

Portanto, o processo de eliminação das florestas favorece consideravelmente 

o acúmulo de: 
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Gases de Efeito Estufa (GEE). Primeiro, porque ao eliminá-las retiram-se do 
planeta os seres vivos que têm como função ajudar a reduzir, ao menos 
temporariamente, o CO2 usado na fotossíntese. Em segundo lugar, a 
devastação normalmente é feita em duas modalidades que por si só são 
causadores do aumento desses gases. Ao derrubar árvores para utilização 
da madeira, apenas algumas são armazenadas para venda ilegal com a 
finalidade de atender aos mercados consumidores. Ocorre que no processo 
de derrubada, inúmeras árvores são atingidas por aquela maior  e caem no 
chão, que entram em processo de decomposição que também gera GEE 
(BIASOLI, 2011, p. 2). 

 

Preocupados com a necessidade de se manterem matas ciliares para a 

preservação de rios e nascentes, bem como Áreas de Preservação Permanente 

(APP), é que cientistas e ecologistas têm se mobilizado para a divulgação da 

conscientização mútua de indústrias e de produtores agropecuários. 

E como contribuição, pode-se dizer que “o manejo da floresta, com corte raso 

sem emprego do fogo, possibilita uma rápida regeneração e cobertura do solo, 

previne muitos males da destruição do solo por lixiviação e erosão” (THIBAU, 2000, 

p. 302). 

Neste contexto, encontra-se a floresta, comunidade vegetal, “caracterizada 

pela presença de árvores ou outra vegetação lenhosa, que ocupa grande extensão 

de terra. O clima, o solo e a topografia da região determinam as árvores 

características da floresta”. À sua volta, as árvores dominantes estão associadas a 

certas ervas e arbustos. Alterações, como os incêndios florestais ou a derrubada de 

árvores pela indústria madeireira, podem mudar o tipo de floresta. Na ausência 

dessas circunstâncias, o desenvolvimento ecológico poderá levar a comunidade 

vegetal a seu clímax (ENCICLOPÉDIA ENCARTA, 2009, p. 1). 

A importância da floresta é grande, segundo Biasoli (2011, p.1), pois: 

 

Suas raízes ajudam a evitar a erosão do solo. Suas folhas que cobrem o 
solo também ajudam a evitar a erosão e ainda permitem que a água das 
chuvas possa lentamente entrar no solo e ali permanecer por mais tempo, 
ao passo que a ausência de vegetação favorece o processo chamado de 
lixiviação. 

 

As florestas estão entre as biomassas mais importantes na fixação de Gás 

Carbônico (CO2), as que possuem as maiores acumulações de material orgânico por 

unidade de área. As florestas são os maiores reservatório de carbono, contendo 

cerca de 80% de carbono estocado na vegetação terrestre e cerca de 40% do 

carbono presente nos solos (ANDRADE, 1998). 
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De acordo com Biasoli (2011, p.1), as florestas também têm excelente função 

“de regular o clima, pois elas, pelo sistema da fotossíntese, absorvem o CO2, que 

eliminamos com a respiração e aquele decorrente de inúmeras atividades humanas, 

que foram intensificadas no período pré-industrial e industrial”. 

Segundo Vital (2007, p.238), o setor florestal brasileiro contribui com 

importante parcela para: 

 
A economia nacional, pois, gera produtos para consumo interno ou para 
exportação, impostos e empregos para a população e, ainda, às vezes, 
influencia na conservação e na preservação dos recursos naturais. Os 
produtos florestais representam 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro. 

 

As florestas se dividem nos oito seguintes grupos em função do clima e do 

tipo de folhagem: 

 
 
1. As florestas caducifólias das regiões temperadas - são a formação 
típica de grande parte da Europa e do leste da América do Norte. 
2. As florestas monçônicas caducifólias - são características de Bengala e 
de Myanmar (ex-Birmânia) e comuns no sudeste asiático e na Índia. 
3. A savana tropica - as savanas, comuns na África e na América do Sul, 
são dominadas por pradarias e zonas com junças. 
4. As florestas de coníferas do norte - formam um cinturão ao redor do 
mundo nas regiões subárticas e alpinas do hemisfério Norte. As florestas 
de árvores baixas predominam na região setentrional conhecida como 
tundra. 
5. As selvas tropicais - são características da África Central e da bacia 
amazônica. 
6. As florestas temperadas de folha perene - estão localizadas nas 
regiões subtropicais da América do Norte e nas ilhas do Caribe. 
7. As florestas mediterrâneas - são uma variação da vegetação das 
regiões de clima temperado. Trata-se de uma floresta esclerófila. 
8. O monte tropical baixo - algumas vezes chamado de chaparral - está 
localizado em regiões com precipitações escassas (ENCICLOPÉDIA 
ENCARTA, 2009, p. 2). 

 

 

A legislação florestal brasileira encontra seus primórdios na década de 1930, 

mas foi somente em 1965, com a promulgação do Código Florestal (Lei nº 4.771/65), 

que ela se consolidou, constituindo até os dias atuais a base da regulação da gestão 

e conservação de florestas no Brasil. Em termos gerais, o Código Florestal 

estabelece patamares mínimos obrigatórios de preservação da mata nativa (entre 

20% e 50%) nas propriedades rurais do país, de acordo com a região em que se 

encontram (BRASIL, 1965). 
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Porém, somente no final da década de 1980 a Mata Atlântica teve 

reconhecida sua importância ambiental e social na legislação brasileira, por meio da 

Constituição Federal (CF) de 1988, quando passou a ser considerada patrimônio 

nacional (BRASIL, 1988). 

A Lei nº 11.284, denominada “Lei de Gestão de Florestas Públicas” aprovada 

em fevereiro de 2006 pelo Congresso Nacional, procura disciplinar o regime de 

concessões das florestas nacionais (flonas) à exploração pela iniciativa privada, 

representando importante passo para aperfeiçoar a política ambiental brasileira. A 

nova lei prevê que todos os entes da federação possam conceder à iniciativa 

privada, a título oneroso, áreas florestais sob sua responsabilidade para a 

exploração sustentável de madeira, turismo ecológico e exploração de produtos não 

madeireiros, tais como borracha, óleos e essências para a indústria de cosméticos. 

Em âmbito federal, existem aproximadamente 50 milhões de hectares de florestas 

sujeitas à concessão, sendo grande parte delas localizada na região amazônica. 

Esta lei criou, ainda, dois instrumentos-chave para a regulação ambiental: o Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB) – órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente com a 

função de gerir e fiscalizar as concessões – e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Florestal (FNDF), destinado a financiar investimentos no desenvolvimento florestal 

sustentável (BRASIL, 2006). 

 

2.3.2 Florestas plantadas 

 

Apesar de controvérsias acerca da época em que surgiram as primeiras 

plantações de árvores comerciais no Brasil, existem indícios de que o plantio de 

eucalipto no Brasil surgiu por volta do ano 1900, devido à demanda por lenha para 

abastecer as locomotivas da “Companhia Paulista de Estradas de Ferro”. Era 

necessário então escolher espécies com crescimento mais rápido do que os das 

nativas (FUJIHARA, 2009). 

O mercado nacional de madeira, no início do século XX, teve importante 

contribuição do agrônomo Eduardo Navarro de Andrade (1881-1941), que ao 

observar o crescimento de espécies de árvores acabou escolhendo a mais 

promissora, o eucalyptus (eucalipto) (FUJIHARA et al., 2009).  

O eucalipto é o gênero predominante de árvores da Austrália, com mais de 

600 espécies. Foi admiravelmente adaptado ao solo e condições climáticas no 
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Brasil, possibilitando seu corte num prazo entre seis e sete anos, enquanto nas 

regiões da América do Norte o prazo é superior a 50 anos (FUJIHARA, 2009).  

Com a crescente monocultura do eucalipto, segundo Vital (2007, p.240), 

inevitavelmente surgiram: 

 
 
[...] as críticas e discussões acerca de seus efeitos (benéficos e deletérios) 
sobre a água, o ar, o solo, a biodiversidade, ou seja, o meio ambiente. A 
partir da década de 1970, então, começaram a surgir estudos, teses de 
mestrado e doutorado, visando elucidar a questão. Assim, acumularam-se 
informações e resultados experimentais sobre indicadores de impactos 
ambientais (consumo de água, acúmulo e ciclagem de nutrientes em 
diferentes compartimentos das árvores, incidência de avifauna, mastofauna, 
herptofauna e flora em diferentes fragmentos vegetais, quantificação de 
estoque de carbono em florestas, eficiência na utilização da luz solar, entre 
outros), o que permitiu uma avaliação mais consistente sobre o assunto. 

 

Cabe aqui ressaltar que as plantações de eucalipto, por meio da utilização do 

CO2 durante sua fase de crescimento, contribuem para a redução do GEE. O corte, 

porém, com consequente uso da madeira, acaba por devolver grande parte desse 

carbono para a atmosfera (VITAL, 2007). 

Em 2009, conforme a Figura 1, a área total de florestas plantadas de eucalipto 

e pinus no Brasil atingiu 6.310.450 ha, apresentando crescimento de 2,5% em 

relação ao: 

 
Total de 2008, considerado modesto tendo em vista o crescimento médio 
anual de 5,5% no período de 2005 a 2008. Essa redução da taxa de 
crescimento das áreas de florestas plantadas com eucalipto e pinus em 
2009 decorreu da crise financeira internacional que afetou a economia 
mundial, reduzindo significativamente a demanda dos mercados 
compradores dos produtos das cadeias produtivas baseadas em madeira 
originária de florestas de eucalipto e pinus e, em consequência, 
ocasionando, em 2009, a redução da expansão das florestas desses dois 
grupos de espécies em novas áreas, conforme ilustrado na primeira parte 
da Figura 1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FLORESTAS PLANTADAS - 
ABRAF, 2009, p. 23). 
 
 

O “acréscimo de 152.700 ha plantados em relação ao total de 2009 foi 

alcançado em função do crescimento de 4,4% na área plantada com eucalipto e 

queda de 2,1% na área com pinus”. Isto resultou em aumento de 2,5% da área 

acumulada com florestas plantadas com ambos os grupos de espécies em 2009, em 

relação ao ano anterior, de acordo com os históricos de evolução de cada tipo de 

grupo de espécies florestais na segunda parte da Figura 1 (ABRAF, 2009, p. 23). 
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Figura 1 – Evolução da área de florestas plantadas com pinus e eucalipto no Brasil (2004/2009). 
Fonte: Abraf (2009, p. 23). 
 
 

A área de florestas com eucalipto está em expansão em diversos estados 

brasileiros que adotam a silvicultura desse grupo de espécies ou em estados 

considerados iniciantes na silvicultura, com crescimento médio no país de 7,1% ao 

ano entre 2004 e 2009 (ABRAF, 2009), conforme demonstra a Figura 1.  

 

No entanto, em 2009 o crescimento foi relativamente modesto em relação 
ao ano anterior, atingindo cerca de 200 mil ha, comparado a 
aproximadamente 350 mil ha no ano anterior, pelas razões já apresentadas. 
Por outro lado, a área plantada com pinus vem decrescendo de forma 
gradual no Brasil a partir de 2007 (com queda de aproximadamente 37 mil 
hectares em 2009 em relação ao ano anterior), embora tenha se mantido 
estável entre 2004 e 2009, com crescimento médio anual de 0,3% ao ano. 
Enquanto no caso do eucalipto se observou expansão de mais de 1 milhão 
de hectares na área plantada nos últimos cinco anos (crescimento 
acumulado de 41,1% no período), a área de florestas plantadas com pinus 
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manteve-se praticamente estável, com o total em 2009 praticamente 
retornando ao patamar observado em 2004, com crescimento de apenas 
1,7% no período (ABRAF, 2009, p. 23). 

 

As florestas plantadas contribuem para o desenvolvimento de vários 

segmentos produtivos no Brasil, tais como o da siderurgia, que emprega carvão 

vegetal; o de papel e o de celulose; o de móveis, além dos de produtos não 

madeireiros, como a borracha, resinas, óleos essenciais e tanino. 

Segundo a Food and Agriculture Organization of United Nations – FAO (apud 

FUJIHARA et al., 2009), o Brasil ocupa a nona posição entre as nações com mais 

áreas de florestas plantadas, cujo ranking é liderado pela China (71,3 milhões ha), 

seguida pela Índia (30,0 milhões ha), Estados Unidos (17,0 milhões ha), Japão (10,3 

milhões ha), Suécia, Polônia e Sudão, estas três últimas com menos de 10 milhões 

ha cada.  

A Abraf (2010, p. 1), na 5ª edição do seu Anuário, identifica queda na 

demanda dos principais: 

 

Produtos da cadeia de base florestal a partir do último trimestre de 2008 e 
durante o 1º semestre de 2009, resultando na redução da produção e do 
faturamento das cadeias produtivas integradas às florestas plantadas, e a 
consequente queda do Valor Bruto da Produção Florestal, dos valores 
exportados, do recolhimento de tributos e do nível de emprego de alguns 
segmentos. Em decorrência, a taxa anual de expansão de florestas 
plantadas em novas áreas, cuja média entre 2005 e 2008 era de 5,5 %/ano, 
caiu para 2,5 %/ano em 2009.  

 

Esse Anuário mostra, ainda, que no segundo semestre de 2009 a “Câmara 

Setorial de Florestas Plantadas” preparou e lançou a “Agenda Estratégica do Setor 

de Florestas Plantadas”. Embora elaborada em um momento recessivo, traçou 

cenários para “o crescimento do setor nos próximos cinco anos, apresentando os 

planos de ação para a superação das dificuldades (ABRAF, 2010, p. 1)”. Estes 

envolvem: 

 

Revisão do código florestal, a criação de políticas públicas de apoio ao setor 
e de novas modalidades de financiamento da atividade e a identificação e 
superação dos gargalos da infraestrutura de transportes da madeira e dos 
diversos produtos das cadeias de base florestal, nos diversos estados do 
Brasil (ABRAF, 2010, p. 1). 

 

Na medida em que é cobrado o empenho das indústrias no combate ao 

consumo desordenado de madeira para produção de carvão vegetal, vão surgindo 
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novas formas e maneiras sustentáveis de produção de carvão. As próprias 

autuações por parte dos governos, as campanhas educativas e mesmo os incentivos 

financeiros criados por lei e decretos para preservação ambiental têm contribuído 

para aperfeiçoar o manejo florestal. 

Segundo o Instituto Estadual de Florestas (IEF), 2009, foi instituída pela Lei 

17.727, de 13 de agosto de 2008, e regulamentada pelo Decreto 45.113, de 05 de 

junho de 2009, a concessão de incentivo financeiro aos proprietários e posseiros, 

denominada “Bolsa Verde”, que tem por objetivo apoiar a conservação da cobertura 

vegetal nativa em Minas Gerais mediante pagamento por serviços ambientais aos 

proprietários e posseiros que já preservam ou que se comprometem a recuperar a 

vegetação de origem nativa em suas propriedades ou posses. A prioridade é para 

agricultores familiares e pequenos produtores rurais. Também são contemplados 

produtores cujas propriedades estejam localizadas no interior de unidades de 

conservação e sujeitos à desapropriação. O incentivo financeiro é proporcional à 

dimensão da área preservada (BRASIL, 2008). 

 

2.2.3 Carvão vegetal  

 

 Segundo o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 2010, a 

tecnologia e a matéria-prima são os principais parâmetros que definem a intensidade 

das emissões de GEE, na atividade carvoeira. A carbonização da madeira promove 

a volatilização de substâncias diversas, entre elas gases não condensáveis 

contendo CO2 e Metano (CH4). 

Com o avanço tecnológico e o consequente aumento do consumo de aço 

pelas indústrias, foram surgindo novas estratégias de produção de carvão. O setor 

siderúrgico, diante dessa necessidade de consumo progressivo de carvão vegetal, 

vem atuando no setor de florestamento e reflorestamento. Grandes empresas do 

ramo mantêm terras para o plantio de eucalipto, mais recentemente passando a 

operar em parceria de produção de carvão com fazendeiros locais de suas unidades 

produtoras de aço, por meio de “Projetos de Produção de Florestas”. 

A ideia para a instalação de projetos florestais pelas indústrias siderúrgicas 

deve estar alicerçada em planejamentos que possibilitem, simultaneamente, manter 

o homem no campo para garantia da produção agropecuária do Brasil e a produção 

permanente de carvão vegetal para o consumo siderúrgico. Uma das maneiras que 
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vêm sendo implantada foi criar mecanismos de produção carvoeira por fazendeiros e 

produtores locais daquela unidade. 

Com o surgimento e crescimento do setor industrial, o uso da madeira foi se 

consolidando numa necessidade cada vez mais iminente. O desafio é transformar 

essa necessidade numa prática sustentável.   

De acordo com a Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), 2011, entre as 

diversas utilizações da madeira:  

 

A produção de carvão vegetal sempre ocupou, e ainda ocupa, posição de 
destaque nas principais empresas de reflorestamento no Brasil. O carvão 
tem posição de destaque na economia brasileira e, principalmente, na 
economia do estado de Minas Gerais [...]. A maior demanda por esse 
insumo é no setor siderúrgico, o qual é responsável por uma área 
reflorestada com eucalipto de aproximadamente 1,2 milhão de hectares que 
produzem, juntamente com a floresta nativa, em torno de 26,2 milhões de 
metros cúbicos de carvão, contribuindo para a produção de quase 9,5 
milhões de toneladas de ferro-gusa (SBS, 2001, p. 7). 

 

Conforme Fontes, Silva e Lima (2005, p. 1), o carvão vegetal “é um 

subproduto florestal resultante da pirólise da madeira, também conhecida como 

carbonização ou destilação seca da madeira; um método destrutivo”.  

 

No processo de carbonização, “a madeira é aquecida" em ambiente 
fechado, na ausência ou presença de quantidades controladas de oxigênio, 
a temperaturas acima de 300ºC, desprendendo vapor d'água, líquidos 
orgânicos e gases não condensáveis, ficando como resíduo o carvão 
(FONTES; SILVA; LIMA, 2005, p. 1). 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com a escassez de 

matérias-primas e de mercadorias importadas, era necessário fazer investimentos 

em siderurgia e mineração. Em 1920, com a instalação em Sabará (MG) da 

Companhia Siderúrgica Mineira (Belgo Mineira), hoje ArcelorMittal, houve 

considerável aumento na demanda por carvão necessário à formação do ferro-gusa 

para fabricação do aço. Aliada a essa necessidade, o setor ferroviário exigia muita 

madeira para postes e dormentes. Mais tarde, com a eletrificação das ferrovias, o 

eucalipto passou a ser empregado em outras finalidades, tais como celulose e 

fabricação de móveis. 

No estado de Minas, o setor siderúrgico é dos mais engajados em “projetos 

de MDL, com exemplos do Grupo Plantar, Acesita, V&M do BRASIL e ArcelorMittal 

Brasil, que optaram em utilizar o carvão vegetal oriundo de florestas plantadas”. Em 
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um ciclo fechado, “os gases liberados no alto-forno são compensados pela absorção 

do carbono nas florestas plantadas, resultando em emissões neutras de CO2” 

(ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SILVICULTURA - AMS, 2007, p. 7). 

Em relação ao Grupo Plantar, por meio do documento AR-AM0005: 

Afforestation and Reforestation Project Activities Implemented for Industrial and/or 

Commercial Uses (Version 4), o UNFCC divulgou as bases metodológicas de 

aprovação do projeto de florestamento e de reflorestamento da Plantar S/A. 

(PLANTAR, 2010). 

 O jornal “Hoje em Dia” de 22 de setembro de 2010 informa que a mineira 

Plantar Carbon registrou junto à ONU o primeiro projeto de créditos de carbono4 de 

reflorestamento de eucalipto voltado para a produção de ferro-gusa do mundo. O 

primeiro acordo de comercialização dos créditos foi fechado com o Banco Mundial e 

foram vendidos 1,5 milhão de toneladas de CO2 por US$ 5 milhões (PLANTAR, 

2010). 

No tocante à produção de florestas para a siderurgia, e apesar de existir 

tendência ao consumo de coque (carvão mineral) pelas usinas integradas, a 

produção de gusa a partir do ferro e do carvão vegetal representa 30% da produção 

nacional, ou seja, 11 milhões das 33,7 milhões de toneladas produzidas em 2008, 

Vale lembrar que a produção de gusa a partir do carvão vegetal é menos poluente, 

segundo mostra a Figura 2. 

 

                                            
4 Certificados que autorizam o direito de poluir. O princípio é simples. As agências de proteção 
ambiental reguladoras emitem certificados autorizando emissões de toneladas de dióxido de enxofre, 
monóxido de carbono e outros gases poluentes. Inicialmente, selecionam-se indústrias que mais 
poluem no país e a partir daí são estabelecidas metas para a redução de suas emissões. As 
empresas recebem bônus negociáveis na proporção de suas responsabilidades. Cada bônus, cotado 
em dólares, equivale a uma tonelada de poluentes. Quem não cumpre as metas de redução 
progressiva estabelecidas por lei, tem que comprar certificados das empresas mais bem-sucedidas. O 
sistema tem a vantagem de permitir que cada empresa estabeleça seu próprio ritmo de adequação às 
leis ambientais. Estes certificados podem ser comercializados por intermédio das Bolsas de Valores e 
de Mercadorias (KHALILI, Amyra El. - Economista, Presidente da ONG CTA) (EMBRAPA, 2010). 
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  Figura 2 - Efeito da fonte de redução sobre emissões atmosféricas. 
  Fonte: Assis (2010, p. 85). 

 

 

Esses dados justificam o incentivo para o consumo de carvão vegetal a partir 

de florestas plantadas, devido ao seu potencial em remoção de Gás Carbônico 

Equivalente (CO2e)5, bem como à preservação de matas nativas, como mostra a 

Figura 2. 

Fujihara et al. (2009) salienta que o consumo de carvão vegetal na siderurgia, 

que em 1998 era de 26,40 milhões de Metros Cúbicos de Carvão (MDC), passou 

para 36,78 milhões MDC em 2007. Em 2008, a produção foi de 32,97 milhões de 

MDC, dos quais 17,34 milhões tinham origem em florestas plantadas (52,6%). Nos 

últimos seis anos, o carvão vegetal consumido na siderurgia, proveniente de matas 

nativas, atingiu níveis de 50%, situação que não se verificava desde 1989. De 1997 

a 2001, o carvão de origem de floresta plantada era de até 70% ao ano. Em 2003 a 

participação do carvão de florestas nativas voltou a aumentar. Essa situação reflete 

não apenas o deslocamento de parte da siderurgia para outros estados, como a falta 

                                            
5 Gás Carbônico Equivalente (CO2e) - padrão comparativo entre os gases em relação aos respectivos 
potenciais de aquecimento global. Como os GEEs impactam de modo distinto o clima, criou-se o 
CO2-equivalente como uma moeda de padronização. O CO2e é calculado multiplicando-se a 
quantidade de emissões de um determinado gás pelo seu efeito no clima. Exemplo: o metano tem 21 
vezes mais impacto no clima do que o CO2. Por isto, 1 tonelada de metano corresponde a 21 
toneladas de CO2 equivalente. Tal padrão não é consenso entre os cientistas 
(http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/content/gases-de-efeito-estufa-gee). 
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de investimentos em plantio de florestas para suprir a demanda. Em 2008, os 32,97 

milhões de MDC para siderurgia foram consumidos em Minas Gerais (63,8%), Pará 

e Maranhão – polo Carajás (28,2%), Mato Grosso do Sul (3,2%) e demais estados 

(4,8%). Estes resultados estão descritos na Figura 3. 

 
Figura 3 - Evolução do consumo de carvão vegetal pela siderurgia por origem.  
Fonte: Fujihara et al. (2009, p.143). 
 
 
 
A previsão para 2010 e 2011 é de que a demanda retome o seu nível anterior 

à crise de 2008. Sendo Minas Gerais o estado com a maior parcela na produção de 

ferro-gusa, as siderúrgicas mineiras estabeleceram o pacto de sustentabilidade com 

o Governo Estadual, fixando o compromisso de se tornarem autossuficientes no 

prazo de 10 anos, em pelo menos 95%, em produção de carvão de florestas 

plantadas. Além disso, comprometeram-se na coordenação de estudos feitos pelo 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) para a 

substituição do carvão vegetal de florestas nativas, não manejadas por carvão 

vegetal de florestas plantadas, remanejadas de forma sustentável (FUJIHARA et al., 

2009, p. 143). 

 

2.3 Organismos e acordos intergovernamentais sobre mudança do clima 

 

Frondizi (2009) mostra que o contexto do “Guia de Orientação do MDL” 

ressalta que a mudança global do clima é um dos mais importantes desafios do 

século XXI. Nos últimos 100 anos, registrou-se aumento de aproximadamente 0,7 
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graus centígrados na temperatura média da terra, com fortes evidências de que isso 

se deve ao aumento da concentração de determinados gases na atmosfera, 

principalmente CO2, CH4, e o Óxido Nitroso (N2O). 

Como forma de minimizar esse problema, instituições governamentais e não 

governamentais, congressos, painéis e tratados têm surgido no Brasil e no mundo 

para viabilizar ações que venham garantir um mundo ambientalmente equilibrado.  

Com objetivos voltados para a revisão científica relativa à mudança global do 

clima e com atividade relacionada à Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre 

Mudança do Clima (CQNUMC)6 (sigla em inglês: United Nations Framework 

Conference on Climate Change - UNFCC), foi criado em 1988 um organismo 

científico, por iniciativa da Organização Mundial de Meteorologia (OMM) e com apoio 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o IPCC 

(FRONDIZI, 2009). 

             

2.3.1 Painel Intergovernamental Sobre Mudança do Clima   

 

 O Painel Intergovernamental Sobre Mudança do Clima (IPCC), de acordo com 

Frondizi (2009), tem como função prover subsídios científicos aos tomadores de 

decisão e interessados na mudança global do clima. Para tanto, compila e fornece 

os mais atuais e importantes dados científicos, técnicos e socioeconômicos 

relevantes para o entendimento do risco da mudança global do clima induzida pelo 

homem, seus possíveis impactos e as opções de adaptação e mitigação.  

Por meio de quatro relatórios de avaliação elaborados até 2010, o IPCC 

divulga informações sobre a base científica, impactos, vulnerabilidade e adaptação e 

mitigação sobre a mudança global do clima. Divulga, ainda, relatórios especiais 

como guias para elaboração dos inventários de GEE, sobre a captura e 

armazenamento de carbono; cenários de emissões; Land Use, Land Use Change 

and Forestry - LULUCF (Uso da Terra, Mudança no Uso da Terra e Florestas) e 

relatórios metodológicos (FRONDIZI, 2009). 

 

                                            
6 Acordo multilateral aprovado e aberto para assinaturas pelas Partes Anexo I (países desenvolvidos) 
e Partes Não Anexo I (países em desenvolvimento), no Rio de Janeiro em 1992 com propostas de 
elaboração de estratégia global para proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras. 
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A CQNUMC, à qual o IPCC está aliado, estabeleceu a Conferência das 

Partes (COPs), que se reúne uma vez por ano para deliberar sobre assuntos 

relativos à implantação do “Protocolo de Quioto”. Estabeleceu também um 

secretariado em base permanente em Bonn, na Alemanha, Subsidiary Body for 

Scientific and Technological Advice – SBSTA (Órgão Subsidiário de 

Assessoramento Científico e Tecnológico), um Subsidiary Body for Implementation –

SBI (Órgão Subsidiário de Implementação) e um mecanismo financeiro (FRONDIZI, 

2009). 

 As COP/MOPs (Conferência das Partes na Qualidade de Reunião das Partes 

do Protocolo de Quioto) são realizadas anualmente em conjunto com as COPs, 

cujas decisões por elas adotadas têm como identificação: Decisão x / CMP y, em 

que o “x” identifica o nº da decisão e o y o nº da COP/MOP.  

 Ainda para Frondizi (2009), a Conferência das Partes (COP) tem como 

responsabilidade o monitoramento e a promoção da implementação da convenção e 

de quaisquer instrumentos legais a ela relacionados. Entre as COPs já realizadas, 

destaca-se a COP/MOP, com a responsabilidade de monitorar a implementação do 

Protocolo mediante revisão periódica e tomar as decisões necessárias para 

promover a sua implementação efetiva, conforme art. 13 do mesmo.  

   

2.3.2 Protocolo de Quioto   

 

O Protocolo de Quioto, de acordo com Resende, Ribeiro e Dalmácio (2008, 

p.2), caracteriza-se como um “mecanismo de forte estímulo a uma nova postura das 

organizações, principalmente na forma de consumo de recursos e o impacto de suas 

atividades ao futuro das novas gerações”. Algumas restrições na maneira como as 

empresas precisam conduzir suas atividades são impostos pelo protocolo, que 

também sugere que elas elaborarem soluções que conciliem o desenvolvimento 

econômico com a preservação dos recursos naturais. 

Com o propósito de estabelecer compromissos quantificados para os países 

industrializados, de redução ou limitação das emissões antrópicas (resultante 

basicamente da ação do homem - diz-se do solo, erosão, paisagem, vegetação, 

entre outros), combinadas de GEE, foi adotado um Protocolo à Convenção sobre 

Mudança do Clima, chamado “Protocolo de Quioto”, por meio da realização da 

“COP-3”, em Quioto, no Japão, em dezembro de 1997 (FRONDIZI, 2009). 
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O aumento da emissão de GEEs em decorrência das atividades humanas tem 

gerado, como referem Resende et al. (2006, p. 1): 

 

Discussões no âmbito político, social e econômico, junto à sociedade 
moderna. Esse problema levou os países da Organização das Nações 
Unidas (ONU) a estabelecerem um acordo conhecido como Protocolo de 
Quioto, disciplinando e controlando as intervenções humanas no clima. 
Esse tratado impõe, aos países do Oeste Europeu, Canadá e Japão (países 
do Anexo I), metas obrigatórias de redução das emissões de gases de 
efeito estufa em 5,2%, em média, relativas ao ano de 1990, durante o 
período de 2008 a 2012. 
 

 

Segundo Resende et al. (2006, p. 1), com o “Protocolo de Quioto”, assinado 

em Genebra, por alguns países: 

 
Estabeleceu-se um novo paradigma para empresas que poluem o meio 
ambiente. Ou seja, a partir da assinatura do tratado de Quioto, as empresas 
industriais, que no exercício de suas atividades operacionais, poluírem o 
meio ambiente devem, em contrapartida, como forma de minimizar a 
poluição produzida, possuir uma cota de floresta ou área reflorestada. A 
aquisição de parcela de floresta ou área reflorestada se dá pela aquisição 
de créditos de carbono.  

 

 Segundo Frondizi (2009), o Protocolo de Quioto define metas de emissões 

juridicamente vinculantes para as Partes no Anexo I (termo utilizado pela CQNUMC 

para a lista de países industrializados com compromissos rígidos de redução de 

emissões de GEE) e estabelece mecanismos para atendimento dessas metas. As 

metas estabelecidas no artigo 3.1 estipulam que as Partes no Anexo I não podem 

exceder a limites estabelecidos e que, em conjunto, significam redução de pelo 

menos 5% em relação aos níveis verificados no ano de 1990. Essas metas deverão 

ser atingidas no período compreendido entre 2008 e 2012, conhecido como primeiro 

período de compromisso.  

Segundo ainda Frondizi (2009), o Protocolo de Quioto estabeleceu três 

mecanismos adicionais de implementação, em complementação às medidas de 

redução de emissão e remoção de GEE domésticas implementadas pelas Partes no 

Anexo I: o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean Development Mechanism - 

CDM), a Implementação Conjunta (Joint Implementation - JI) e Comércio de 

Emissões (Emissions Trading - ET). Os dois últimos são mecanismos a serem 

implementados entre os países desenvolvidos (países do Anexo I), que têm 

compromissos de redução, e o último a ser implementado entre países que têm 
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compromissos de redução e países sem esses objetivos (países não Anexo I) 

(SOUZA, 2005). 

O artigo 17 do protocolo determina que os países do denominado Anexo 1 

(países desenvolvidos) podem “transferir entre si partes de suas quantidades 

designadas ou permitidas de emissões de GEE”. Sob esse mecanismo de 

compensação, “os países que emitirem menos do que o autorizado pelo protocolo 

podem vender suas cotas excedentes, isto é, seus créditos de carbono” (VIDAL, 

2007, p.266). 

 Segundo Vidal (2007, p.266), no artigo 12 do Protocolo de Quioto criou-se: 

 
Um mecanismo que permite a empresas e governos que não conseguirem 
cumprir suas metas de redução de emissões de gases comprar créditos de 
carbono em países em desenvolvimento. Esse mecanismo, sugerido pelo 
Brasil no bojo das discussões, é conhecido como MDL. O Brasil pode se 
beneficiar com o mercado de carbono, sendo hospedeiro de projetos 
elegíveis ao MDL. Uma das modalidades previstas como parte constituinte 
de projetos MDL consiste no reflorestamento e no estabelecimento de 
florestas.7 

 

O MDL é o único mecanismo adicional de implementação que permite a 

participação de partes não pertencentes ao Anexo I, como é o caso do Brasil. O 

Brasil pertence ao grupo de países em desenvolvimento do Não Anexo I (termo 

utilizado pela CQNUMC para a lista de países em desenvolvimento que não 

possuem metas de redução de emissões de GEE). Portanto, não possui metas de 

redução (FRONDIZI, 2009). 

 

2.3.3 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo  

 

Por meio do Protocolo de Quito foram estabelecidos mecanismos de 

flexibilização, entre eles o MDL, previsto no artigo 12. O MDL consiste na 

possibilidade de um país que tenha compromisso de redução de emissão (país do 

Grupo Partes Anexo I) adquirir RCEs, geradas por projetos implantados em países 

em desenvolvimento (Países do Grupo Partes Não Anexo I). Ou seja, consiste na 

ideia de que um projeto, ao ser implantado, gere benefício ambiental (redução de 
                                            
7 De acordo com a 9ª Conferência das Partes, o protocolo define florestamento como a conversão 
induzida diretamente pelo homem, de uma área que não foi florestada por período de pelo menos 50 
anos para uma área florestada, por meio de plantio, semeadura e/ou promoção de fontes naturais de 
sementes induzidas pelo homem; e reflorestamento como a conversão induzida pelo homem de uma 
área não florestada para área florestada por meio de plantio, semeadura, entre outras, em área que 
era florestada, mas que foi convertida para não florestada. 
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emissões de GEE ou remoção de CO2) na forma de ativo financeiro, transacionável, 

denominado RCEs (FRONDIZI, 2009). 

Uma unidade de RCE é igual a uma tonelada de dióxido de carbono 

equivalente calculado, de acordo com o Potencial de Aquecimento Global, que em 

inglês é definido como Global Warming Potential – GWP (Potencial de Aquecimento 

Global) e que serve para comparar e somar as quantidades dos diversos GEEs, em 

termos do dióxido de carbono equivalente. Para o primeiro período de compromisso, 

que vai de 2008 a 2012, deve ser adotado o GWP para 100 anos, segundo o 

Relatório de Avaliação do IPCC (1995) (FRONDIZI, 2009). 

 Segundo Frondizi (2009), o MDL tem como objetivo assistir às Partes Não 

Anexo I para que alcancem a estabilização das concentrações de CEE na 

atmosfera, num nível que impeça interferência antrópica perigosa no sistema 

climático e atinja-se o desenvolvimento sustentável; e às Partes Anexo I para que 

cumpram suas obrigações quantificadas de limitação e de redução de emissões. O 

MDL é um mecanismo baseado no desenvolvimento de projetos e tem como 

responsáveis por seu sucesso a iniciativa e a participação do mundo empresarial.  

 Nos países em desenvolvimento (países do Não Anexo I), as atividades de 

projeto do MDL têm que apresentar benefícios reais, mensuráveis de longo prazo e 

estarem diretamente relacionadas ao aumento da remoção ou redução na emissão 

do GEE. Esses projetos podem estar relacionados à substituição de fontes de 

energia de origem fóssil por outras de origem renovável, como, por exemplo, no 

presente estudo, em que se propõe substituir o carvão mineral (coque) pelo carvão 

vegetal e, ainda, a racionalização do uso de energia, bem como atividades de 

florestamento e de reflorestamento e serviços urbanos mais eficientes, entre outros. 

 Seguindo esse cenário, em 12 de maio de 2006 o Banco do Brasil (BB) 

fechou o primeiro negócio no ramo de créditos de carbono. De acordo com o site do 

próprio banco, é um contrato que envolve valor global de 13,25 milhões de Euros 

firmado com a empresa S.A. Paulista. O negócio pioneiro foi fechado em São Paulo 

e vai garantir adiantamentos por conta da venda antecipada de créditos de carbono 

produzidos no país. Na operação, o BB figura como garantidor e o Banco Mundial 

como intermediador de investidores ligados ao fundo de mecanismos de 

desenvolvimento limpo dos países baixos (LIBÓRIO, 2005). 

 De acordo com a Price Water House Coopers (2006), o Brasil tem papel de 

destaque nesse novo mercado. Nesse primeiro ano de funcionamento oficial do 
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MDL, o total de reduções de GEE em projetos brasileiros validados equivale ao total 

de cerca de 180 milhões de toneladas de CO2 em 10 anos. Esse número representa 

quase 10% de nossas emissões de gases de efeito estufa em 1990. 

 Outra iniciativa é o “Mercado de Carbono de Chicago, mecanismo que 

envolve uma série de empresas que aderiram voluntariamente às metas de redução 

de emissões, antevendo ganhos em termos de mercado, tecnologia e imagem” 

(MESQUITA, 2006, p. 1). 

 Para Liborio8 (2005 apud CATANEO, 2007, p. 30), as empresas americanas 

criaram uma “organização internacional de intercâmbio de emissões de gases de 

estufa denominada Chicago Climate Exchange (CCEX) e na Austrália foi 

estabelecido um mercado de negociação de créditos de carbono na Sydnei Futures 

Exchange”. 

 Mesquita (2006, p. 1-2) preconiza que o Brasil, como os outros países, 

também está preparando uma legislação adequada ao Protocolo de Quioto. Trata-se 

da chamada “Resolução nº 1 da Comissão Interministerial de Mudança do Clima, 

que vem sendo concebida com o objetivo de enquadrar o país no MDL previsto no 

Protocolo”. Além desta Resolução, o Brasil previu uma série de programas oficiais 

relativos às mudanças climáticas, como é o caso “do Pró-Carbono e o Pró-Ambiente, 

inserido em seu Plano Plurianual (PPA) que reúne os principais projetos de longo 

prazo do país”. 

 O Brasil é responsável por uma parcela da poluição mundial e não tem metas 

de redução de emissões de GEE. Segundo o Protocolo de Quioto, portanto, o MDL 

torna-se uma oportunidade para reduzir ainda mais nossos níveis de emissões e, 

além disso, poder captar recursos com a negociação de créditos de carbono com 

países desenvolvidos, incentivando, desta forma, o desenvolvimento local. A isso 

acrescenta-se o Brasil no contexto da proteção ao meio ambiente (MESQUITA, 

2006). 

 Como estrutura institucional, o MDL está relacionado às seguintes 

instituições: 

a) COP/MOP, que entre outras funções auxilia na obtenção de fundos para 

atividades de projeto de MDL; 

                                            
8 LIBORIO, Ivan Torquato. Bases do mecanismo de desenvolvimento limpo. Angra dos Reis: 
JusGentium, 2005. 
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b) Conselho Executivo, que tem como função supervisionar o funcionamento 

do MDL; 

c) Autoridade Nacional Designada (AND), que tem como função atestar o 

caráter voluntário do envolvimento dos participantes do projeto, concedido 

por meio da Letter of Approval – LoA  (Carta de Aprovação); 

d) Entidade Operacional Designada (EOD), cuja função é garantir que as 

atividades de projeto estejam aplicando corretamente as normas e 

procedimentos estabelecidos pelo Protocolo de Quioto e pelo Conselho 

Executivo. Atuar na validação do DCP, por meio da análise e checagem 

de documentação e verificação ou certificação, confirmando se o plano de 

monitoramento foi adequadamente aplicado e se seus dados expressam 

as efetivas reduções de emissões ou redução de CO2 (FRONDIZI, 2009). 

 

O MDL é um instrumento que permite reduções de forma mais barata para os 

países do Anexo I e fomenta o fluxo de recursos e de transferência de tecnologias 

dos países industrializados para os países em desenvolvimento, sem comprometer o 

crescimento econômico e bem-estar social de todos.  

Segundo Frondizi (2009), o MDL é uma solução para uma questão complexa 

tratada pela Conferência das partes, que: 

a) entendeu que o custo de redução das emissões de gases de efeito estufa 

nas Partes no Anexo I é muito mais alto do que nas Partes Não Anexo I; 

b) determinou que cabe aos países industrializados tomar a iniciativa de 

reduzir suas emissões de GEE, em face de sua responsabilidade histórica, 

desde a Revolução Industrial;  

c) procurou garantir a efetividade das reduções e/ou remoções de gases de 

efeito estufa, instituindo mecanismos de acompanhamento e aferição 

sofisticados e rígidos – como o Conselho Executivo e outras instâncias 

políticas, técnicas e científicas;  

d) incorporou aos critérios de elegibilidade a necessidade adicional de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar social dos 

países hospedeiros das atividades de projeto;  

e) mobilizou instituições financeiras, sobretudo aquelas voltadas para o 

mercado de capitais, e criou ambiente propício para os agentes 

econômicos adotarem processos e tecnologias mais limpas e eficientes; 
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f) trouxe o sentido de urgência e de ameaça à qualidade ambiental global, 

inclusive por meio da publicidade dos Relatórios de Avaliação do IPCC, de 

cunho científico inquestionável e, consequentemente, desencadeou o 

processo inclusivo do tema da mudança global do clima nas agendas 

políticas e empresariais. 

 

A certificação da atividade de projeto de MDL, de acordo com Rosa (2007, p. 

72), é realizada por meio da: 

 

[...] aplicação de um plano de monitoramento que deverá basear-se em uma 
metodologia previamente aprovada pelo Comitê Executivo do MDL ou em 
uma nova metodologia, que será adequada à atividade do projeto e que 
deverá ser submetida ao Comitê Executivo. O plano deve incluir a forma de 
coleta e armazenamento dos dados necessários para o cálculo da redução 
de emissões, ocorridas dentro dos limites do projeto e das fugas atribuíveis 
à atividade de projeto, dentro do período de obtenção de créditos. O período 
de obtenção de créditos pode ter duração máxima de sete anos, com duas 
renovações da linha de base, totalizando três períodos de sete anos, ou de 
10 anos, sem renovação. 

 

Para entendimento do MDL é necessária a descrição de seus dois principais 

conceitos: linha de base e adicionalidade. 

 

2.3.3.1 Conceitos fundamentais de linha de base e adicionalidade   

 

Uma das fases cruciais para o desenvolvimento de uma atividade de um 

projeto é o estabelecimento da linha de base (baseline), pois significa o “cenário que 

representa de forma razoável as emissões antrópicas por fontes de GEE, que 

ocorreriam na ausência da atividade de projeto proposta”. Ela precisa ter 

credibilidade e ser estabelecida sem ambiguidades e as reduções de emissões ou 

remoções de GEE relativas à atividade de projeto serão calculadas a partir da linha 

de base. Para tanto, existem procedimentos-padrão para estabelecer a linha de 

base e demonstrar a adicionalidade de um projeto. Nesses procedimentos está 

prevista a identificação de âmbitos hipotéticos, na ausência da atividade de projeto e 

de procedimentos para avaliar se o projeto seria desenvolvido sem o MDL 

(FRONDIZI, 2009). 
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O autor acrescenta que, para avaliação da redução de emissões ou remoções 

de GEE e para a futura emissão de RCEs (créditos de carbono), o panorama 

hipotético servirá de base de comparação com o projeto de MDL, quando proposto 

Lopes (2002) cita uma linha de base de atividade de projeto do MDL, para a 

qual os participantes devem adotar algumas abordagens metodológicas, aquelas 

que forem consideradas apropriadas para a atividade de projeto, levando em 

consideração as orientações do Conselho Executivo, quais sejam: 

a) Emissões status quo - emissões atuais ou históricas existentes, de acordo 

com o caso. 

b) Condições de mercado - emissões de tecnologia reconhecida e 

economicamente atrativa, levando em conta as barreiras para o 

investimento. 

c) Melhor tecnologia disponível - a média das emissões de atividades de 

projeto similares realizadas nos cinco anos anteriores à elaboração do 

documento de projeto, em circunstâncias sociais, econômicas, ambientais 

e tecnológicas similares e cujo desempenho esteja entre os primeiros 20% 

de sua categoria. 

 

É importante destacar que os participantes de uma atividade de projeto do 

MDL poderão, de forma alternativa, propor novas abordagens metodológicas, o que, 

no entanto, dependerá de aprovação pelo Conselho Executivo (LOPES, 2002). 

Relativamente à adicionalidade, pode-se dizer que uma atividade de projeto 

de MDL é adicional se as emissões antrópicas de gases GEE são reduzidas a níveis 

inferiores aos que teriam ocorrido sem a existência do mesmo registrado. A falta de 

comprovação de adicionalidade de um projeto é um dos principais motivos de 

rejeição na fase de seu registro junto aos órgãos competentes (FRONDIZI, 2009). 

A implantação de um projeto poderia ser justificada do ponto de vista 

econômico, mas poderia ter que enfrentar algumas barreiras. Provar esse fato não é 

questão tão simples e para isso foram desenvolvidas, por meio do IPCC, 

ferramentas de adicionalidade para orientar nessas tarefas definidas como: 

ferramenta para demonstrar e avaliar a adicionalidade e ferramenta combinada para 

identificar o quadro da Linha de Base e demonstrar a adicionalidade (FRONDIZI, 

2009). 
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Lopes (2002) relata que testar a adicionalidade do projeto é muito importante. 

Ela determina se um projeto teria acontecido na ausência do MDL e, logo, se o 

projeto gera reduções de emissão de GEEs reais. O objetivo é assegurar que sejam 

atribuídos créditos apenas a projetos que não teriam acontecido naturalmente, pois 

um projeto não adicional é um desperdício de investimento, visto que não traz 

benefícios nem para o meio ambiente nem para o país hospedeiro e gera falsos 

créditos. 

A necessidade de se demonstrar a adicionalidade de um projeto deve-se ao 

fato de ela ser um mecanismo de compensação (off-set mechanism), no qual os 

créditos de carbono gerados por esses projetos possam ser utilizados pelos países 

do Anexo I, para compensar as reduções de emissões não realizadas pelos mesmos 

(FRONDIZI, 2009). 

Vale ressaltar que se uma atividade para redução de GEE é obrigatória no 

estado de Minas Gerais, que a implantou, essa atividade não poderá ser 

considerada uma atividade de projeto de MDL. Portanto, esse ponto deve estar 

explicado por meio de documento que possa reunir todas as informações 

importantes do projeto para validação da EOD. Esse documento é denominado de 

DCP (FRONDIZI, 2009). 

 

2.3.3.2 Ciclo do projeto 

   

 Para ser considerado um projeto de MDL, de redução de GEE ou de remoção 

de CO2, deverá submeter-se às etapas compreendidas desde a elaboração, 

validação, aprovação e registro até o monitoramento, além da verificação e 

certificação para emissão de RCEs. Para melhor entendimento das fases do projeto, 

o Guia de Orientação do MDL apresenta o Ciclo do Projeto de MDL na Figura 4. A 

descrição de cada etapa está sinteticamente explicada no Quadro 1. 
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Figura 4 – Ciclo do projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo. 
Fonte: Frondizi (2009, p. 36). 
 

 Frondizi (2009) propõe uma síntese de todas as etapas do ciclo do projeto no 

Quadro 1. 
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ETAPA DEFINIÇÃO ENTIDADE 
RESPONSÁVEL 

DOCUMENTO/ 
ATIVIDADE 

1 
 Elaboração do 

DCP 

Os participantes do projeto elaboram o DCP para 
uma atividade de projeto elegível de MDL. 
Apresentam informações sobre os aspectos técnicos 
e organizacionais essenciais da atividade de projeto. 
Devem apresentar, ainda, informações sobre as 
metodologias selecionadas de Linha de Base e 
Monitoramento. É a base para as etapas 
subsequentes. 

Participantes 
do Projeto (PP) DCP 

2 
Validação 

Validação é o processo de avaliação independente 
de uma atividade de projeto por uma Entidade 
Operacional Designada. 

Entidade 
Operacional 
Designada 

(EOD) 

Relatório de 
Validação 

3 
Aprovação 

Aprovação é o processo pelo qual as ANDs das 
partes envolvidas confirmam a participação 
voluntária e a AND da parte anfitriã atesta que a 
atividade contribui para seu desenvolvimento 
sustentável. 

Autoridade 
Nacional 

Designada 
(AND) 

Carta de 
Aprovação 

(LoA) 

4 
 Registro 

Registro é a aceitação formal, pelo Conselho 
Executivo, de um projeto validado como atividade de 
projeto do MDL. Os participantes do projeto devem 
pagar a taxa de registro nesta etapa do ciclo. 

Conselho 
Executivo do 

MDL 
Registro 

5  
Monitoramento 

O processo de monitoramento da atividade de 
projeto inclui o recolhimento e armazenamento de 
todos os dados necessários para calcular a redução 
de emissões de GEE (ou remoções de CO2). Ele 
deve estar de acordo com o plano de monitoramento 
estabelecido na metodologia indicada no DCP 
registrado. 

Participantes do 
Projeto (PP) 

Relatório de 
Monitoramento 

6 
Verificação e 
Certificação 

Verificação é o processo de auditoria periódico e 
independente para revisar os cálculos das reduções 
de emissões de GEE ou da remoção de CO2, 
resultantes de uma atividade de projeto do MDL, 
registrada no Conselho Executivo. Esse processo 
consiste na verificação exposta das efetivas 
reduções de emissões (ou remoção de CO2). 

Entidade 
Operacional 
Designada 

(EOD) 

Relatório de 
Verificação 

Certificação é a garantia fornecida por escrito de que 
uma atividade de projeto atingiu determinado nível 
de reduções de emissões de GEE ou de remoção de 
CO2 ao longo de um determinado período de tempo. 

Entidade 
Operacional 
Designada 

(EOD) 

Relatório de 
Certificação 

7 
Emissão 

Etapa na qual o Conselho Executivo confirma que as 
reduções de emissões de GEE (ou remoção de 
CO2), decorrentes de uma atividade de projeto são 
reais, mensuráveis e de longo prazo. Atendidos 
esses requisitos, o Conselho Executivo pode emitir 
as RCEs. Após a emissão, as RCEs são creditadas 
aos participantes de uma atividade de projeto, na 
proporção por eles definida. As RCEs poderão ser 
utilizadas pelas partes no Anexo I, como forma de 
cumprimento parcial das metas de reduções de 
emissões de GEE. 

Conselho 
Executivo do 

MDL 
RCEs 

Quadro 1 – Síntese do ciclo do projeto.  
Fonte: Frondizi (2009, p. 69-70). 
 

 

 Segundo Frondizi (2009), para qualquer atividade de projeto ser elegível, terá 

que cumprir os seguintes critérios: 
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a) reduzir as emissões de GEE ou promover a remoção de CO2, de forma 

adicional ao que ocorreria na ausência da atividade de projeto registrada 

como MDL; 

b) contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelo 

país anfitrião; 

c) participar voluntariamente do MDL; 

d) descontar o aumento de emissões de GEE que ocorrem fora dos limites 

das atividades de projeto e que sejam mensuráveis e atribuíveis a essas 

atividades-fuga. Fuga refere-se ao aumento nas emissões de gases de 

efeito estufa por fontes que se verificam fora dos limites da atividade de 

projeto de florestamento ou reflorestamento sob o MDL, mensurável e 

atribuível à atividade de projeto de florestamento/reflorestamento 

e) levar em consideração a opinião de todos os atores (stakeholders) que 

têm interesse nas atividades de projeto e que deverão ser consultados a 

esse respeito; 

f) documentar a análise dos impactos ambientais e, caso existam, fazer 

estudo de impacto ambiental de acordo com os procedimentos da parte 

anfitriã; 

g) proporcionar benefícios mensuráveis, reais e de longo prazo relacionados 

à mitigação dos efeitos negativos da mudança global do clima; 

h) estar relacionada aos gases e setores definidos no Anexo A do Protocolo 

de Quioto ou se referir às atividades de projetos de reflorestamento e 

florestamento; 

i) obter as LoAs do país referente a cada participante da atividade de 

projeto. 

 

 Apesar da estrutura do MDL ter sido concebida originalmente para projetos de 

grande porte, procurou-se viabilizar projetos de pequena escala com objetivos de 

simplificar procedimentos e reduzir os custos desses projetos. É importante lembrar 

que não é aceitável que um projeto de grande porte seja desmembrado para 

projetos menores com o intuito de usufruir das facilidades e dos benefícios 
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propostos pelo MDL. Todo projeto de pequena escala deve provar que não é uma 

parte desmembrada de uma atividade de projeto de grande porte. 

Projetos de MDL devem provar sua adicionalidade, ou seja, comprovar que as 

emissões antrópicas de gases GEE são reduzidas a níveis inferiores aos que teriam 

ocorrido sem a existência do mesmo. Portanto, os participantes de um projeto 

devem observar as barreiras definidas pela “ferramenta para demonstrar e avaliar a 

adicionalidade” a fim de comprová-la (FRONDIZI, 2009). 

 Segundo esse autor, os participantes do projeto devem então explicar como a 

atividade de projeto não ocorreria em razão de pelo menos uma barreira 

apresentada, para a qual deverá ser providenciada evidência documental e 

transparente, tais como estatísticas nacionais/internacionais, legislação e políticas 

nacional e regional, estudos/pesquisas por agências independentes, entre outras.  

 Diferentemente dos projetos de MDL de redução de emissões, os projetos de 

MDL Florestal, objeto do presente estudo, são desenvolvidos com o objetivo de 

remover CO2 da atmosfera a partir do processo de fotossíntese em florestas 

formadas a partir das ações antrópicas de Florestamento e Reflorestamento (FR). 

 

2.3.3.3 Florestamento e reflorestamento  

 

Para Frondizi (2009), é importante dominar os conceitos fundamentais para a 

elaboração de uma atividade de projeto de Florestamento e Reflorestamento (FR). É 

importante saber o que é uma floresta, florestamento e de reflorestamento. Para o 

MDL, floresta é uma área mínima de terra de 0,05-1,0 hectare (no Brasil, 1,0 hecta-

re), com cobertura de copa (ou estoque equivalente) de mais de 10-30% (no Brasil, 

30%), com árvores com o potencial de atingir altura mínima de 2-5 metros (no Brasil, 

5 metros) no estágio de maturidade no local.  

Florestamento refere-se à conversão induzida diretamente pelo homem, de 

uma área que permaneceu sem floresta por período de pelo menos 50 anos, para 

uma área com floresta, por meio de plantio, semeadura ou promoção de fontes 

naturais de sementes (FRONDIZI, 2009). 

O conceito de reflorestamento aplica-se à área que antes continha floresta e 

deve ser entendido como a conversão induzida diretamente pelo homem, de área 

que não era floresta em 31 de dezembro de 1989 para uma área com floresta, por 
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meio de plantio, semeadura ou estímulo induzido pelo homem de fontes naturais de 

sementes (FRONDIZI, 2009). 

Segundo Paz (2009, p.12), “as toneladas de GEEs que deixaram de ser 

emitidos ou que foram absorvidos por projetos de reflorestamento/florestamento” 

fazem parte da economia mundial e “são negociados na bolsa de valores através de 

Certificados de Emissões Reduzidas (CERs). Ressalta-se que esses certificados 

surgem por meio de instrumentos econômicos denominados mecanismos de 

flexibilidade. 

 
A valorização do bem florestal, principalmente pela capacidade de absorção 
de CO2, coloca o Brasil em evidência no mercado do carbono florestal. A 
obtenção de créditos de carbono através de projetos de reflorestamento e 
florestamentos já é uma realidade. No encontro de dezembro de 2007, da 
COP13 (13a Conferência entre as Partes), realizado em Bali (Indonésia), 
que planeja as ações para o segundo período do 13º Protocolo de Quioto 
(em vigor em 2012), foi mencionada expressamente a inclusão da 
conservação dos estoques de carbono das florestas (PAZ, 2009, p. 12-13). 

 

 

Manfrinato et al. (2005 apud PAZ, 2009) mencionam que a definição das 

regras de inclusão dos projetos de reflorestamento (plantio de florestas em áreas 

desmatadas) e florestamento (plantio de florestas em áreas sem ocorrência anterior) 

no MDL foram dadas na Nona Conferência das Partes COP-9, realizada em 

dezembro de 2003, em Milão, na Itália.  

Foram considerados, segundo Paz (2009, p. 37-38): 

 

[...] sumidouros de carbono do MDL projetos de reflorestamento apenas de 
áreas desmatadas até 1989, o que evita que haja desmatamentos que 
visem ao replantio de árvores para captação de recursos. Modalidades e 
procedimentos simplificados para facilitar implementação de projetos de 
florestamentos e reflorestamentos de pequena escala no âmbito do MDL 
foram adotados pela COP-10. Projetos de pequena escala são aqueles que 
resultem em uma remoção por sumidouros de carbono de menos de 8 
toneladas de CO2 por ano e tenham sido desenvolvidos ou implementados 
por comunidades de baixa renda. As quantidades excedentes a 8 toneladas 
não podem ser negociadas. 

 

 O que difere um projeto de atividades de redução do de emissões de projetos 

de atividades de remoção de CO2, caso de florestamento e reflorestamento, é que o 

de remoção de CO2 promove armazenamento temporário de carbono, por se tratar 

de atividade vulnerável a eventos externos, como pestes e até a própria mudança do 

clima, e o de redução de emissões é permanente. Nesse caso, devido à “não 

permanência” das florestas, existem duas alternativas para o período de obtenção 
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de créditos: período de obtenção de crédito de 20 anos, com possibilidade de 

renovação por mais duas vezes (máximo total de 60 anos). Para isso, a linha de 

base deve ser revista a cada renovação ou um período fixo de 30 anos sem 

renovação  

 Conforme a Figura 5, os participantes do projeto de F/R devem escolher o tipo 

de redução certificada que querem aplicar na sua atividade de projeto, que poderá 

ser uma Redução Certificada de Emissões Temporárias (RCEt) ou Redução 

Certificada de Emissões de Longo Prazo (RCEl). Uma RCEt é emitida para uma 

atividade de F/R, que expira ao final do período de cumprimento subsequente 

àquele para o qual foi emitido.  

 

 

 

    Figura 5 – Reduções certificadas de emissões temporárias. 
     Fonte: Frondizi (2009, p. 77). 

 

 

Já uma RCEl é emitida para uma atividade de projeto de FR, que expira ao 

final do período de obtenção de créditos da atividade de projeto para a qual tenha 

sido emitida, como demonstrado na Figura 6. 
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Figura 6 – Reduções certificadas de emissões de longo prazo. 
Fonte: Frondizi (2009, p.78). 

 

 

A elegibilidade para um projeto de FR está alicerçada no fato de a área não 

conter floresta, em 31 de dezembro de 1989, para reflorestamento; ou há 50 anos, 

no caso de florestamento. E para sua comprovação são utilizados os seguintes 

métodos de verificação, segundo o guia de orientação de MDL:  

a) imagens aéreas ou de satélite complementadas por dados terrestres de 

referência; 

b) pesquisas baseadas na terra (permissão de uso do solo, planos de uso do 

solo ou informações de registros e cadastros locais, registros de 

proprietários, registros de uso do solo ou de administração do uso do 

solo); 

c) informações de uso da terra ou de cobertura da terra fornecida por mapas 

ou dados espaciais. 

 

 Resumidamente, é importante salientar que o processo de obtenção de 

créditos para atividades de projeto F/R deverá se submeter à elaboração de 

documento de concepção do projeto; metodologia de linha de base e de 

monitoramento; validação e aprovação; registro; monitoramento e verificação e 

certificação. Os procedimentos para cada uma dessas fases estão definidos no 

Quadro 1, item 2.3.2. 
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 Segundo Frondizi (2009), a linha de base demonstrará a adicionalidade do 

projeto, das atividades de F/R, identificando e comprovando os seguintes aspectos: 

a) Se a atividade de projeto começou antes da data de registro, apresentar 

evidências de que ela começou após 31 de dezembro de 1999, sob a séria 

perspectiva de obtenção de créditos de carbono, a ser comprovado por 

meio de documentação (preferivelmente oficial, legal e/ou corporativa). 

Seu período de creditação deve ser desde o início da atividade de projeto; 

e créditos (RCEt e RCEl) poderão ser pedidos desde o início da atividade 

de projeto. 

b) Se um dos cenários possíveis alternativos ao projeto não atender à 

legislação, mostrar que isso acontece em pelo menos 30% da menor 

unidade administrativa, que engloba a atividade de projeto. 

c) A ferramenta identifica alguns exemplos específicos de barreiras que 

podem ser consideradas: 

• Barreiras de investimento, diferentes daquelas consideradas na 

análise de investimento - outras semelhantes só são feitas por 

causa de outros termos não comerciais, financiamento não 

disponível para esse tipo de projeto, falta de financiamento externo 

pelo risco-país, falta de acesso a crédito; 

• barreiras institucionais - riscos devido à incerteza de política, falta 

de rigor na legislação florestal; 

• barreiras tecnológicas - falta de acesso ao material de plantação ou 

de infraestrutura para implantação da tecnologia; 

• barreira devido à tradição local - conhecimento tradicional ou falta 

dele quanto a leis, costumes, condições de mercado, práticas, 

equipamento e tecnologias tradicionais; 

• barreira devido à prática comum - o projeto é o primeiro do seu tipo, 

no país ou região; 

• barreira devido a condições ecológicas locais - solo degradado por 

água/vento/salinidade; catástrofes naturais ou devido a pessoas, 

como deslizamento de terra ou fogo; condições meteorológicas 

desfavoráveis; espécies oportunistas invasivas que impeçam a 
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regeneração de árvores; sucessão ecológica desfavorável; pressão 

biótica em termos de pastejo ou coleta predatória; 

• barreira devido a condições sociais - pressão demográfica sobre a 

terra, conflitos sociais entre grupos da região, práticas ilegais 

corriqueiras, falta de mão-de-obra suficientemente treinada, falta de 

organização local de comunidades; 

• barreiras relacionadas a direitos de posse, uso, herança ou 

propriedade da terra - propriedade coletiva, falta de legislação que 

dê segurança à posse, falta de legislação em relação aos recursos 

naturais e serviços, riscos de fragmentação da posse;  

• barreiras relacionadas aos mercados, transporte e armazenamento 

- mercados informais que impedem a informação aos participantes 

do projeto, atividades em lugares remotos e de difícil acesso, 

flutuação dos preços ao longo do projeto por falta de mercado 

eficiente e seguro, dificuldade de garantir ou adicionar valor à 

produção. 

 

Para dar escala aos projetos de MDL, foi criado por meio da COP/MOP1, em 

Montreal, o Programa de Atividades (PoA) denominado “MDL Programático”, que 

incorpora em um só programa limitado número de atividades programáticas com as 

mesmas características, cujas atividades são denominadas de CPA (uma unidade 

programática de atividade de MDL, áreas florestadas de um PoA). Esse programa é 

conhecido como PoA de ação voluntária, coordenada por entidade pública ou 

privada (FRONDIZI, 2009). 

  O PoA serviu de base para a elaboração do Programa de Florestamento da  

Cooperativa dos Produtores de Florestas Sustentáveis (COOPFLOS), de 

fazendeiros, na região da Zona da Mata, estado de Minas Gerais, objeto do presente 

estudo, detalhado no capítulo 5. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 
 

Este capítulo aborda a metodologia da pesquisa, seu tipo e o método de 

estudo, a coleta de dados e as variáveis analisadas.  

 

3.1 Tipos de pesquisas 

 

Quanto ao tipo, o estudo se caracterizou pela pesquisa descritiva e 

explicativa. Segundo Vergara (2003, p. 47), esta pesquisa pode ser classificada 

também como descritiva, pois compreende a obtenção e exposição de dados 

representativos de determinada situação ou fenômeno. Além disso, “pode também 

esclarecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem o 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação”. 

Na visão de Andrade (2002, p. 20), a pesquisa explicativa: 

 
É um tipo de pesquisa mais complexa, pois, além de registrar, analisar, 
classificar e interpretar os fenômenos estudados, procura registrar seus 
fatores determinantes. A pesquisa explicativa tem por objetivo aprofundar o 
conhecimento da realidade, procurando a razão, o porquê das coisas e por 
esse motivo está mais sujeita a erros. 

 

É explicativa, pois elucida os procedimentos adotados na implantação de um 

dos projetos de sustentabilidade, consolidado segundo as orientações previstas no 

MDL, em uma de suas unidades produtivas, situada na Zona da Mata, estado de 

Minas Gerais. A elucidação do programa é importante para que ocorra a 

disseminação dos seus procedimentos de implantação para as demais indústrias e, 

em especial, empresas siderúrgicas. 

 

3.2 Método de estudo 

 

A pesquisa pode ser conduzida por diferentes caminhos, neste trabalho é o 

estudo de caso. Yin (2001) descreve que o estudo de caso é o método mais 

adequado quando o fenômeno de interesse não pode ser estudado fora do seu 

ambiente natural e não há necessidade de manipulação de sujeitos ou eventos. 
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Como objetos do estudo de caso, foram consultados alguns documentos do 

Departamento de Gestão Ambiental da empresa aqui avaliada, por se tratar de uma 

investigação que permite reunir informações detalhadas e numerosas e apreender, 

assim, a totalidade de uma situação. 

 

3.3 Unidades de análise e observação 

 

Foi definida como unidade a ArcelorMittal, Brasil, localizada na Zona da Mata, 

estado de Minas Gerais.  

Os elementos de observação compreenderam os relatórios internos e 

documentos do Departamento de Gestão Ambiental da empresa. 

 
 
3.4 Coleta dos dados 
 
 

A coleta de dados se deu por meio de pesquisa bibliográfica e documental, 

respectivamente. A pesquisa bibliográfica compreendeu a utilização de publicações, 

como livros, periódicos, artigos, dissertações, teses e sites, o que permitiu melhor 

compreensão da base teórica do trabalho desenvolvido.  

Ainda no que concerne à pesquisa bibliográfica, a utilização do programa 

florestal foi vista apenas como um roteiro, que poderia ser alterado no decorrer do 

trabalho (GIL, 2002). Marconi e Lakatos (2001), no intuito de auxiliar na identificação 

das informações, apresentam o seguinte modelo de roteiro, que foi utilizado neste 

trabalho: 

a) Leitura preliminar, que permite familiarização com o tema; 

b) leitura seletiva, que identifica os principais eventos ocorridos  durante a 

análise dos dados; 

c) leitura reflexiva, que melhora o entendimento do assunto;  

d) leitura interpretativa, que compara as abordagens teóricas e empíricas 

discutidas pelos autores pesquisados em relação à realidade tratada no 

presente estudo. 

 

A coleta de dados documental se justificou, uma vez que a quase totalidade 

das informações necessárias ao estudo estará disponível nos documentos do 
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Departamento de Gestão Ambiental da empresa. Dessa forma, a coleta dos dados, 

embora demandasse significativo tempo, foi realizada de maneira objetiva, 

organizada e, sobretudo, a partir de bases confiáveis.  

A partir dos elementos do contexto que originaram o programa florestal, foram 

destacados termos, documentos e variáveis a serem observados e que fizeram parte 

das indagações realizadas paralelamente à apresentação do programa e estarão 

relacionados na sequência:  

a) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – Guia de Orientação (2009). 

b) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – Formulário do Documento de 

Concepção de Atividades de Projeto de Florestamento e Reflorestamento 

(MDL-PoA-DC-FR). 

c) Incremento do Uso do Carvão Vegetal Renovável na Siderúrgica Brasileira 

– Relatório Final – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (2010). 

d) Cooperativa dos Produtores de Florestas Sustentáveis da Zona da Mata 

de Minas Gerais. 

 

Para a elaboração do modelo proposto, além do embasamento teórico obtido 

a partir da revisão bibliográfica, foi utilizada a experiência da pesquisadora em  

situação real de trabalho, vivenciada em mais de 15 anos no segmento da 

assessoria contábil, atuando como analista contábil; e em atividades correlatas ao 

tema, fora da empresa, como: professora dos cursos de Administração, Negócios 

Internacionais, Turismo/Gestão em Hotelaria e Ciências Contábeis, na FUMEC em 

Belo Horizonte Minas Gerais; e, ainda, na realização de curso de Pós-Graduação 

nos anos de 2000 e 2001, assuntos correlacionados ao tema, tal como 

Contabilidade Ambiental.  

A coleta de dados foi realizada desde março de 2010 a outubro de 2010, pela 

própria pesquisadora. 

 
 
3.5 Análise dos dados 

 

Para a análise dos dados coletados, foi adotada a análise documental. 

Vergara (1998, p. 48) explica que a análise documental é “realizada em documentos 
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conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer empresa ou com 

pessoas: registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, relatórios e outros”. 

De acordo com a literatura especializada, não existe metodologia 

sistematizada para a análise dos dados. Porém, para auxiliar nesta análise, foram 

seguidos os métodos sob a ótica de organização por meio da classificação dos 

dados. 

Primeiramente, foram reunidas todas as informações coletadas. Estas foram 

previamente lidas e pré-classificadas de acordo com o planejamento da 

pesquisadora deste trabalho.  

A seguir, foi efetuada a classificação dos dados. A fim de se obter 

classificação que realmente ajudasse na análise, foram traçadas as seguintes 

estratégias: utilização de critério único, observância dos dados em sua totalidade, 

elaboração de classes excludentes e classes que se relacionavam diretamente com 

os objetivos da pesquisa. 

Realizada a devida classificação dos dados, a pesquisadora buscou dedicar-

se a entender e elucidar as informações. A interpretação dos dados se fez de forma 

rigorosa e precisa, concentrando esforços para extrair dos dados as conclusões e 

considerações relevantes.  

Durante a análise dos dados, na medida em que foram surgindo novas 

características e antecedentes, os elementos foram incorporados ao programa 

florestal. Este, por sua vez, foi interativamente refinado para eliminar as 

ambiguidades e padronizar os dados coletados de acordo com a estrutura do 

trabalho. 

Finalmente, procedeu-se à análise dos resultados por meio do cruzamento 

dos dados levantados, referenciando-a pelo marco teórico, visando encontrar 

respostas para as perguntas que motivaram esta pesquisa. 

Os resultados obtidos descreveram analiticamente os dados apurados, por 

meio da exposição do que foi observado e desenvolvido na pesquisa. Esta 

apresentação esteve apoiada por quadros e figuras elaborados no decorrer da 

investigação dos dados. Durante a análise foi possível estabelecer as relações entre 

os dados obtidos, o problema da pesquisa e o embasamento teórico dado na revisão 

da literatura. 
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Ressalta-se que durante a última etapa do processo, a redação do relatório, a 

pesquisadora buscou utilizar os critérios de impessoalidade, objetividade, clareza e 

precisão. 

A partir deste ponto, faz-se necessário apresentar as características da 

ArcelorMittal, bem como o seu perfil empresarial e suas principais diretrizes, 

descritos no próximo capítulo. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA SIDERÚRGICA ESTUDADA 

 

 

Este capítulo evidencia as principais características da ArcelorMittal Brasil, 

objeto de estudo desta pesquisa.  

As informações sobre o histórico da siderúrgica estão baseadas nos dados do 

Departamento de Gestão Ambiental do ano de 2010, complementados no site: 

www.arcelormittal.com.br. 

 

4.1 Apresentação da ArcelorMittal Brasil 

 

Por meio da fusão das empresas Mittal Steel e Arcelor, foi constituída, em 

2006, a ArcelorMittal, a maior empresa siderúrgica do mundo, com cerca de 300 mil 

funcionários em 61 países e produção de 103,3 milhões de toneladas de aço em 

2008, o que correspondeu a cerca de 10% do total produzido no mundo; a empresa 

registrou, ainda em 2008, receita de vendas de US$ 124,9 bilhões.  

Atua nos setores de aços planos, longos e inoxidáveis e detém a liderança 

nos principais mercados mundiais de aço, incluindo o automobilístico, construção, o 

de eletrodomésticos e o de embalagens. Conta com fontes próprias de matérias-

primas - produz 45% de todo o minério que consome. Sua rede de distribuição é 

globalizada e dispõe de centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

A ArcelorMittal  é signatária do Pacto Global (Global Compact) da ONU e 

também atua para a consecução dos “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”, 

definidos pela ONU em 2000.  

A empresa foi uma das primeiras signatárias do “Pacto Empresarial” pela 

Integridade e contra a Corrupção, uma iniciativa do “Instituto Ethos de 

Responsabilidade Empresarial” e do “Programa das Nações Unidas” para o 

desenvolvimento, entre outras entidades. O pacto estabelece diretrizes a serem 

seguidas pelas instituições visando garantir relacionamento ético com o Poder 

Público.  

Além de seguir rigorosamente as diretrizes propostas pela Declaração da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre princípios e direitos 

fundamentais no trabalho, a ArcelorMittal repudia o trabalho infantil e estende essa 
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postura aos parceiros de negócios e comunidades. Não há qualquer operação da 

Empresa que ofereça o risco de ocorrência de trabalho infantil.  

Saúde e segurança são valores fundamentais e intrínsecos à ArcelorMittal. 

Com foco nisso, a empresa desenvolveu estruturas que garantem a integridade 

física e mental dos funcionários, estimulando-os a refletir e a tomar atitudes que 

previnam problemas e corrijam procedimentos inadequados. A prioridade é manter a 

saúde dos funcionários, envolvendo-os na meta de zerar o número de acidentes e 

lesões. 

A ArcelorMittal tem uma longa história de atuação nas comunidades com que 

se relaciona, promovendo e patrocinando projetos para melhorar a qualidade de vida 

da população e a construção de uma sociedade sustentável e justa. O foco é 

beneficiar as comunidades e estimulá-las a se desenvolver por meio da geração de 

valor, beneficiando áreas de educação, promoção social, cultura, saúde, meio 

ambiente e infraestrutura urbana. 

 

4.2 Sustentabilidade 

 

Um dos principais desafios da atividade siderúrgica é atuar no sentido de 

mitigar os impactos inerentes ao tipo de operação. 

Para assegurar o equilíbrio entre a produção industrial do aço e o uso dos 

recursos naturais, a ArcelorMittal reforça sua visão de que a sustentabilidade é um 

importante diferencial para o sucesso de seus negócios. Por isso, desenvolve 

processos que diminuam o impacto à biodiversidade em seu entorno e busca 

modernizar suas instalações, recircular quase que a totalidade da água que utiliza e 

reciclar os resíduos de sua produção. 

O Relatório de Sustentabilidade 2008 da ArcelorMittal segue as diretrizes da 

Global Reporting Initiative (GRI) e atende ao nível “A” de adesão aos indicadores. 

Apresenta relatos de estratégias e experiências da ArcelorMittal relacionadas aos 

desafios do setor siderúrgico nacional e mundial. 

O conteúdo da publicação apresenta as práticas de governança corporativa, 

os investimentos em pessoal, a busca pela sustentabilidade na produção de aço e a 

atenção social e econômica às populações das localidades onde suas controladas 

atuam.  
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Para a ArcelorMittal, a sustentabilidade é a qualidade de ser sustentável, 

aquilo que se pode suportar e manter; suportável. Mais que um termo ou um 

adjetivo, a sustentabilidade é uma condição fundamental para a manutenção do 

modo de vida atual do homem e para a perpetuação de seus empreendimentos.  

Basicamente, é a capacidade de um indivíduo ou de um grupo se manterem 

inseridos em um ambiente, suprindo as suas necessidades atuais, sem afetar a 

capacidade de esse ambiente prover os insumos para as sociedades do futuro.  

A história da empresa ArceloMittal Bioenergia começou antes, no ano de 

1939, quando iniciou os primeiros plantios de florestas, utilizando a espécie nativa 

Jacaré, no município de Santa Bárbara-MG. Apenas dois anos depois vieram as 

experiências iniciais com o eucalipto, na região de João Monlevade-MG. 

Como indicativo de sua consolidação, de 1972 a 1979 as áreas de 

reflorestamento da empresa tiveram significativo aumento, ultrapassando a região 

do Rio Doce, chegando às regiões centro-oeste, norte de Minas Gerais e ao extremo 

sul da Bahia. Nesse período, a empresa vivenciou considerável aumento em sua 

produção de madeira de eucalipto. 

Hoje a empresa ArcelorMittal Bioenergia é orientada para a produção e 

comercialização de biorredutor renovável (carvão vegetal), madeira, mudas e 

sementes, a partir de florestas de eucalipto, em dois estados brasileiros: Bahia e 

Minas Gerais, abrangendo  21 municípios distribuídos em sete regiões 

administrativas, possuindo área de 171 mil hectares de florestas plantadas de 

eucalipto e 111 mil hectares de preservação permanente e reserva legal. 

A empresa ArcelorMittal, para garantir a sustentabilidade no crescimento das 

atividades industriais com foco na preservação ambiental, mantém a proposta do 

Programa Produtor Florestal (PPF), realizado pela ArcelorMittal Bioenergia, em 

parceria com produtores rurais, para plantio de eucalipto na região sul, Zona da 

Mata e na região centro-oeste de Minas Gerais. Constitui parte integrante do 

Programa ArcelorMittal de Sustentabilidade, que visa a garantir o fornecimento 

sustentável de carvão vegetal para a empresa. 

 Outras empresas do setor siderúrgico têm se mobilizado no sentido de rever 

procedimentos que possam garantir suprimento de matérias-primas na produção de 

aço, principalmente naquelas relacionadas a recursos naturais, sejam eles 

renováveis ou não renováveis.  
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 Como referência de programa sustentável no Brasil, especificamente de 

florestamento e de reflorestamento, pode ser citada a empresa Plantar S/A. Atuante 

nos mercados brasileiro e internacional de siderurgia na produção de ferro-gusa, 

desenvolveu, em 2001, em parceria com o Prototype Carbon Found  (PCF - Fundo 

Protótipo de Carbono) do Banco Mundial, o primeiro projeto brasileiro de mitigação 

de gases de efeito estufa. Esse projeto foi aprovado pelo Banco Mundial com o 

objetivo de garantir o uso de combustível renovável (carvão vegetal de floretas 

plantadas próprias), no lugar de combustível fóssil (carvão mineral), ou não 

renovável (carvão vegetal de florestas nativas), na indústria de ferro-gusa do estado 

de Minas Gerais.   

Após esta exposição sobre a ArcelorMIttal Brasil, apresentam-se, no próximo 

capítulo, a análise e a discussão dos resultados da pesquisa. 
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5 PROGRAMA DE FOMENTO FLORESTAL DA ARCELORMITTAL  

 

 
 
 

Neste capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados relativos aos 

dados coletados para a pesquisa.  

Para que não resultasse um trabalho muito extenso, foram focados os pontos 

mais relevantes centrados nos objetivos específicos delineados para o presente 

trabalho. 

O Programa de Atividades (PoA) é um dos previstos pelo MDL de “Atividades 

de Projetos de Pequena Escala Referentes a Florestamento” e, segundo os critérios 

e exigências nele previstos, a empresa ArcelorMittal Bioenergia consolidou e 

submeteu a registro o programa denominado Coopflos. A Coopflos é a cooperativa 

que viabiliza a adesão de fazendeiros locais ao programa e submete a registro o 

referido programa PoA. Implantado desde 2005, o programa visa à recuperação 

ambiental e social da região da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais, 

prestando assistência técnica e financeira a pequenos proprietários com o objetivo 

de estabelecer plantios renováveis de eucalipto em áreas degradadas de suas 

propriedades. Desde dezembro de 2010 encontra-se em fase de validação e 

aprovação dos órgãos e entidades designadas no “Ciclo do Projeto de MDL”.  

A seguir, é feita a apresentação de partes do programa de forma descritiva e 

comentada, em relação aos seus critérios para elaboração, validação e registro, a 

fim de torná-lo inteligível à sociedade. 

 

5.1 Descrição geral do Programa de Atividade 

  

 De acordo com Miranda et al. (2010, p.3), o “Programa de Atividades (PoA) é 

uma evolução do conceito original do MDL e visa a potencializar a contribuição do 

MDL para a mitigação da mudança global do clima”. 

 

Atividades de projetos no âmbito de um PoA podem ser 
registradas com uma única atividade de MDL, desde que certas 
condições sejam observadas. Entre as vantagens do PoA 
estão a redução dos custos de transação e o potencial para 
ampliar a possibilidade de obtenção de créditos de carbono 
para o setor industrial. Evidentemente, trata-se de uma 
ferramenta nova cujas regras devem ser estudadas e 
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aprimoradas enquanto se avaliam potencial, barreiras e 
soluções (MIRANDA et al., 2010, p. 3-4). 

  

 O  PoA tem como partes envolvidas a entidade executora, a entidade gestora 

e, por fim, a parte anfitriã. 

A “entidade executora” é representada pela empresa ArcelorMittal Bioenergia,  

responsável pelo planejamento, coordenação, controle e auditoria de todas as 

operações florestais realizadas no PoA. São mantidas pela executora empresas 

locais, especializadas em silvicultura, Geographic Information System (GIS)9 e 

assistência técnica florestal, treinadas para fornecer serviços aos fazendeiros 

participantes. 

Quanto à “entidade gestora”, é representada pelos fazendeiros participantes 

membros da referida Coopflos, proprietários das fazendas onde as atividades do 

programa CDM Programme Activitie (CPA) são conduzidas. É responsável pela 

comunicação com a EOD, a AND e o Conselho Executivo e pela distribuição dos 

recursos gerados com a venda de créditos de carbono, de acordo com a quantidade 

de RCEt gerada por cada CPA, e está autorizada a fazê-lo pelos membros da 

cooperativa (fazendeiros). Os fazendeiros participantes da cooperativa são 

proprietários das fazendas onde as atividades do programa (CPA) são realizadas.  

No que concerne à “parte anfitriã” (República Federativa do Brasil), o assunto 

sobre a distribuição dos recursos gerados com a venda de créditos de carbono será 

tratado no último capítulo desta pesquisa, por se tratar de um dos objetivos previstos 

na fase final do programa, os quais a empresa ArcelorMittal espera alcançar. 

Na Figura 7 apresenta-se uma síntese da implantação e operação do PoA 

proposto. 

                                            
9
GIS (Geographic Information System) ou SIG é "um sistema informatizado para captura, 

armazenamento, verificação, integração, manipulação, análise e visualização de dados relacionados 
a posições na superfície terrestre. 
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  Figura 7 – Esquema de implantação e operação do PoA proposto. 
  Fonte: ArcelorMittal Bioenergia  (2010b). 

 

 

O PoA proposto é um dos três projetos integrados em um único, com  o 

objetivo de redução de emissão do GEE, e possui diferentes escopos e abordagens 

metodológicas (FIGURA 8). O PoA refere-se exclusivamente à geração de remoções 

por sumidouros10, por meio do estabelecimento de plantios adicionais, e representa 

o primeiro componente (reflorestamento) do projeto integrado de substituição de 

combustíveis fósseis por carvão vegetal da ArcelorMittal Bioenergia. Destaca-se que 

sua implantação pela empresa ArcelorMittal Bioenergia visa à promoção do 

desenvolvimento sustentável e à geração de remoções por sumidouros, apoiando o 

estabelecimento de plantios renováveis de eucalipto, por pequenos agricultores, em 

pastagens degradadas, na região da Zona da Mata de Minas Gerais. 

 

 

 

                                            
10 Qualquer processo, atividade ou mecanismo que retire gases de efeito estufa da atmosfera, 
armazenando-os por um período de tempo. Atuam como ralos retirando da atmosfera mais carbono 
do que emitem. São sumidouros de carbono as florestas e os oceanos. 
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 Figura 8 – Componentes do projeto de redução de emissões com base em carvão vegetal da  
ArcelorMittal. 
 Fonte: ArcelorMittal Bioenergia (2010b). 
 

 

 A “entidade executora” presta assistência técnica e financeira aos pequenos 

fazendeiros (agricultores locais), para plantios de biomassa nas áreas de pastagens 

degradadas, preexistentes em suas respectivas propriedades.  

 Os objetivos do PoA proposto são a implantação de florestas sustentáveis 

pelos pequenos produtores e desenvolvimento local e criação de empregos. 

Entre os principais benefícios do PoA proposto, podem-se citar: a criação de 

estoque adicional de simidouros de carbono; a garantia de fornecimento de 

biomassa renovável para altos-fornos; e a recuperação econômica, social e 

ambiental da região. 

 O programa está localizado na região sul do estado de Minas Gerais, na 

mesorregião da Zona da Mata (área 1) e, parcialmente, na mesorregião de Campo 

das Vertentes (área 12). O programa prevê estabelecimentos de limites geográficos 

para localização de cada CPA nas respectivas áreas. Essas áreas podem ser 

visualizadas na Figura 9. 
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Figura 9 – Localização do PoA. 
Fonte: ArcelorMittal Bioenergia (2010b). 
  

 

 Segundo os critérios previstos pelo MDL, as atividades de projeto de pequena 

escala de florestamento e reflorestamento são aquelas que devem gerar remoções 

antrópicas de GEE, por sumidouros inferiores a 16.000 toneladas de CO2/ano. 

Portanto, esse tipo de atividade tem que ser implantada por comunidades de baixa 

renda a serem definidas pela “parte anfitriã”11 do programa. 

 Tecnicamente, o programa apresenta características exigidas pelo MDL, que 

demonstram sua adicionalidade. O programa, dadas as suas características, pode 

ser considerado elegível, pois atende às exigências de adicionalidade previstas pelo 

MDL pelos seguintes fatores, segundo o programa PoA: 

 

De acordo o Diário do Comércio de 13/05/2008, o estado de Minas Gerais 
possui déficit de 100.000 ha de florestas plantadas. Metade do carvão 
vegetal consumido no país ainda é produzida a partir de florestas nativas, 
muitas delas exploradas de forma ilegal. Esta situação, de falta de biomassa 
renovável para produção de carvão vegetal, é comum no Brasil.  

                                            
11 Para o Brasil, as comunidades de baixa renda são definidas como aquelas cujos membros 
envolvidos no desenvolvimento e implantação das atividades de projeto tenham renda mensal familiar 
per capita de até meio salário mínimo – Resolução CIMGC nº 3 de 24.03.2006. 
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A região do estado de Minas Gerais, onde o Programa de Atividades 
proposto esta localizado, é povoada em sua maioria por pequenos 
produtores, cuja principal atividade econômica é a produção de leite em 
pastagens degradadas de baixa produtividade. Este Programa de 
Atividades prevê uma solução que estabelece plantios renováveis em terras 
degradadas. Isso resulta em garantia de fornecimento de biomassa 
renovável para as necessidades industriais da Entidade Executora e uma 
atividade econômica alternativa, com receitas adicionais, para os pequenos 
agricultores locais. Não existe legislação ou regulamento aplicável que 
obrigue o participante do projeto 1 (Entidade Executora, ArcelorMittal 
Bioenergia) nem o participante do projeto 2 (Entidade Gestora, Coopflos) a 
realizar o projeto proposto (FRONDIZI, 2009). 
 

 Na “entidade executora”, a empresa ArcelorMittal Bioenergia, até 2004, vinha 

produzindo aço a partir de sucata e de ferro-gusa de mercado. E produz ferro-gusa, 

basicamente, utilizando nas suas operações o carvão mineral como agente redutor. 

A partir de então, a empresa tomou uma ação voluntária para transformar a sua 

unidade de Juiz de Fora (ArceloMittal) em uma instalação de produção integrada de 

aço e ferro-gusa, a partir de carvão vegetal renovável. Para tanto, constituiu um 

novo sistema de redução de minério de ferro a partir de dois novos investimentos: a 

construção de dois novos fornos para produzir ferro-gusa e o estabelecimento de 

novos plantios florestais, dedicados ao fornecimento de carvão vegetal renovável, 

necessário na produção de ferro-gusa. 

 Desenvolveu o “Programa Belgo de Sustentabilidade”, cujas características 

envolvem a Responsabilidade Social (RS), a colaboração com a comunidade local, a 

mitigação dos impactos ambientais e práticas de gestão florestal sustentável. 

Portanto, o “Programa Produtor Florestal” foi concebido como um “Programa 

Voluntário de Sustentabilidade”. E a decisão da ArcelorMittal em converter a fábrica 

de Juiz de Fora, do estado de Minas Gerais, em uma unidade de produção à base 

de carvão vegetal renovável foi voluntária. 

 A entidade gestora formada pela Coopflos foi criada para facilitar a 

participação dos pequenos agricultores da Zona da Mata, no estado de Minas 

Gerais, no projeto de carbono. E a decisão desses pequenos agricultores 

(fazendeiros) de participar na criação de um PoA, por meio da Coopflos, também é 

voluntária.   

Pode-se concluir que essa ação voluntária coordenada das entidades, 

executora e gestora não seria aplicada na ausência do PoA. 

 Os pequenos fazendeiros da região do projeto sofrem por não estarem em 

conformidade com a legislação de uso da terra e, de acordo com a legislação 
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brasileira, existem limitações às atividades econômicas nas terras, que são a 

Reserva Legal (RL) e a Área de Preservação Permanente (APP) e, ainda, a falta de 

fiscalização permanente, que acabam por contribuir para a continuação das 

atividades econômicas: por exemplo, agropecuária nessas áreas. E a “entidade 

executora” presta assistência na regularização das áreas RL e APP, para que 

possam aderir ao PoA. 

 No máximo 50% da área de cada fazenda podem ser dedicados às atividades 

de reflorestamento. E as atividades em um CPA típico são realizadas pelas 

“empresas executoras” (contratadas), especializadas em operações florestais, por 

meio da “entidade executora”. 

 As referidas providências, entre outras de responsabilidade da entidade 

executora em relação aos fazendeiros participantes (CPA) e ao PoA, podem ser 

mais bem entendidas a partir do Quadro 2, que mostra o resumo dos serviços. 

 

SERVIÇOS FORNECIDOS DIRETAMENTE AOS FAZENDEIROS PARTICIPANTES (NÍVEL DE CPA) 
• Levantamento topográfico da propriedade, identificação das áreas de RL, APP, estradas internas, 

aceiros e área plantada, atualizadas anualmente; 
• assistência técnica durante toda a atividade do projeto; 
• avaliação e identificação das áreas adequadas para as atividades programáticas; 
• identificação das necessidades de intervenções operacionais; 
• inspeções técnicas durante todo o período de atividade do projeto; 
• recuperação e revegetação de áreas degradadas com espécies nativas locais; 
• enriquecimento de APP com espécies nativas locais; 
• incentivo ao cercamento das áreas de nascentes; 
• doação de mudas e insumos agrícolas para o enriquecimento de flora nas fazendas participantes; 
• identificação e registro das áreas de Reserva Legal das propriedades participantes; 
• negociação com as agências ambientais do estado durante o processo de licenciamento ambiental 

das fazendas participantes; 
• disponibilizar recursos financeiros livres de impostos para os fazendeiros participantes; 
• garantir a compra de, no mínimo, 95% da madeira produzida. 

SERVIÇOS FORNECIDOS NO NÍVEL DO POA 
• Desenvolvimento de companhias locais, especializadas em silvicultura e GIS, que irão conduzir 

atividades silviculturais de baixo impacto nas áreas do projeto; 
• transferência de tecnologia para fazendeiros participantes e profissionais das companhias executoras; 
• organização e condução de dias de campo; 
• organização e condução de encontros técnicos com especialistas de diversas áreas; 
• aquisição de suprimentos e de serviços em larga escala e seu fornecimento a baixo custo para 

fazendeiros participantes; 
• participação em seminários e encontros temáticos na região do PoA, visando à promoção do 

programa e ao fornecimento de informações às partes interessadas; 
• aquisição e uso de produtos ambientalmente corretos e de serviços para atividades silviculturais; 
• promoção de plantio direto, em substituição às práticas agrícolas convencionais; 
• criação da cultura de utilização da madeira originária de florestas plantadas, em substituição à obtida 

da extração de remanescentes de florestas nativas; 
• promoção da consciência ambiental. 
Quadro 2 – Serviços fornecidos à CPA e ao PoA. 
Fonte: ArcelorMittal Bioenergia (2010b). 
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 Todas as condições de aplicabilidade da “linha de base” e de “metodologia de 

monitoramento” são cumpridas conforme demonstrado no PoA (QUADRO 3). 

 

CONDIÇÃO DE 
APLICABILIDADE EXPLICAÇÃO 

CRITÉRIO DE 
ELEGIBILIDADE DO POA 

QUE GARANTE O 
ATENDIMENTO À 

CONDIÇÃO DE 
APLICABILIDADE 

      
(a) As atividades de 
projeto, implantadas 

em áreas de pastagens 
ou áreas agrícolas. 

De acordo com o critério de 
elegibilidade, as atividades de 

reflorestamento em uma CPA só 
podem ser realizadas em 

pastagens e áreas degradadas. 

Mapa da área antes da 
implantação do projeto. 
Estudo de elegibilidade. 

      
(b) As atividades de 

projeto são 
implantadas em áreas 
onde o deslocamento 

de atividades agrícolas 
pela atividade de 

projeto é inferior a 50% 
da área do projeto. 

Nenhuma área agrícola é 
deslocada, como consequência do 

projeto proposto. Conforme 
condição (a). 

Documentos que demonstram 
o uso do solo, antes da 

implantação da atividade do 
projeto. 

      
(c) As atividades de 

projeto são 
implantadas em áreas 

onde o número de 
cabeças de gado é 
inferior a 50% da 

capacidade de lotação 
da área de projeto. 

O limite de cada CPA coincide 
com a área das propriedades. 

Como não mais que 50% da área 
produtiva de cada CPA podem ser 

utilizados para a atividade de 
projeto (reflorestamento), esta 

condição é atendida. 

A documentação, 
comprovando este fato, está 
contida no laudo rural e será 
disponibilizada para a EOD. 

      
(d) As atividades de 
projeto devem ser 

implantadas em áreas 
onde não mais que 

10% da área passem 
por distúrbios ao solo. 

A técnica de cultivo mínimo é 
utilizada nos plantios, assim 

menos de 10% da área sofrem 
distúrbios durante o preparo do 

solo. 

A documentação 
comprovando a utilização do 

plantio mínimo nas 
propriedades será 

disponibilizada para a EOD. 

Quadro 3 – Aplicabilidade da linha de base e metodologia de monitoramento.  
Fonte: ArcelorMittal Bioenergia (2010b). 
 

  

 Nas áreas participantes do PoA podem ser identificadas atividades 

tradicionais agrícolas e/ou de pecuária e nenhumas dessas atividades de pastoreio 

será deslocada fora do limite do projeto, o que demonstra que nenhuma “fuga” 

ocorre na sequência do programa. 
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 A escolha pelas espécies de eucalipto para o plantio é feita com a finalidade 

de obter melhor produtividade de biomassa sustentável e o plantio é estabelecido 

em áreas degradadas desprovidas de espécies raras ou ameaçadas, contribuindo 

indiretamente para a restauração da vegetação natural em áreas protegidas, como 

RL e APP, por meio do aumento das áreas de habitats das espécies locais. 

 É importante destacar que todas as terras onde são aplicadas as atividades 

do programa são de propriedade dos pequenos agricultores, que participam do PoA 

e estão registrados segundo a legislação brasileira.  

 Ressalta-se, ainda, que todas as áreas são preparadas a partir da técnica de 

cultivo mínimo e as operações florestais seguem as orientações e práticas 

sustentáveis de manejo recomendadas pelo Forest Stewardship Council (FSC). E 

pelo fato da “entidade executora” contar com o conhecimento e a tecnologia por ela 

desenvolvida, não há demanda de transferência de tecnologia (FRONDIZI, 2009). 

 Existem barreiras identificadas como impedimento à implantação de um PoA, 

que podem estar relacionadas às seguintes barreiras: (B1) barreiras de 

investimentos; (B2) barreiras tecnológicas; (B3) barreiras institucionais; (B4) 

barreiras relacionadas à tradição local; e (B5) barreiras relativas à propriedade da 

terra, posse, herança e direitos de propriedade. Estas barreiras estão descritas a 

seguir. 

 As “barreiras de investimentos” (B1) compreendem: falta de atratividade ao 

programa, devido ao longo prazo de maturidade das plantas e aos riscos associados 

aos investimentos, pois o primeiro período de colheita não ocorre antes do sexto ou 

sétimo ano; riscos físicos relacionados à seleção de espécies de mudas a serem 

plantadas, pois estão suscetíveis a pestes e doenças, incêndios e ao tipo de regime 

silvicultural exigido; incertezas a respeito da rentabilidade futura; disponibilidade de 

empréstimos e de acesso a esses, por impedimentos relacionados à garantia de 

empréstimo, à concordância com a legislação ambiental e à obtenção de certidões 

negativas do Serviço de Proteção ao Crédito; e vários sistemas de financiamento, no 

setor, feitos de forma individual e independente aos fazendeiros têm demonstrado 

que o recurso não está sendo adequadamente utilizado, o que dificulta o início das 

atividades silviculturais. 

 Quanto às “barreiras tecnológicas” (B2), na região não possui a tradição de 

florestas plantadas e não existem mão-de-obra qualificada, serviços especializados 

de empresas, nem tecnologia e infraestrutura apropriadas para execução e 
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manutenção das plantações. Há necessidade de se importar assistência técnica e 

mudas de outras regiões. 

 Em relação às “barreiras institucionais” (B3), compreendem: as leis 

ambientais e referentes a plantio são extremamente complexas; o licenciamento 

ambiental; e a obrigação em designar pelo menos 20% da propriedade à RL, que 

podem chegar a 30% quando são identificadas também áreas de preservação 

adicionais tais como nascentes e margens de rios. 

 Nas “barreiras relacionadas à tradição local” (B4), provavelmente um dos 

obstáculos é o fato de os fazendeiros aceitarem a silvicultura como uma atividade 

potencialmente interessante, pois eles precisam “ver para crer”; e como o PoA é o 

primeiro do ramo na região, a entidade gestora acaba por promover “Dias de 

Campo” e seminários informais para despertar o interesse dos fazendeiros. 

 No tocante às “barreiras relativas à propriedade da terra, posse, herança e 

direitos de propriedade” (B5), existem na região desorganização e desregulação dos 

direitos de propriedades das terras, inclusive com sobreposição de propriedade por 

diversos “donos”. 

 As barreiras enfrentadas por ambas as partes no PoA, Participante do 

Projeto 1 (PP1) (ArcelorMittal) e Participante do Projeto 2 (PP2) (fazendeiros), 

podem ser mais bem entendidas a partir do Quadro 4, descrito a seguir. 

 E se, portanto, o PoA proporciona solução às barreiras “B1” a “B5” citadas, 

essas soluções acabam por proporcionar estoques de carbono, que não 

aconteceriam na ausência do PoA. Então, pode-se dizer que o programa é 

considerado adicional. 
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Quadro 4 – Barreiras enfrentadas na implantação do programa. 
Fonte:  ArcelorMittal Bioenergia (2010b). 
 
  

 Ressalta-se que a ArcelorMittal Bioenergia enfrenta todas as barreiras 

mencionadas no Quadro 4. 

 Os critérios de elegibilidade, as barreiras e os parâmetros para a avaliação de 

adicionalidade de um CPA podem ser mais bem-entendidos e avaliados conforme 

Quadro 5. 

 

 

 

BARREIRA (B) 

ENFRENTADAS POR 

PARTICIPANTE DO 
PROJETO 1 (PP1) 

(ARCELORMITTAL) 

PARTICIPANTE DO 
PROJETO 2 (PP2) 
(FAZENDEIROS) 

B1. INVESTIMENTOS 

B1a. Risco Longo prazo de retorno do capital 

B1b. Empréstimo  

Disponibilidade de 
recursos. Barreira 

superada, a partir do 
acesso de empréstimos ao 

PP2  

Acesso a empréstimos. 
Barreira superada, a partir 
das garantias oferecidas 

pelo PP1 

B2. TECNOLÓGICOS 

B2. Tecnológicos Não Aplicável 
Barreira superada, a partir 
da assistência fornecida 

pelo PP1 

B3. INSTITUCIONAL E DE GESTÃO 

B3a. Regulatórios Os mesmos devidos ao licenciamento ambiental 

B3b. Gestão Específicos da empresa Não aplicável 

B3c. Política governamental Específicos da empresa Não aplicável 

B3d. Empréstimo  Específicos do setor  Não aplicável 

B4. PRÁTICA PREDOMINANTE 

B4. Prática predominante Específicos do setor (ferro-
gusa e aço) 

Práticas locais de uso do 
solo 

B5. DIREITOS 

B5. Direitos Não aplicável Específico para pequenos 
proprietários locais 
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CRITÉRIO DE  
ELEGIBILIDADE (CE) 

BARREIRAS (B) 
RELACIONADAS  

EXPLICAÇÃO (BASEADA 
NA ANÁLISE DE 

ADICIONALIDADE) 

CRITÉRIOS E 
PARÂMETROS 

CE 1  
 Localização: dentro 

da área do PoA  
B3 e B4 

As barreiras são típicas da 
região onde está localizado o 
PoA e, em combinação com 
CE2 e CE3 deste resumo, 

garante que os critérios das 
barreiras em referência serão 

enfrentadas pelos 
agricultores, no caso de 

quererem reflorestar suas 
propriedades, sem participar 
do Programa de Atividades 

com incentivo de créditos de 
carbono. 

Mapa e/ou 
documento de 
localização da 
propriedade 

CE 2  
 Fazendeiros: 

pequenas e médias 
propriedades 

B1, B2 e B5 

Conforme demonstrado na 
seção C4, pequenos e 

médios agricultores que 
possuem propriedades na 

região do PoA e não 
executam outras atividades 

econômicas, nas áreas objeto 
de reflorestamento, no âmbito 

do Programa de Atividades 
proposto (ou seja, tem 

pastagens degradadas / 
pastagens disponíveis para 

reflorestamento), enfrentarão 
as barreiras em referência. 
Em combinação com CE1 e 

CE3, isso garante que os 
critérios de barreiras em 

referência serão enfrentados 
pelos agricultores, no caso de 

quererem reflorestar suas 
propriedades, sem participar 
do Programa de Atividades, 
com o incentivo de créditos 

de carbono. 

  

CE 3  
Vegetação atual: 

Pastagens 
degradadas/pastagens 

  
Este critério é complementar 
e necessário para garantir os 

CE1 e CE2 

Estudo de 
elegibilidade 

Quadro 5 – Critérios de elegibilidade. 
Fonte: ArcelorMittal Bioenergia (2010b). 
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5.2 Linha de base e de metodologia de monitoramento  

 

5.2.1 Seleção e aplicação 

 

 A justificativa da escolha da metodologia está substanciada na abordagem: “o 

uso da terra mais provável seria a continuação da utilização atual da terra”, ou seja, 

as atividades para o cenário histórico dos fazendeiros locais da Zona da Mata 

permaneceriam sob seu status atual, sem incentivo do MDL e do PoA (FIGURA 10). 

 Quanto à abordagem do quadro da linha de base, pode-se dizer que está 

alicerçada no fato de que não há alternativa economicamente mais importante para 

o estado atual dessas terras, a menos que o financiamento do MDL esteja 

disponível. 

 Na ausência do programa, nenhuma mudança positiva e significativa nos 

estoques de carbono no limite das CPA ocorreria, tendo em vista que o 

reflorestamento sem o incentivo do MDL enfrentaria as barreiras citadas 

anteriormente.  

 

 
Figura 10 - Uso da terra mais provável na ausência da atividade proposta de F/R. 
Fonte: ArcelorMittal Bioenergia (2010b). 
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 As escolhas metodológicas para o programa levam em consideração, se 

nenhuma atividade é executada fora do local: cálculos e parâmetros para o estoque 

de carbono existente no CPA anteriormente; cálculo da atual remoção líquida de 

GEE por sumidouro, entendido por meio dos critérios de estratificação a seguir 

apresentados, bem como monitoramento (QUADRO 6). Entende-se por critério de 

estratificação a desigualdade que, para o contexto do presente estudo, está 

relacionada à origem geográfica. 

 

CRITÉRIO DE  
ESTRATIFICAÇÃO EXPLICAÇÃO  CRITÉRIOS E 

PARÂMETROS 

CARACTERÍSTICAS 
DAS ÁREAS DOS 

CPAS  

Todas as áreas do CPA estão localizadas 
em condições climáticas muito 

semelhantes. Todas estavam sujeitas ao 
mesmo uso do solo histórico, que 

resultou em estado de degradação dos 
solos e condições semelhantes. De 

acordo com os critérios de elegibilidade 
para a inscrição no Programa de 

Atividades proposto, somente as áreas 
são classificadas como pastagens 

degradadas/pastagens são reflorestadas 
neste programa. Portanto, apenas um 

estrato é identificado e nenhuma 
subestratificação é necessária.  

Vegetação e uso do 
solo classificados a 
partir do estudo de 

elegibilidade 

ESPÉCIES 
SELECIONADAS 

Somente clones de eucalipto produzidos 
pela entidade executora serão utilizados 

no Programa de Atividades proposto. 
Esses clones possuem as mesmas 

características, em termos de hábitos de 
crescimento e morfologia. Portanto, 
apenas um estrato é identificado e 

nenhuma subestratificação é necessária. 

Os registros do 
cadastro florestal 

REGIME 
SILVICULTURAL E 

MANEJO 
FLORESTAL 

Todos os plantios de eucalipto 
estabelecidos no Programa de Atividades 
proposto estão sujeitos ao mesmo regime 

silvicultural e a práticas de manejo 
florestal sustentável, planejado e 

controlado pela entidade executora. 
Portanto, as áreas CPAs serão 

estratificadas, de acordo com o plano de 
plantio. 

Registros do sistema 
inventário florestal  

Quadro 6 – Critérios de estratificação. 
Fonte: ArcelorMittal Bioenergia (2010b). 
 

 Relativamente ao monitoramento de um CPA, os procedimentos operacionais 

são conduzidos pela entidade executora (ArcelorMittal Bioenergia) e utiliza como 

base o sistema SifCub em suas próprias operações silviculturais, demonstrado na 
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Figura 11. O SifCub é um dos módulos de um conjunto de sistemas integrados de 

informação para apoio à decisão, desenvolvido pelo grupo. O sistema envolve 

elementos de manejo florestal, por meio da classificação de terras e da capacitação 

e da predição de estoques, de colheita e de crescimento. 

 

                 
  Figura 11 - Inventário do plantio. 
  Fonte:  ArcelorMittal Bioenergia (2010b). 

 

 
  Figura 12 - Importação de dados de inventário florestal e dados associados ao mesmo. 
  Fonte:  ArcelorMittal Bioenergia (2010b). 
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A empresa utiliza esse programa SifCub, que é alimentado por funcionários 

contratados pela ArcelorMittal Bioenergia, pois ela é a entidade executora e, 

portanto, ela é quem controla e monitora a evolução dos plantios. 

A remoção de GEE por sumidouros está estimada e monitorada por meio dos 

procedimentos QA/QC, relativos à coleta de dados de campo, verificação dos dados 

coletados, entrada, análise e armazenamento das informações referentes ao 

programa. A Assurance Control – QA (Garantia de Qualidade) é associada ao 

Quality Control – QC (Controle de Qualidade) como uma única expressão: garantia e 

controle de qualidade (QA/QC).  

 Para garantir a qualidade de monitoramento no campo, o projeto conta com 

pessoas treinadas na coleta e na análise de dados, segundo os Standart Operating 

Production - SOPs  (Procedimentos Operacionais Padrão), desenvolvidos para esse 

fim. Na coleta de dados é feita checagem de lotes de forma não linear e, havendo 

erros, eles são corrigidos e levados a registros, como percentagem de erros, em 

todos os lotes verificados. Na verificação de dados de campo, são avaliados itens-

chave como localização de árvores e mensuração de diâmetros de cada árvore do 

lote. O registro de dados e a análise devem ser revistos por um membro sênior do 

grupo de monitoramento e serão feitos encontros regulares, entre os responsáveis, 

durante as análises de campo, para solucionar as anomalias.  

 Conforme afirmado no programa PoA, pode-se dizer que a utilização de 

madeira obtida por meio de plantios florestais reduz a pressão dos impactos 

socioeconômicos e ambientais, pois existem opiniões advindas de mitos e 

argumentos sem fundamentos técnicos acerca do eucalipto. 

 

5.3 Análise ambiental do Programa de Atividades  

  

 Estudos técnicos realizados por Novais (1996) e por Calder (1992), citados no 

programa PoA, mostram que o plantio de eucalipto consome a mesma quantidade 

de água quando comparado a uma floresta nativa. Além disso, sua eficiência no 

consumo de água garante mais produtividade quando comparada a outras colheitas. 

 Grande quantidade de nutrientes é deixada no local após a colheita de 

eucalipto. Isso ajuda a enriquecer ou recuperar o solo e, pelo fato dessa cultura ser 

de longo prazo, o solo não é revolvido por período muito longo. 
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 Segundo levantamentos feitos pelo programa PoA (item 2.3.2 deste estudo), 

para o caso especial da região da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais grande 

parte da área anteriormente florestada foi desmatada, abrindo espaço para 

pastagem e agricultura, apresentando condições ambientais muito pobres, sem valor 

significativo em termos ambientais, o que justifica a implantação do programa. 

 Para redução de impactos ambientais negativos nas áreas, são adotadas as 

práticas silviculturais, tais como: o uso de fertilizantes, herbicidas, pesticidas e de 

substâncias para o controle de pragas e proteção do solo, ou seja, é deixado no 

local o resto da colheita. 

 O programa promove oportunidade para regularização das propriedades 

rurais, delimitação das áreas de RL e APP, contribuindo também para a recuperação 

da vegetação nativa, mata ciliar, redução do aporte de segmentos e do 

assoreamento de córregos e rios.  

 Árvores individuais que já existiam antes do projeto são mantidas e madeira 

de origem nativa também, tendo em vista a criação de uma nova cultura de 

suprimento de energia nos processos industriais, a partir do plantio de eucalipto. E 

para prevenir e evitar a ocorrência de incêndios, a “entidade executora” mantém 

programa de monitoramento. 

 

5.4 Impactos socioeconômicos do Programa de Atividades  

 

 No programa PoA (item 2.3.2 deste estudo), grande parte dos impactos 

socioeconômicos é positiva, uma vez que a implantação do programa favorece os 

seguintes fatores: melhorias das condições de trabalho no campo; criação de novos 

empregos; criação de renda na região da zona da mata; regularização das questões 

legais relativas às áreas; acesso dos fazendeiros à tecnologia; e oportunidade para 

criação de cooperativa. 

Ainda segundo o programa PoA, como impacto negativo percebe-se a 

resistência ao reflorestamento, principalmente devido à falta de informações técnicas 

sobre o tipo de plantio. Esse impacto negativo é minimizado por meio de seminários 

e “dias de campo” realizados por intermédio da “entidade executora” para 

disseminação dos conhecimentos relativos ao estabelecimento, manutenção e 

exploração de culturas florestais. Custos elevados e complexos na produção de 
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clones de eucalipto poderiam ser considerados também um impacto negativo, mas 

com a gestão da “Entidade Gestora”, esses problemas são eliminados. 

Foi possível verificar que, no PoA, a falta de instrumentos organizacionais na 

região impediria o programa F/R, pois os pequenos agricultores são muito fracos 

para se organizarem com sucesso. Assim, uma cooperativa (Coopflos) foi criada 

para dar assistência às propriedades rurais, desenvolvendo interação mais próxima 

entre indivíduos e tornando viável o projeto F/R, que não seria possível em uma 

única fazenda. A Coopflos ajuda na parte burocrática, no desenvolvimento de cada 

fazenda e na distribuição dos créditos do carbono. 

 Como estratégia e exigência de implantação do PoA, instituições 

governamentais, municipal, estadual, federal, sindicatos e comunidade local, em 

geral, podem fazer comentários que julgarem necessários sobre os impactos do 

programa. Após a validação e a inclusão do DCP, no site do UNFCC, comentários 

acerca dos referidos impactos poderão ser feitos em local próprio, por meio do site 

daquele órgão. 

 

5.5 Contratação das partes 

 

5.5.1 Produtor florestal e ArcelorMittal Bioenergia 

 

Os produtores locais da unidade de Juiz de Fora da empresa ArcelorMittal 

Bioenergia estão estabelecidos em áreas próximas da usina de produção da 

empresa, na região da Zona da Mata, Minas Gerais. E, para garantir a demanda de 

carvão vegetal, no processo produtivo de aço da empresa, a ArcelorMittal Bioenergia 

mantém contrato de fornecimento de madeira com os referidos fazendeiros que, por 

questões de Compliance (cumprimento das normas internas da empresa, 

eliminando-se anglicanismos), não pôde ser divulgado. 

  As exigências e características para que um fazendeiro local se filie à 

cooperativa para atuar como produtor florestal estão definidas pelas cláusulas e 

condições contidas no Estatuto da Coopflos da Zona da Mata, do estado de Minas 

Gerais, de julho/2009. A primeira condição para a referida adesão é que já exista 

contrato de fornecimento de madeira firmado entre as parte (ArcelorMittal Bioenergia 

e fazendeiros). Entre as cláusulas e condições da Coopflos, tem o cooperado os 

seguintes direitos e deveres: 
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Artigo 9º: 

O Cooperado possui os seguintes direitos: 

a) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que 
nela forem tratados; 
b) propor à Diretoria, ou às Assembleias Gerais, medidas de interesse da 
Cooperativa; 
c) solicitar a sua demissão da Cooperativa, quando lhe convier; 
d) solicitar informações sobre seus débitos e créditos; 
e) solicitar informações sobre as atividades da Cooperativa e, a partir da 
data de publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral 
Ordinária, consultar os livros e o Balanço Geral, que devem estar à 
disposição do cooperado na sede da Cooperativa, podendo ser retiradas 
cópias mediante a assinatura de termo de responsabilidade; 
f) ter acesso à documentação dos projetos de que esteja participando, 
podendo ser retiradas cópias mediante a assinatura de termos de 
responsabilidade. 
Parágrafo Primeiro - A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as 
propostas dos cooperados, referidas na alínea “b” deste artigo, deverão ser 
apresentadas à Diretoria com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias e 
constar do respectivo Edital de Convocação. 
Parágrafo Segundo - As propostas subscritas, por pelo menos 1/5 (um 
quinto) dos cooperados, serão obrigatoriamente levadas pela Diretoria à 
Assembleia Geral e, não o sendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poderão ser 
apresentadas diretamente pelos cooperados proponentes na Assembleia 
Geral subsequente (ESTATUTO DA COOPFLOS, 2009). 
 
 
Artigo 10: 
 
O Cooperado possui os seguintes deveres: 
a) subscrever e integralizar as quotas-parte do capital, nos termos deste 
Estatuto e contribuir com as taxas de serviço e encargos operacionais que 
forem estabelecidos; 
b) cumprir com as disposições da lei, do Estatuto, bem como respeitar as 
resoluções tomadas pela Diretoria e as deliberações das Assembleias 
Gerais; 
c) satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, entre os 
quais o de participar ativamente da sua vida societária e empresarial; 
d) realizar, com a Cooperativa, as operações econômicas que constituam 
sua finalidade; 
e) prestar à Cooperativa informações relacionadas com as atividades que 
lhe facultaram se associar; 
f) cobrir as perdas do exercício, quando houver, proporcionalmente às 
operações que realizou com a Cooperativa, se o Fundo de Reserva não for 
suficiente para cobri-las; 
g) prestar à Cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades; 
h) prestar todas as informações necessárias à Diretoria e ao Conselho do 
MDL ou a terceiros designados pelos órgão sociais, possibilitando o 
prosseguimento dos projetos em MDL; 
i) viabilizar a participação de entidade e consultoria especializada para o 
monitoramento das atividades de que esteja participando, em conformidade 
com as regras mais atualizadas do MDL; 
j) proceder de acordo com as normas e regras do MDL, de acordo com a 
legislação mais atualizada; 
k) proceder de acordo com as normas e as regras do projeto de atividade 
de que esteja participando, eximindo-se de causar qualquer dano aos 
demais participantes; 
l) obter, manter e renovar todas as licenças ambientais necessárias para o 
exercício de sua atividade; 



88 

 

 

m)  manter atualizado junto à Cooperativa todos os seus dados cadastrais 
solicitados na ficha de matrícula; tais como o endereço completo, estado 
civil (inclusive no caso de existência de união estável, ou  alteração no 
regime de bens, caso seja casado), telefone e outros que venham a ser 
solicitados; 
n) levar ao conhecimento da Diretoria, do Conselho Fiscal ou do Conselho 
do MDL a existência de qualquer irregularidade que atente contra a lei, os 
regulamentos e o Estatuto; 
o) zelar pelo patrimônio material e moral da Cooperativa (ESTATUTO DA 
COOPFLOS, 2009). 
 

 

Vale ressaltar que, uma vez feita a adesão pelo fazendeiro à Coopflos, 

subentende-se estar sua respectiva área (CPA) totalmente legalizada perante as 

condições estabelecidas para a sua contratação, legalização esta proporcionada 

pela entidade executora (ArcelorMittal Bioenergia) do programa. 

Fotos no local (Figura 13) comprovam o estabelecimento de um dos 

fazendeiros no Programa Produtor Florestal, onde são identificadas áreas 

florestadas utilizando método de plantios em faixa12. 

 

 Figura 13 - Fotos no local - produtor florestal da região zona da mata.  
 Fonte: ArceloMittal Bioenergia (2010b). 
 

 

 

 

 
                                            
12 Este método tem como objetivo alternar, em uma dada área, o plantio de espécies vegetais que 
possuem diferentes coberturas do solo. Assim, parte do solo fica coberta por culturas que o recobrem 
menos o mesmo e outras ficam com culturas que o recobrem mais. Por consequência, o solo da área 
plantada ganha maior cobertura vegetal do que se estivesse inteiramente coberto pela cultura de 
menor recobrimento do solo que, geralmente, é a cultura principal da área. Dessa forma, o solo está 
menos propenso a sofrer erosão nas partes em que está com maior cobertura.    
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5.5.2 Ganhos para os fazendeiros florestais 

 

Antes de abordar os ganhos para os fazendeiros, necessários se faz definir 

estéreos de madeira para melhor entendimento do retorno financeiro. 

A madeira no Brasil costuma ser comercializada com base em seu volume, 

em geral em volume empilhado. Um metro cúbico de madeira empilhada é chamado 

de estéreo, como mostra a Figura 14. 

 

  
Figura 14 - Estéreo de madeira.  
Fonte: Soares et al. (2003). 

 

Segundo Soares et al. (2003, p. 1), a maneira mais comum de estimar o 

volume sólido de uma pilha de madeira é “através da medição das suas dimensões, 

com as quais se obtém o volume em estéreo, que multiplicado por um fator de 

conversão médio, denominado de fator de empilhamento, fornece o volume sólido 

de madeira”. No entanto: 

 

Características como os diâmetros e o comprimento dos toros de madeira, a 
presença ou não de casca, a maneira de empilhar a madeira, a espécie e a 
idade das árvores afetam o empilhamento de tal forma que a utilização de 
um fator médio, obtido em uma condição diferente daquela que se trabalha, 
pode acarretar erro na estimação do volume sólido da pilha (PAULA NETO; 
REZENDE, 1992 apud SOARES et al. 2003, p. 1). 

 

Neste estudo, 1,5 estéreo de madeira equivale aproximadamente a 1,0 m³ 

sólido de madeira, visto que o volume de empilhado (unidade estéreo) não é 

totalmente sólido. Da mesma forma, 1,0 estéreo de madeira equivale a 

aproximadamente 0,67 m³ sólido de madeira (ARCELORMITTAL BIOENERGIA, 

2010b). 
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 As atividades previstas pelo PoA são implantadas em comunidades de baixa 

renda e, tratando-se de ganhos gerados a partir de áreas improdutivas e degradadas 

de suas propriedades, o resultado pode ser considerado relevante para os 

fazendeiros. Mesmo diante de todas as barreiras enfrentadas na sua implantação, 

mencionadas no presente estudo, o programa apresenta retorno financeiro para os 

fazendeiros de cerca de R$ 8.500/6 anos/ha, conforme informado pela ArcelorMittal 

Bioenergia (2010b). A seguir é demonstrado o cálculo da operação: 

a) O fazendeiro produz, em média, 300 estéreos de madeira/6 anos/ha. 

b) O custo de produção da madeira é de R$ 5.000/6 anos/ha. 

c) O fazendeiro vende cada estéreo a R$ 45,00, gerando receita de  R$ 

13.500,00/ 6 anos/ha. Ressalta-se que o preço do estéreo de madeira é de 

acordo com a cotação da Agrícola Independent (AGRÍCOLA 

INDEPENDENT, 2010). 

d) Resultado da operação =  (b) – (a)  =  R$ 8.500/6 anos/ha. 

 

5.5.3 Garantias para os participantes do programa  

 

Apesar de não divulgadas no presente estudo as cláusulas e condições do 

“Contrato de Fornecimento de Madeira” firmado entre fazendeiros locais da Zona da 

Mata e a ArcelorMittal Bioenergia, o “Departamento de Gestão Ambiental” da 

empresa oficializou que, entre as condições, estão previstas as seguintes garantias: 

a) A ArcelorMittal Bioenergia garante, ao fazendeiro produtor florestal, a 

compra de 95% da produção de eucalipto. Os 5% restantes permanecem 

de posse do fazendeiro, para necessidades de subsistência da fazenda. 

b) Garantia de financiamento para os fazendeiros, de recursos para 

implantação do programa, por meio do Banco Votorantim, que 

anteriormente era mantido pelo Banco Itaú. Do valor negociado com os 

fazendeiros, relativo à compra do eucalipto, a empresa ArcelorMittal 

Bioenergia garante que parte do dinheiro a ser pago aos fazendeiros pela 

madeira será destinada ao pagamento junto ao Banco que financiou o 

programa.  
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c) Garantia de que 50% das cotas de carbono eventualmente geradas com o 

PoA poderão ser negociadas no mercado de carbono13 pela empresa 

ArcelorMittal Bioenergia (Participantes do Programa 1 - PP1) e a outra 

metade fica a cargo  dos fazendeiros (Participantes do Programa 2 - PP2) 

negociar por meio da Coopflos. A adesão dos fazendeiros à Coopflos é 

condição que lhes garante negociar RCEs no mercado de carbono, a partir 

da verificação e certificação feitas pela EOD. Vale ressaltar que, sem a 

participação da “entidade gestora” (Coopflos), possivelmente os 

fazendeiros, de maneira autônoma, não conseguiriam promover a referida 

negociação de crédito de carbono. A contratação das partes (ArcelorMittal 

Bioenergia versus fazendeiros locais da Zona da Mata) é feita 

independentemente da adesão dos fazendeiros à Coopflos.  

 

 
 

 

                                            
13

 Para não comprometer as economias dos países desenvolvidos, o Protocolo de Quioto determina 
que, caso seja impossível atingir as metas estabelecidas de redução de CO2, esses países poderão 
comprar créditos de carbono de outras nações que possuam projetos de desenvolvimento de 
tecnologias limpas. Isso quer dizer a fixação de um valor financeiro para cada tonelada de carbono 
que deixe de ser lançada na atmosfera, configurando o que popularmente conhecemos como 
Mercado de Carbono. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Este capítulo apresenta as conclusões do presente trabalho de pesquisa e as 

recomendações pertinentes ao avanço das pesquisas na área de “Gestão da 

Inovação e Competitividade”. 

As mudanças no clima devido a emissões de origem antrópica de GEE vêm 

apresentando-se como um dos principais problemas ambientais global deste início 

de século XIX. Com isto, a busca por alternativas com a finalidade de preservar o 

sistema climático para garantir o atendimento das necessidades das gerações 

presentes e futuras passa a fazer parte da agenda dos países. 

Por meio do Protocolo de Quioto, que foi firmado durante a terceira 

Conferência das Partes da Convenção do Clima, são estabelecidas aos países 

metas quantificadas de redução de emissões de GEE. Além disto, o Protocolo de 

Quioto estabelece os chamados mecanismos de flexibilidade para auxiliar as nações 

no cumprimento de suas metas de redução de emissão de GEE. 

A questão do MDL vem ganhando ênfase e notoriedade nos estudos sobre 

meio ambiente, com foco especial na maneira de administrá-lo nas empresas. O 

MDL surge como solução para se melhorar o processo produtivo e diminuir a 

emissão de gases, resíduos, consumo de energia e matéria-prima. 

Nesta perspectiva, este estudo objetivou mostrar que procedimentos para a 

implantação de programa florestal mantido por uma empresa siderúrgica, por meio 

de fazendeiros locais, seguem os critérios e exigências estabelecidos por um dos 

projetos de MDL. 

 Quanto ao primeiro objetivo específico - verificar se o programa florestal 

possui caráter de elegibilidade e adicionalidade perante MDL -, constatou-se que o 

“Programa Produtor Florestal” vem sendo implantado pela empresa ArcelorMittal 

Bioenergia junto aos fazendeiros locais da região da Zona da Mata, Minas Gerais 

desde 2005. Em 2010, a empresa contava com mais de 80 contratados, dos quais 

40 já aderiram à Coopflos.  

Quanto mais contratos de programa florestal forem mantidos entre os 

fazendeiros locais da região da Zona da Mata, Minas Gerais e a ArcelorMittal 

Bioenergia, mais garantia haverá de suprimento de carvão vegetal para as futuras 
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produções de aço, permitindo apoiar as atividades produtivas de aço nos três pilares 

da sustentabilidade: como ambientalmente correta, socialmente justa e 

economicamente viável. E, na medida em que aumentam as adesões desses 

fazendeiros à Coopflos, mais amplas são as possibilidades de negociação de RCEs, 

no mercado de carbono, trazendo benefícios financeiros tanto para as partes PP1 

quanto para a PP2. 

Na empresa pesquisada há tendências claras de que a elaboração do PoA foi 

feita segundo os critérios e exigências estabelecidos pelo MDL, que são submetidos 

à avaliação do UNFCC por meio do  Prior Consideration of the CDM Form – EB 48 

Report Annex 62 – CDM Executive Board. Trata-se de um formulário utilizado pelos 

participantes do projeto a fim de apresentar a notificação do início da atividade de 

projeto e a intenção de buscar o status MDL. Ressalta-se, ainda, que apesar de 

implantado, antes da sua aprovação e registro, possui características elegíveis e 

adicionais perante o MDL. As características do programa, que podem ser 

consideradas para a condição de elegibilidade em questão, seria o fato de as 

atividades serem desenvolvidas em áreas degradadas de cada CPA e o fato de 

possuir caráter voluntário na sua implantação pelas partes (PP1 e PP2). O critério 

para comprovar sua adicionalidade pode ser validado em relação às barreiras 

enfrentadas na sua implantação, tais como: as de investimentos, as tecnológicas, as 

institucionais e as relacionadas à tradição local e relativa à propriedade da terra, 

posse, herança e direitos de propriedade. 

Levantar as perspectivas de retorno econômico relativa à adesão dos 

fazendeiros locais ao referido Programa de Fomento Florestal é o segundo objetivo 

específico deste trabalho. Comprovou-se também que, por meio do programa, a 

empresa espera alcançar o plantio de 30.000 ha de eucalipto, o que corresponderia 

a manter contrato com 250 fazendeiros, levando em consideração que cada 

fazendeiro possua, em média, 120 ha de área reflorestada. A análise dos dados 

mostrou que se cada fazendeiro alcançar R$ 8.500/6 anos/ha, o programa poderá 

gerar lucros de R$ 255 milhões a cada seis anos ou R$ 42,5 milhões por ano, 

correspondendo, em média, a R$ 170 mil ao ano para cada fazendeiro. 

Em relação ao terceiro objetivo específico - identificar e descrever os critérios 

para elaboração do Documento de Concepção de Projeto relativos à aprovação e 

registro da primeira fase do ciclo do projeto e monitoramento, verificação de 

certificação e emissão de Reduções Certificadas de Emissões da segunda -,  foi 
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apresentado na comparação dos procedimentos (item 5.3 - PoA) em relação às 

exigências e critérios listados no Guia de Orientação do MDL comentado no 

trabalho.  

Não obstante, é necessário salientar que cuidados e atenção no planejamento 

para a implantação de programas sustentáveis devem ser observados, pois ainda 

assim podem ser identificadas algumas fragilidades nos processos. Todavia, se as 

ações para implantação do programa não são tomadas, não surgirão oportunidades 

para melhorias e inovações. 

 Com a consolidação desse programa, áreas improdutivas e degradadas das 

propriedades dos fazendeiros estarão, gradativamente, se transformando em áreas 

produtivas e ao mesmo tempo estarão mantendo o homem no campo, garantindo o 

suprimento agropecuário e a geração de empregos e de renda. 

 Por fim, pode-se concluir que os procedimentos para implantação de 

programa florestal mantido pela ArcelorMittal por meio de fazendeiros locais seguem 

os critérios e exigências estabelecidos por um dos projetos de MDL. 

O trabalho procurou abordar aspectos mais gerais do problema em estudo 

(programa florestal), sem a pretensão de determinar a generalização da incidência 

desse fenômeno no universo das atividades das empresas.  

Torna-se importante destacar que os resultados encontrados, embora não 

possam ser generalizados, conduzem à conclusão de que o programa florestal não 

apresenta explicitamente seus impactos sociais. As informações são apresentadas 

de maneira generalista, a quantificação dos níveis de redução de GEE não é 

explicitada de modo geral, bem como suas metodologias de apuração. No entanto, 

um dos pontos fortes dos relatórios é a ênfase na adoção de novas tecnologias 

baseadas num MDL. 

A principal limitação do método de pesquisa de estudos de caso está 

relacionada ao nível de generalização dos resultados obtidos com a investigação. A 

generalização requer processos de amostragem de caráter rigoroso e testes 

estatísticos não possíveis numa pesquisa baseada em estudo de caso.  

As conclusões desta pesquisa precisam ser alinhadas com suas limitações. 

Tomados em seu conjunto, os resultados apresentados pelo presente trabalho não 

podem ser generalizados, sugerindo-se seu aprofundamento. 

Um dos limites que circunscrevem este estudo está associado à restrição e 

sigilo das informações. A escassa disponibilidade de informações dificultou a 



95 

 

 

evolução do trabalho. No entanto, essa limitação não impediu o alcance dos 

objetivos aqui estabelecidos. 

Adicionalmente, este trabalho se limitou às suas particularidades, pois se trata 

de um estudo de caso e, portanto, não pode servir de modelo a toda e qualquer 

siderúrgica, visto que esse setor tem suas particularidades. Além disto, a 

implantação de programa florestal mantido pela ArcelorMittal por meio de 

fazendeiros locais serão vistos no médio e longo prazo, já que a siderúrgica, objeto 

de avaliação, tem se adaptado ao MDL gradativamente, seguindo os critérios e 

exigências estabelecidos por este mecanismo. 

 Como possibilidade de trabalhos futuros, espera-se que esta investigação 

possa servir de estímulo sobre o tema em pesquisas com características correlatas 

ou mesmo que utilizem metodologias diferenciadas. 

Diante destas considerações, podem-se citar algumas recomendações para 

futuras sondagens sobre o tema investigado. 

Avaliar de forma mais ampla a importância da necessidade de disseminação 

do presente estudo de programa sustentável para as diversas empresas industriais, 

especialmente as siderúrgicas, no sentido de replicá-lo ou mesmo viabilizar novos 

programas sustentáveis, segundo as metodologias apresentadas pelo MDL. 

Outras pesquisas poderão ser feitas em relação ao PoA, por meio de estudo 

comparativo de impactos sociais e de crescimento econômico, para a região, para o 

período que começa antes da implantação (2005) do programa até após os 

primeiros anos (2011-2014) de corte de madeira produzido a partir do referido 

programa.  
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