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Figura 1: Mapa de uso da terra em 2012 construído como entrada para a plataforma Otimizagro 

Otimizagro Cadastro Ambiental Rural Mapbiomas

Total de 4,2 milhões de 
imóveis rurais

Série histórica para 
avaliação de elegibilidade de 

atividades



Potencial de ativos oriundos 
da restauração florestal





1.1 POTENCIAL DE ATIVOS DA RESTAURAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA 

 

Figura 4: Curva de custo marginal de abatimento para emissão de RMUs da restauração florestal de áreas de 

passivo (esquerda) e trecho da curva com custo de abatimento inferior a R$ 100 tCO2e  



 

Figura 1: Curva de custo marginal de abatimento para emissão de RMUs da restauração florestal de áreas 

de passivo (esquerda) e trecho da curva com custo de abatimento inferior a R$ 100 tCO2e, incluindo os 

custos de oportunidade 



Potencial de ativos oriundos 
do setor florestal comercial



1.1.1 ESTIMATIVAS DAS EMISSÕES LÍQUIDAS DOS SETORES CONSUMIDORES E PRODUTORES DE MADEIRA 

 

Figura 1: Emissões de carbono dos setores produtores e consumidores de madeira (linha trastejada) e 

potencial de emissão de RMUs a partir da expansão de florestas plantadas sob a lógica de inventários 

nacionais entre 2020 e 2030 



Tabela 1: Emissões e geração potencial de RMUs (milhões de tCO2e) relativas ao setor produtor e 

consumidor de madeira de florestas plantadas 

Ano Emissões Setoriais RMUs comerciais (70%) Emissões líquidas % abatimento setorial 

2020 75,04 26,49 10,79 35% 

2025 84,73 24,68 16,50 29% 

2030 100,61 22,93 28,40 23% 

 



Potencial de ativos oriundos 
do desmatamento evitado





Nível de ameaça simulado pelo OTIMIZAGRO.

Quantificação do risco 
de desmatamento



1.1 POTENCIAL DE ATIVOS DE DESMATAMENTO EVITADO (EMISSÃO DE CRA) 

 

Figura 1: Curva de custo marginal de abatimento de desmatamento evitado por meio de emissão de 

CRAs (direita) e o potencial na faixa até R$ 25,00/tonelada (direita) 



 

Figura 1: Curva de custo marginal de abatimento para emissão de RMUs ou outros ativos florestais, à luz 

do cenário de governança forte, provenientes da emissão de CRA (desmatamento evitado) em áreas de 

ativo ambiental em todo o território nacional 



Potencial anual (medio) 

Ativo Florestal Potencial 2012-2050 
(GtCO2e)

Potencial Anual 
(MtCO2e)

Potencial Anual até 35 R$/t
(MtCO2e)

Restauração Florestal 2.4 64 54

Restauração (+ custo 
oportunidade)

2.4 64 26

Desmatamento evitado 
(Gov. Fraca)

7.9 208 202

Desmatamento evitado 
(Gov. Forte)

2.2 59 56

Floresta plantada 0.88 28 28

TOTAL 8.55 ± 2.85 225 ± 74 211 ± 73



Conclusões (UFMG)

• Necessária clara definição das metodologias e abordagens de mensuração, relato e 
contabilização

• As três modalidades/setores para emissão de ativos florestais se mostraram custo-
efetivas

• Desmatamento evitado possui grande potencial porém:
• Grandes incertezas metodológicas: adicionalidade depende do risco de desmatamento efetivo e da 

governança

• Necessário discutir parâmetros para não inundar eventual mercado

• Créditos de carbono de restauração de reserva legal é a melhor opção para o mercado 
nacional:
• Permanência garantida pelo cumprimento do código florestal
• Baixa incerteza metodológica para definição da adicionalidade (ie. sem incentivos produtores não iriam 

antecipar o prazo de 20 do Programa de Regularização Ambiental)

• Implementação do Código Florestal traz benefícios adicionais, como redução do desmatamento ilegal


