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“O sequestro de CO2 e o custo de reflorestamento, com Eucalyptus spp e Pinus spp, no Brasil”

1-	Introdução

O	plantio de florestas tem sido recomendado como uma das medidas para se evitar, ou pelo menos diminuir, o efeito estufa causado pelo aumento das concentrações de gás carbônico na atmosfera terrestre. Este efeito é decorrente de uma propriedade física de gás carbônico que deixa passar as radiações de ondas curtas provenientes do sol e absorve as radiações de ondas longas emitidas pela superfície terrestre e pela própria atmosfera.

O	gás carbônico é apenas um dos gases que promovem o efeito estufa, porém é o mais importante do ponto de vista quantitativo. Os outros gases que também contribuem para o efeito estufa e cujas concentrações estão aumentando na atmosfera, são: os óxidos de nitrogênio, o metano e os clorofuorcarbonos (CFCs), como citado nos relatórios de mudanças climáticas do IPCC (1990 e 1994).

As emissões de gás carbônico são, fundamentalmente, provenientes da queima de combustíveis fôsseis e estão relacionadas com a produção de energia. A Figura 1 mostra a quantidade emitida para diversas latitudes do planeta. Pode-se notar que a maior responsabilidade concentra-se nos países desenvolvidos localizados no Hemisfério Norte. Pela Convenção do Clima, aprovada durante a ECO 92 e já ratificada pela maioria dos países, os países desenvolvidos se impõem um controle de emissões, procurando fazer com que, no ano 2000, estas sejam equivalentes àquelas do final da década de 80.

Dentro desta filosofia, uma das alternativas para o controle das emissões é a fixação de carbono por sistemas florestais. Esta realidade gera oportunidades de negócios e transferência de recursos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento que tenham extensão territorial suficiente para a implantação de florestas e que, também, possuam tradição e tecnologia associadas à capacidade empresarial.

O Brasil possui todas essas condições sendo, assim, um parceiro preferencial para esse tipo de atividade, o Projeto FLORAM (1990) identificou a existência, no Brasil, de cerca de 20 milhões de hectares que podem ser utilizados para atividades florestais, sem considerar os 30 milhões disponíveis na Amazônia Legal. Para facilitar as negociações, no entanto, é necessário o conhecimento do custo médio da fixação de carbono associada às diferentes atividades florestais.

A Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS), interessada em tornar acessível à  comunidade internacional a experiência brasileira em relação à capacidade de reflorestamento com florestas de crescimento rápido, reuniu num workshop, sob acoordenação do Professor José Goldemberg, no dia 17 de novembro de 1994, um grupo de experts em reflorestamento. Estes representavam importantes empresas reflorestadoras, ou seja, aproximadamente 570.000 hectares de plantações florestais de alto rendimento, O objetivo foi a obtenção de subsídios para determinar-se a eficiência das florestas para a absorção de CO2 e os custos para implantação dessas florestas. Os resultados preliminares, extraídos da experiência das diversas empresas e ainda sujeitos a um endosso científico, parecem muito encorajadores.

Para levantar as informações básicas foram convidados a apresentar trabalhos específicos os seguintes técnicos:

Carlos Gilberto Marques - Aracruz Celulose
Custo de replantio e rebrota de florestas em áreas degradadas da Mata Atlântica.

Gustavo Bessa - Cia. Vale do Rio Doce - CVDR
Custo deformação florestal em áreas de mata degradada, incluindo a Amazônia.

Manoel de Freitas - Champion Papel e Celulose
Custo de implantação florestal nos cerrados brasileiros.

Alexandre Veiga - Dendê do Pará  -  DENPASA S.A.
As culturas perenes da seringueira e do dendê como opção no sequestro de CO2 e em projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Antonio Baumg~irtner - Igaras Papéis (Pinus)
Jorge Takeshi Yonezawa - Suzano (Eucalipto)
Custo de reposição florestal  -  áreas de reforma e de 2 ciclos.

Francisco Bertolani - Duratex
Custo da madeira posto-floresta em função da produtividade - Pinus e Eucalipto.

Moacyr Fantini Junior - Klabin Papel e Celulose
A biomassa total (aérea e subterrânea) das florestas plantadas (Pinus e Eucalipto) e o sequestro de carbono (US$/tonelada de CO2 sequestrado).

Eneas Salati - Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável - FBDS
O carbono fixado nas florestas nativas brasileiras.


2-	Plantações de crescimento rápido e o CO2 na atmosfera

Há uma crescente conscientização, especialmente nos países desenvolvidos, do efeito causado pelo CO2 derivado da queima de combustíveis fósseis na alteração da temperatura média global. A grande emissão de CO2 na atmosfera, causada pela queima de combustíveis fósseis e de outras fontes, está aumentando a temperatura média da atmosfera, o que pode trazer conseqüências para a sobrevivência da humanidade em todo o globo. Existe um consenso geral no sentido de encontrar caminhos para diminuir o efeito estufa global através da absorção ou seqüestro do CO2 da atmosfera, enquanto não se encontram mecanismos para reduzir a geração de dióxido de carbono.

Uma das formas conhecidas mais eficientes, atualmente, para sequestrar este excesso de CO2 é o desenvolvimento de plantações florestais de crescimento rápido. Devido ao vigoroso crescimento das árvores nos trópicos, 1 hectare desta floresta sequestra muito mais CO2 do que 1 hectare de floresta temperada O carbono éutilizado para formar aparte lenhosa e quanto mais rápido o crescimento, maior a absorção de CO2.

No final dos anos 60. em razão da rápida diminuição dos recursos das florestas nativas, o Brasil empreendeu um programa de reflorestamento, com o objetivo de atender à demanda doméstica de produtos e serviços tipicamente providos por recursos florestais. As plantações aqui desenvolvidas reduziram a pressão sobre estes recursos de tal forma que, apesar de largamente propagado, o desmatamento da floresta amazônica vem diminuido acentuadamente.

O programa de plantação de florestas de rápido crescimento empreendido até o final dos anos 80, ultrapassou 5 milhões de hectares, dos quais, cerca de 3,8 milhões de hectares foram transformados em plantações produtivas. A magnitude deste programa pode ser melhor avaliada considerando-se que, em cada hectare, pode-se plantar, em média, 1.600 árvores. Portanto, nos 3,8 milhões de hectares plantados no Brasil, estima-se que haja um estoque inicial de 6 bilhões de árvores, ou seja, a reserva de 40 árvores para cada brasileiro, estimando-se a população atual do país em 1 50 milhões de habitantes.

Este programa de reflorestamento tomou o Brasil líder em florestas plantadas de rápido crescimento, não somente em área, mas também em tecnologia silvicultural de ponta. O programa contou com a criação de Escolas de Engenharia Florestal e com o suporte de um intenso programa de Pesquisa e Desenvolvimento. que permitiu a obtenção do mais alto incremento volumétrico já registrado em plantações industriais em todo o mundo.

No Brasil, as plantações de florestas de Eucalyptus spp e Pintes spp são favorecidas pelas condições climáticas, que permitem crescimento nos 365 dias do ano, apoiadas num sólido programa de pesquisas nas áreas de genética, fisiologia, biotecnologia, solos e nutrição de árvores, viveiros e manejo florestal. Como conseqüência, houve também um grande desenvolvimento na área de utilização da madeira. Para o desenvolvimento das pesquisas, foram feitas várias introduções de espécies e procedências de Eucalyptus e Pintes, que foram melhoradas para as diferentes regiões do Brasil.

As colheitas (rotações) de Eucalyptus no Brasil podem ser realizadas a cada 6 ou 7 anos e as de Pintes de 15 a 20 anos, com extração de madeira na forma de desbastes, a partir do 80 ano. Isto significa um crescimento de 5 a 10 vezes mais rápido, e em alguns casos, de 20 vezes, quando comparado às florestas equivalentes na América do Norte ou Europa.

Toda esta experiência e a enorme capacidade de formação de florestas pode se tornar acessível à sociedade internacional, a fim de contribuir para a redução do corrente estoque de CO2 acumulado na atmosfera da Terra.


3- Plantação de florestas no Brasil

Levantamentos diversos indicam que os reflorestamentos no Brasil, com qualidade industrial, estão assim compostos conforme a tabela:

Tabela 1: áreas reflorestadas no Brasil

Eucalyptus spp
2,260,000 ha
Pinus spp
1,400,000 há
Araucária angustifolia
80,000 há
Acacia mearnsii
60,000 há
Total
3,800,000 ha


A distribuição geográfica destas plantações está esquematicamente mostrada na Figura 1 (Suchek, 1991). A plantação efetiva de 3,8 milhões de hectares ocupa menos de 0,5% do território nacional. Estas plantações podem ser expandidas, caso necessário, tanto por razões econômicas quanto por razões ambientais, sem afetar a disponibilidade da terra para fins agrícolas. Reflorestamentos poderiam facilmente utilizar terras marginais, do ponto de vista da agricultura, trazendo uma valiosa contribuição em termos de controle de erosão, conservação do solo e proteção de bacias hidrográficas e preservação da biodiversidade, quando evadas em consideração as áreas destinadas à preservação das florestas nativas pela legislação brasileira.
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4- Análises e Discussão dos Dados Obtidos.

Com base nas informações dos técnicos relacionados na introdução desse trabalho, foi possível elaborar a Tabela 2. Os dados desta Tabela demonstram uma variação que vai desde US$ 2,05/t CO2 até US$ 5,67/ CO2 no caso do Eucalyptus e de US$ 1,Ol/t CO2 até tJS$ 2,89/t CO2 no caso de Pintes. Estas variações estão associadas a diversos fatores, entre os quais destacam-se:

a) diferenças climáticas regionais de acordo com o mapa, Figura 1, em anexo;

b) variações existentes na qualidade do solo, tanto na estrutura física quanto na fertilidade;

c) diferenças tecnológicas utilizadas pelas diferentes empresas, abrangendo desde o sistema do preparo de mudas até os tratos silviculturais;

d) diferença no sistema de manejo e tempo utilizados para o corte; 

e) diferença dos sistemas administrativos das empresas;

f) diferença de metodologia de aferição dos dados tabulados.

Estes dados foram organizados sem levar em consideração o custo da terra e os custos financeiros. Este exercício será feito em etapa posterior.

Levou-se também em consideração, para os cálculos, o carbono fixado após o término de um ciclo de produção, o qual pode ser de 7, 14 ou 18 anos, dependendo do interesse específico das empresas, das condições climáticas consideradas e da espécie cultivada.

De acordo com a legislação brasileira, extensas áreas devem ser preservadas com florestas nativas ou recuperadas com florestas naturais, Desta forma, no cálculo final para negociação sobre o custo por tonelada do carbono fixado, os estoques de carbono formados por estas reservas florestais, que são de 50% na Região Amazônica e 20% em outras regiões do Brasil, também deverão ser levados em consideração.

O total do estoque de carbono nas florestas nativas ainda é pouco conhecido. No caso específico da Região Amazônica, os valores encontrados indicam que o máximo de carbono numa floresta nativa será igual àquele existente nas florestas densas e correspondem, de forma genérica, a uma média de 380 toneladas de carbono por hectare, considerando todos os compartimentos da floresta, isto é, a biomassa viva acima e abaixo do solo, a biomassa mona acima e abaixo do solo e a matéria orgânica do solo (CVRD - 1994). No caso da regeneração de áreas degradadas, com formação de florestas nativas por plantio ou por regeneração natural, o estoque final de carbono é alcançado após algumas décadas, sendo o armazenamento anual da ordem de 8 a 10 toneladas por hectare, dependendo do solo e das condições climáticas.


5 - A competitividade das plantações no Brasil

A Tabela 3 representa a eficiência das florestas de crescimento rápido no Brasil em comparação com outros países. Devido ao rápido crescimento obtido no Brasil, consolidou-se uma experiência que tomou possível a absorção de CO2 a um custo substancialmente menor quando comparado a outros países, onde os recursos florestais são manejados de forma intensiva.







Tabela 3

Competitividade Florestal -Incremento e Sequestro de CO2

Tabela 2


		 IMA	Sequestro equivalente
	Pais	m3/ha/ano	   tCO2/ha/ano
			
	Folhosas
	Suécia	5.5	5.0
	U.S.A - Sudeste	15.0	13.0
	Portugal	12.0	10.9
	África do Sul	18.0	16.4
	Brasil (3)	29.0 - 45.0	26.4 - 40.9

                 Coníferas
	Suécia	3.5	3.2
	Canadá - Interior	2.5	2.3
	U.S.A. - Sudeste	10.0	9.1
	Chile	22.0	20.1
	Nova Zelândia	22.0	20.0
	Brasil	28.0 - 29.0	25.5 - 26.4


Reflorestamento no Brasil – Custo Regional de Seqüestro de CO2

Ver tabela 1 (final)

6 -  Conclusões Preliminares


Com base nos dados apresentados, pode-se concluir que:

a) Sem levar em consideração o custo da terra e os custos financeiros, os plantios de florestas no Brasil com Eucalyptus spp e Pinus spp, podem armazenar carbono com um investimento médio de US$ 3,52/ tCO2 e US$ 2,04/tCO2, respectivamente.

b) No estabelecimento de reflorestamento com objetivo industrial, atendendo à exigência legal, um outro reservatório complementar de carbono é formado pelas áreas com florestas de preservação de 20 a 50% da área total. Este estoque pode atingir na área amazônica, por exemplo, valores equivalentes a 380 toneladas de carbono por hectare, incluindo a biomassa e o carbono do solo. No custo final da tonelada de carbono fixado nas florestas para fins econômicos, deve-se, também, levar em consideração este reservatório. A forma para o cálculo deverá ser estudada caso a caso.

c) Através de aproximações sucessivas, deve-se analisar os investimentos considerando-se, também, o custo da terra e a remuneração do capital.

d) O Brasil dispõe de terra, clima, tecnologia e material genético melhorado de Eucalyptus spp e Pinus spp, para o estabelecimento de florestas de alto rendimento em grandes extensões.
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Tabela 1


Região/
Empresa

Área Plantada
(1000 há)
Custo de Reflorestamento

IMA
(m3scc/há/ano)
Volume
(m3scc/há)
Custo


Eucalipto
Pinus


Eucalipto
Pinus


Rotação
U$$/ha
Rotação
U$$/ha
Eucalipo
Pinus
Eucalipo
Pinus
U$$/m3
U$$/tCO2
U$$/m3
U$$/tCO2
Sul













Igaras
40
-
-
21
558
-
29
-
609
-
-
0.92
1.01
Klabin
117
18
1375
20
1468
41
28
738
550
1.86
2.05
2.62
2.89
Sudeste













Aracruz
132
7
1300
-
-
45
-
315
-
4.13
4.54
-
-
Champion
45
7
1110
-
-
31
-
215
-
5.16
5.67
-
-
Duratex
60
7
1212
25
1420
40
28
284
700
4.27
4.69
2.03
2.23
Duratex
-
14
1550
-
-
40
-
560
-
2.77
3.05
-
-
Suzano
50
14
1142
-
-
29
-
406
-
2.81
3.09
-
-
CAF
126
18
1197
-
-
35
-
450
-
2.66
4.59
-
-


