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Resumo 
O carbono é o 15° elemento químico mais abundante no planeta Terra e 

encontrado em todas as formas de vida existentes.   

O ciclo do carbono tem implicação direta nas mudanças climáticas por influência 

da alteração das emissões dos gases de efeito estufa. 

Para esta pesquisa foi utilizado o método Loss of Ignition - LOI para identificar a 

quantidade de matéria orgânica perdida após a queima de solo em mufla. 

O carbono é novo ativo financeiro e está sendo amplamente negociado 

principalmente em bolsas que operam com contratos ligados a energia, podendo tornar-

se um dos maiores mercados de commodities do mundo. 

Esse trabalho foi realizado nos espaços verdes da LIPOR – Serviço 

Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto na unidade de Baguim do 

Monte e trata-se da análise, da quantificação e da monetização de carbono orgânico no 

solo com o propósito de que a LIPOR fique ciente da quantidade e do valor em euros 

de carbono orgânico nos seus espaços verdes. 

Para esta pesquisa e dissertação realizou-se o trabalho de caracterização de 

seus espaços verdes e foram descritos os conceitos que serviram para a 

fundamentação. Através da pesquisa bibliográfica as análises tiveram seu 

embasamento. 

Os materiais e métodos utilizados para obtenção do resultado, também foram 

embasados em pesquisas bibliográficas. 

Os resultados obtidos foram apresentados, quantificados, os teores de carbono 

orgânico no solo, onde se encontrou locais com médias (0.000000211248 toneladas) no 

Parque Aventura e (0.000000097593 toneladas) na Horta da Formiga. 

O valor de mercado do carbono presente nos espaços verdes demonstrou que 

o Parque Aventura que possui 0.000073977228 euros de carbono orgânico no solo, 

Parque Fotovoltaico que possui 0.00005384717 euros de carbono no solo levando em 

conta o mercado internacional de carbono.  

Diante deste contexto e com base nos resultados apurados concluiu-se que a 

quantificação de carbono no solo auxiliará a LIPOR na captura de CO₂ e consequente 

armazenamento de CO₂ no solo dos espaços verdes e sendo assim aumentar o valor 

de mercado do CO₂ presente nos seus espaços verdes 

Palavras – Chaves: Carbono, Solo, LOI, Espaços Verdes, Quantificação, monetização, 

LIPOR
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Abstract 
Carbon is the 15th most abundant chemical element on planet earth and found 

in all existing forms of life. 

The carbon cycle has a direct effect on climate change as a result of greenhouse 

gas emissions. 

For this research the Loss of Ignition - LOI method was used to identify the 

amount of organic loss after the burning of the muffle soil. 

Carbon is a new financial asset and has been widely traded, primarily on stock 

exchanges that operate under energy contracts, and could become one of the largest 

commodity markets in the world. 

This work was carried out in the green spaces of LIPOR - Greater Porto 

Interlinked districts Waste Management Service at the Baguim do Monte unit, and 

regards the analysis made on the quantification and monetization of organic carbon in 

the soil with the purpose of ensuring LIPOR the proper value in euros of organic carbon 

in its green spaces. 

For this research and dissertation, the characterization of its green spaces was 

carried out and the concepts that served as the foundation were described through 

bibliographic research based on the analysis made during the process. 

The materials and methods used to obtain the result were also based on 

bibliographic research. 

The results obtained were presented, quantified, the levels of organic carbon in 

the soil, many different spots were found with means of (0.000000211248 toneladas) no 

Parque Aventura and (0.000000097593 toneladas) na Horta da Formiga. 

The pricing of carbon present in green spaces has shown that Parque Aventura 

has 0.000073977228 euros of organic carbon in the soil and Parque Fotovoltáico has 

0.00005384717 euros of carbon in the soil. The international carbon market operates 

similarly to stock markets and prices may vary daily. The values were calculated based 

on the market value on August 21st, 2019. 

Given this context and based on the results it was concluded that the 

quantification of carbon in the soil will help LIPOR in the capture of CO₂ and consequent 

storage of CO₂ in the green spaces soil, thus increasing the market value of CO₂ present 

in its green spaces. 

 

Keywords: Carbon, Soil, LOI, Green Spaces, Quantification, Monetization, LIPOR 
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1. Introdução 
 

Mesmo antes da descoberta do fogo, os seres humanos já estavam em um processo 

de degradação do planeta com objetivo de suprimir suas necessidades de sobrevivência 

e melhoria de vida.  

Com a domesticação de animais e a agricultura, a relação de dependência 

homem/natureza mudou de perspectiva passando ter, homem, essa relação de domínio 

e, fazendo-o se sentir como próprio Deus.  

Para o homem, a ideia é a de que, vive-se na natureza e não com ela e que é dela 

que se tem de tirar todos os recursos possíveis para a sobrevivência, sem se importar 

com os desgastes e a durabilidade destes recursos colocando em risco a própria 

sobrevivência humana. 

Com o advento da primeira etapa da revolução industrial, ocorrida entre os anos de 

1760 e 1860, o trabalho artesanal foi substituído pelo assalariado com o uso de 

máquinas a vapor e manufaturas conferindo aos recursos naturais meramente um meio 

de obtenção de lucro e crendo que os recursos naturais seriam infinitos. E, foi assim 

que se deu a construção e intensificação da ação inconsequente e exploratória do meio 

ambiente.  

Não se pode questionar que o planeta oferece úteis recursos para o ser humano, 

mas, o voraz uso destes recursos não era tão infinito como se pensava. Muitos espaços 

naturais foram intensamente modificados pela atividade humana transformando o 

planeta de forma tão permanente e vasta que a garantia da sobrevivência da espécie 

está em risco. 

A globalização, a urbanização e o estilo de vida do homem estão transformando o 

funcionamento do planeta e ele vem reagindo e sinalizando que é passada a hora de 

frear. A inconsequência humana tem seu resultado através de intoxicação do ar e da 

água, chuva ácida e substâncias tóxicas, perda e extinção da vida selvagem, 

degradação e esgotamento do solo.  

Deve-se reconhecer o profundo impacto, muitas vezes irreversível, que as 

atividades humanas impactam, não só os sistemas e recursos naturais, como o futuro 

de todas as espécies. Para nossa locomoção, substituímos os animais e as carroças 

por veículos que utilizam energia fóssil que poluem e aumentam o efeito estufa, 

fenómeno natural e essencial para a manutenção na vida na terra.    
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A constante intensificação das atividades industriais e agrícolas que necessitam de 

grandes áreas de produção e geram desmatamentos, a queima de combustíveis fósseis 

produzem e aumentam os gases de efeito estufa na atmosfera. E, a alta concentração 

desses gases na atmosfera, impede a irradiação do calor aumentando a temperatura do 

planeta, conhecido como aquecimento global.  

Há quatro principais gases de efeito estufa (GEE), regulados pelo Protocolo de 

Kyoto: O dióxido de carbono (CO2), o gás metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), o 

hexafluoreto de enxofre (SF6), todos eles produzidos, principalmente, por atividades 

antrópicas. 

No entanto, o carbono, ainda assim, é apontado como o maior responsável pelo 

aquecimento global. É um dos principais elementos da vida, mas o excesso de sua 

emissão faz sim, parte significativa do aumento da temperatura na terra e, infelizmente 

a diminuição de florestas e a falta de espaços verdes urbanos diminui sua absorção 

pelas plantas. Para ser possível a garantia da sobrevivência do planeta é imprescindível 

a diminuição de sua emissão e que deve ser acompanhada, de perto, por mudanças em 

nossa consciência ecológica, em nossos padrões de vida e, principalmente apostando 

em energias alternativas.  

Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, na Conferência das Nações 

Unidas sobre o meio ambiente, conhecida como ECO-92 ou Rio-92, 155 países 

assinaram um documento (Convenção Sobre Mudanças Climáticas) onde se 

comprometeram a diminuir as emissões de gases do efeito estufa.  

A partir dessa convenção e de estudos e debates técnicos, foi elaborado o 

Protocolo de Kyoto (1997) onde foram implantadas metas de redução de gases, mas, 

13 anos depois somente 30 países cumpriram essa meta. Justamente aqueles que 

menos poluíam. 

Essa é uma preocupação que deve fazer parte, permanentemente, de nossa 

vida onde poderemos fazer a reconexão da natureza como homem e, ao se fomentar a 

criação e manutenção desses espaços urbanos, teremos um grande benefício para o 

meio ambiente e para a habitabilidade nas cidades. Nesse quesito podemos citar desde 

a melhoria da regularização da qualidade do ar e do clima como no reabastecimento 

das reservas de água tanto subterrâneas como dos lagos e riachos aumentando a 

preservação da biodiversidade com benefícios também económicos e sociais. 

Ao falar em planeta, ecossistemas, homem, efeito estufa e aquecimento global 

e na importância de espaços verdes falaremos da economia de baixo carbono 

promovida pela sua precificação, onde se atribui um custo aos impactos gerados pelo 
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aumento dos gases (GEE) de efeito estufa onde as duas formas mais discutidas são o 

mercado de carbono e a tributação das emissões. 

Caminha-se em direção a uma economia de baixo carbono cujo propósito é, 

primordialmente, reduzir as emissões e, ao monetizar o carbono, trazemos uma grande 

contribuição no esforço mundial em conter a alta temperatura global. Como também 

trazendo, positivamente, competitividade e gestão de riscos para as empresas.  

A monetização do carbono pode ocorrer de duas maneiras envolvendo duas 

principais opções: a taxação de carbono onde impostos são pagos de acordo com as 

emissões e a outra, o “Cap and Trade” onde se define um teto permitido para as 

emissões e garantindo a transparência na migração da energia renovável. Ultrapassado 

esse teto, as empresas podem negociar créditos com as que deixaram de atingir o limite 

incentivando medidas de redução e custos.  

Este trabalho tem como objetivo a quantificação e monetização de carbono orgânico 

nos espaços verdes da LIPOR e descobrir os espaços verdes que requerem uma prática 

de manejo diferenciada para obter maior captura de CO2 e consequentemente aumento 

no armazenamento de carbono orgânico. 

                                                             

1.1. Propósito da Dissertação 
 

O trabalho apresentado insere-se no âmbito da unidade curricular de 

Estágio/Dissertação do curso de Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente – 

Especialização em Riscos: Avaliação e Gestão da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto.  

Neste trabalho, o objetivo principal, será investigar a quantificação de carbono 

orgânico no solo e a monetização do carbono orgânico no solo dos espaços verdes da 

Unidade de Baguim do Monte da LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 

Resíduos do Grande Porto, responsável pela gestão de resíduos em 8 municípios do 

Distrito do Porto. 
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1.2. Estruturação da Dissertação 
 

Esta dissertação está dividida em sete (7) capítulos. 

   O primeiro capítulo, refere-se à introdução, seus objetivos e a estruturação deste 

trabalho. 

No segundo capítulo, faz-se o enquadramento, onde efetua-se a caracterização 

da instituição de acolhimento, LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 

Resíduos do Grande Porto e, os Espaços Verdes da empresa. 

No terceiro capítulo encontra-se o Estado da Arte, onde descreve-se os 

conceitos que servem, fundamentalmente, para dar a conhecer, de maneira precisa, os 

diversos assuntos relacionados ao trabalho. Assim, neste capítulo estabelece-se os 

conceitos e a caracterização dos serviços de ecossistemas, carbono, solo, espaços 

verdes, quantificação do carbono através do método LOI, e o mercado do carbono. 

No quarto capítulo deparamo-nos com a apresentação dos materiais e métodos 

utilizados para a obtenção dos resultados. 

No quinto capítulo são expostos os resultados obtidos, em cada etapa, descritos 

no capítulo anterior, juntamente com a respectiva discussão. 

No sexto capítulo são descritas as considerações finais sobre o tema, os 

conhecimentos adquiridos no decorrer da realização da pesquisa e expostas as 

conclusões. 

No sétimo e último capítulo, estão apresentadas as referências bibliográficas 

utilizadas nesta pesquisa e apresentados alguns dos documentos utilizados (anexo)
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2. Enquadramento 
 

2.1. Instituição de Acolhimento 
 

A LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto é 

uma associação de municípios fundada em 1982 por cinco municípios:  Espinho, 

Gondomar, Maia, Porto, Valongo. No ano de 1985 foram aceites como associados os 

municípios de Matosinhos e Vila do Conde e em fevereiro de 1999, o município da Póvoa 

de Varzim. Hoje conta, portanto, com oito municípios associados.  

A LIPOR trata, todos os anos, cerca de 500 mil toneladas de resíduos sólidos 

urbanos – RSU –produzidos por cerca de 1 milhão de habitantes, uma taxa de capitação 

de 1,38 kg/Hab./dia produção de RU per capita (Lipor,2019).  

Seu principal objetivo, juntamente com os seus municípios associados é a adoção 

de sistemas integrados e a minimização da deposição de resíduos em Aterros 

Sanitários. Sua estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos 

resíduos urbanos, está baseada em três componentes principais:  

Valorização Multimaterial: Seu centro de Triagem objetiva a realização de uma 

triagem mais fina dos materiais procedentes da coleta seletiva de resíduos sólidos 

urbanos, entre eles, Ecopontos, Ecocentros, circuitos de recolha Porta-a-Porta e 

circuitos especiais - Ecofone - de forma a poderem ser enviados para a reciclagem. 

Valorização Orgânica: Com sua Central situada em Baguim do Monte e com 

capacidade para receber 60 mil toneladas/ano de matéria orgânica vindas da coleta 

seletiva de resíduos biodegradáveis (resíduos alimentares e resíduos verdes), produz 

cerca de 15 mil toneladas/ano de corretivo orgânico de alta qualidade.   

Valorização Energética: Sua central está situada na Maia, seu objetivo é a 

valorização, na forma de energia elétrica, da fração de resíduos que não possa ser 

aproveitada através dos processos de compostagem e reciclagem.  

Estes três componentes, são completos por um Aterro Sanitário de recepção dos 

rejeitados e de resíduos previamente preparados. Seus objetivos também são 

alcançados  juntamente com a geração de responsabilidades pela reciclagem, 

valorização, tratamentos e aproveitamentos finais dos resíduos sólidos entregues, 
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procedendo, então, sua manutenção e desenvolvimento de infraestruturas necessárias 

para o efeito e complementadas com campanhas de sensibilização junto da população, 

onde cria, assim, tendências para um futuro sustentável pois a LIPOR encara os 

resíduos como recursos e está comprometida com as prioridades globais dos objetivos 

de desenvolvimento sustentável (informações retiradas do site da empresa- 

www.lipor.pt). 

                                                           

2.2. Espaços Verdes da LIPOR 
 

A Horta da Formiga foi o primeiro espaço verde da LIPOR gerido de acordo com os 

príncipios da agricultura biológica .  

Trata-se de um espaço dentro da Unidade de Baguim do Monte e que surgiu, em 

2002, com a intensão de implementar a compostagem caseira, boas práticas de 

jardinagem sustentável, experimentação, aprendizagem de práticas de manutenção 

sustentável sem a utilização de produtos químicos ou práticas agressivas ao meio 

ambiente.  

Atualmente a Lipor possui dezenas de espaços verdes, dentro e fora de suas 

unidades, e trabalha em parceria com algumas instituições na curadoria e manutenção 

destes espaços verdes.  

A gestão dos Espaços verdes da LIPOR tem por objetivo reduzir os custos e 

aumentar a biodiversidade no local, buscando, para tanto, a expansão das metodologias 

adotadas na horta da formiga, sensibilizando cidadãos e entidades a implantarem as 

boas práticas em todos os espaços verdes dos municípios associados, disponibilizando 

um conjunto de serviços, entre eles pode citar a compostagem, agricultura biológica, 

jardinagem sustentável e biodiversidade, e desperdício alimentar.  

É o objetivo da empresa sensibilizar os cidadãos e as entidades para a 

implementação de boas práticas nos espaços verdes dos Municípios Associados de 

forma a reduzir a produção de resíduos orgânicos/ bioresíduos.  

Com a implementação do projeto em todos os seus espaços verdes, A LIPOR 

permitirá reduzir a produção de resíduos verdes e se adaptar as alterações climáticas 

nestes espaços. Como objetivos resultantes da criação e manutenção e administração 

dos espaços verdes estão a alteração e criação de espaços verdes sustentáveis 

dinâmicos e produtivos, pensando em todos os espaços verdes, não só para terem um 

carácter decorativo, mas também na função dos seus usos, transformando-os em 
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espaços dinâmicos e produtivos, melhorando a experiência de seus colaboradores e de 

seus visitantes, contribuindo, assim, na redução e contenção das alterações climáticas 

e seus efeitos diretos tanto em seus colaboradores como nas infraestruturas da Lipor, 

tornando-se referência na manutenção sustentável de espaços verdes, pela aplicação 

de boas práticas de jardinagem, a nível nacional e internacional. (informações retiradas 

do site da empresa: www.lipor.pt) 

                                                                    

 

Figura 1: Horta da Formiga 
Fonte: LIPOR 
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3. Estado da Arte 
 

3.1. Serviços de Ecossistemas 
 

O planeamento e gestão dos espaços verdes urbanos está diretamente ligado ao 

bem-estar do Homem nas cidades. Assim sendo, para que ocorra a melhoria em sua 

qualidade de vida e, para que se tenha uma efetiva contribuição desses espaços, é 

necessário entender os sistemas envolvidos e as interações existentes entre os seus 

elementos.  

Torna-se difícil encontrarmos uma concordância consensual sobre uma definição ou 

designação sobre o conceito de ecossistema porque há, na literatura, várias definições 

sobre o assunto (Ojea et al., 2012). 

O conceito de serviços de ecossistema deu-se início na década de 70. Porém, só 

na década de 90, após a publicação de Constanza et al. (1997) atingiu maior destaque 

nas discussões (De Groot et al.,2010). Sua divulgação fora do meio académico teve 

maior repercussão após a Avaliação de Ecossistemas do Milénio (Millenium Ecosystem 

Assessment - MEA) e obtendo um maior grau de relevância onde foi reconhecido tanto 

pela Convenção da Diversidade Biológica (CBD) como pelo setor empresarial (WRI, 

2012, CEBDS, 2013). 

O conceito sobre os serviços de ecossistema possui uma estrutura que permite a 

análise das relações existentes entre o homem e os espaços verdes que ocupam e para 

introdução de ações de melhoria nesta relação (Young,2010).  

Os benefícios proporcionados pelo ecossistema ao homem caracterizam-se como 

serviços (Costanza et al., 1997; MEA, 2005; Boyd & Banzhaf, 2007; Nicholson et al., 

2009; Reyers et al., 2012).  Os exemplos mais comuns de serviços de aprovisionamento 

encontram-se na agricultura, na água, nos recursos genéticos e na energia; já os de 

regulação estão na regulação do ar, do clima, da água, das erosões e polinizações; 

serviços culturais como recreação e ecoturismo e de educação e também em encontros 

religiosos; estão presentes também nos serviços de suporte como a formação do solo, 

ciclagem de nutrientes, produção primária e a fotossíntese (MEA,2005).  

Na continuidade do MEA ocorreu uma avaliação para Portugal, o ptMEA.  

Em Portugal os principais serviços de ecossistemas listados pelo ptMEA referem-se 

à produção de alimento, na madeira, na cortiça, na proteção do solo, na água e sua 
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regulação do ciclo hidrológico e sua qualidade, no turismo e no sequestro do carbono ( 

Pereira et al., 2009). 

As interferências Humanas que visam a obtenção de recursos naturais têm causado 

grandes degradações nos ecossistemas. Estas degradações estão diretamente 

relacionadas ao desmatamento de florestas, à produção de alimentos, ao abate de 

animais e na erosão dos solos, tendo como maior consequência a extinção dos 

ecossistemas ( Pereira et al., 2009). 

Nas últimas décadas tem havido um desenvolvimento do entendimento da produção 

dos serviços pelo ecossistemas e a maneira como o fornecimento destes serviços 

converte-se economicamente junto ao mercado financeiro (Costanza et al., 1997; Daily 

et al., 2000; MEA, 2005; Nelson et al., 2009; Lautenbach et al., 2011). 

O dimensionamento e a medição dos serviços de ecossistemas são difíceis de ser 

realizada (Nelson et al., 2009) e a avaliação dos seus benefícios inclui um dos 

problemas mais comuns economicamente, isto é, relevar e agregar preferências bem 

como abordar a incerteza (Daily et al., 2000).  

O cálculo do valor dos serviços também é complicado pois está diretamente ligado 

a incertezas e, ao tomarmos decisões sobre estes serviços, estamos sempre em um 

processo de avaliação dos mesmos, por isso, torna-se importante assumir as incertezas 

associadas para tornar as avaliações claras e explícitas quanto possível (Costanza et 

al., 1997). 

Os serviços de ecossistema não possuem uma avaliação sólida para todos os 

serviços por não existir um padrão em suas unidades para que se faça a sua 

contabilização ambiental (Boyd & Banzhaf, 2007; Wallace, 2007; Fisher et al., 2009; 

Lautenbach et al., 2011) o que torna complicada uma quantificação precisa, e, 

considerando essa dificuldade, também teremos sua valorização dificultada.  

O valor do capital natural e dos serviços dos ecossistemas por muitas vezes não 

obtém êxito no mercado, ou pode até ser impossível sua comercialização.  De todos os 

motivos, dois se destacam. O primeiro é que a relação entre os benefícios retirados e o 

valor dos mesmos não são diretos, o segundo, diz respeito a alguns dos benefícios que 

os seres humanos retiram para o seu bem-estar que, mesmo que o façam sem querer, 

passam por alguma economia monetária, por exemplo o ar que respiram, a água, a 

formação de solo, a regulação do clima e os valores estéticos (Costanza et al., 1997). 

Os valores estéticos que fazem parte dos serviços culturais, mesmo que sejam um 

serviço ambiental relevante, pertencem à categoria de serviço ambiental e é um dos 
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mais complexos de serem quantificados e avaliados como as paisagens e os aspetos 

recreativos e educacionais da natureza (MEA, 2005; Hernández-Morcillo et al., 2013; 

Plieninger et al., 2013).  

A economia ecológica dos recursos naturais ou ambientais estão presentes no 

conceito de serviços de ecossistema, na qual um dos componentes fundamentais é a 

valoração da natureza e seus recursos (MEA, 2005).  O conceito de serviços de 

ecossistema é resultante da economia ecológica, ambiental ou dos recursos naturais, 

onde a valoração da natureza e serviços são componentes fundamentais (MEA, 2005). 

 Após a publicação de Constanza et al. (1997) surgiram diversas propostas de 

abordagem em relação a definição de serviços do ecossistema, tendo como exemplo: 

Constanza et al. (1997); Daily, (1997); De Groot et al. (2002); MEA (2003); Groffman et 

al. (2004);Farber et al. (2006).  

Segundo o MEA- Millennium Ecosystem Assessment (2005) onde os bens providos 

pelos ecossistemas naturais são definidos como sinónimos de serviços de ecossistema, 

estão alinhados aos resultados de condições e processos.  

Nesta publicação, considera-se quatro (4) categorias de benefícios para os serviços: 

serviços de provisão (e.g., alimento, fibras, madeira, água potável), de regulação (e.g., 

purificação da água, regulação da erosão, regulação climática, polinização), de suporte 

(e.g., ciclo de nutrientes, produção primária, formação do solo) e culturais (e.g., recreio 

e lazer, ecoturismo, educação, património, inspiração).  

O modo como o Millennium Ecosystem Assessment (2005) caracteriza o conceito 

de serviços de ecossistemas e coloca o bem-estar humano como sendo o ponto central 

da avaliação, torna-o antropocêntrico (Pereira et al., 2009).  

Para Costanza et al. (1997) e De Groot et al. (2002) os serviços de ecossistema 

representam os bens e serviços que proveem, direta ou indiretamente, das funções dos 

ecossistemas e que, por sua vez, transformam-se em benefícios para os seres 

humanos.  

É possível observar como o conceito desse serviços está diretamente associado ao 

funcionamento interno do ecossistema (e.g., processos da cadeia alimentar, 

manutenção de fluxos de energia) e na maneira como o homem se relaciona com os 

bens providos pelo ecossistema (e.g., cadeia produtiva de alimentos, secas cheias e 

doenças; formação de solos; lazer e valor espiritual).  
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Em Portugal o trabalho mais notável foi desenvolvido por Pereira (2009) que 

identifica o conceito de serviços de ecossistema como uma oportunidade para a 

definição de uma estratégia de conservação da biodiversidade urbana. 

 

 

Figura 2: Funções dos espaços verdes urbanos agrupados em áreas disciplinares. 
Fonte: http://roa.midatlanticocean.org/wp-content/uploads/2015/12/ecosystem_services.png) 

        

3.2. Carbono 
 

O carbono é um elemento químico, sólido em temperatura ambiente, sendo um dos 

primeiros elementos químicos a ser descoberto e um dos elementos mais abundantes 

no universo.  

O carbono é o elemento básico para todas as formas de vidas existentes e, no corpo 

humano, é o segundo elemento químico mais presente ficando atrás somente do 

oxigénio.  

Segundo Denardin et al. (2014), estudos do ciclo do carbono apresentam grande 

interesse devido à sua implicação nas mudanças climáticas por influência da alteração 

das emissões dos gases de efeito estufa (GEEs). 

As práticas agrícolas e as mudanças do uso do solo advindas do desmatamento são 

as principais fontes de emissão dos GEEs.  
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Portugal, no ano de 2017, foi responsável pela emissão de 70.546 t CO2eq, 

considerando essa ação antrópica e, aproximadamente 29.5% do CO2 emitido para 

atmosfera são derivados de Indústrias de Energia, 24.3% de Transportes, 11.02% de 

processos industriais, 10.75% das indústrias transformadoras e de construções, 10% da 

Agricultura e 7% de Resíduos. Os 7,43% restantes são de emissões não controladas 

(PORDATA 2017).  

 

Figura 3: Emissões de gases estufas: Total e por alguns setores de emissões de gases em valor absoluto. 
 

                                                                                 Fonte: PORDATA 
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Tabela 1: Emissões de gases estufa: Total e por alguns setores de emissões de gases. Ano 2011 a 2017. 

Fonte: PORDATA 

 

 

 

A vegetação fixa o carbono via a fotossíntese, obtido do CO2 presente na atmosfera 

que, após ser absorvido, passa a constituir suas moléculas estruturais e funcionais.  

Os ecossistemas terrestres acumulam carbono no decorrer do processo, porém, 

quando a floresta começa a atingir a sua maturidade a acumulação de carbono começa 

a diminuir. (SCHOLES & NOBLE, 2000). 

As ponderações a respeito da fixação de C geralmente estão relacionadas à 

concepção do armazenamento de C em solos, florestas e outros tipos de vegetação 

(BALBINOT et al., 2003), porém, o desmatamento e/ou a substituição da vegetação local 

altera estes drenos e depósitos.  

Ao contrário, a proteção da vegetação e cobertura do solo podem tornar um 

ecossistema dreno de C em fonte de C. (BAYER et al., 2004; DIEKOW et al., 2005).  

O armazenamento e o sequestro do carbono é um dos serviços ecossistêmicos mais 

recorridos e avaliados como uma solução importante para a diminuição dos efeitos do 

CO2 na atmosfera (IPCC, 2005; Tallis et al., 2013).  

Agricultura, produção 

animal, caça, floresta 

e pesca

Indústrias extractivas
Indústrias 

transformadoras

Electridade, gás, 

vapor,...

Captação, tratamento 

e distribuição de 

água...

Construção

2011  2,683.4  522.9  762.5  4,437.6  3,397.2  255.8

2012  2,684.7  438.7  755.6  4,463.4  3,239.4  230.2

2013  2,455.1  444.7  801.0  3,682.8  3,223.6  192.3

2014  2,465.2  474.9  764.9  3,213.4  3,169.6  197.5

2015  2,353.2  527.7  731.7  3,460.8  3,043.8  213.2

2016  2,313.2  469.5  651.6  3,182.5  3,055.7  198.1

2017  2,210.1  438.1  637.3  4,371.3  3,095.3  199.2

Intensidade carbónica da economia por sector de actividade

Fontes de Dados: INE - Contas Nacionais Anuais (Base 2016)

INE - Conta Satélite do Ambiente

Fonte: PORDATA

Última actualização: 2019-10-23

Anos

Intensidade carbónica da economia (t CO2eq / milhões de euros)
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O equilíbrio de C no solo está diretamente ligado com as adições de C 

fotossintetizado pelas partes aéreas e raízes das plantas e suas perdas para a 

atmosfera que resultam em oxidação microbiana do C orgânico a CO2.  

Consegue-se avaliar a dimensão desses processos através da realização de 

experimentos de longa duração, pela quantificação de C orgânico estocado no solo e 

comparando com o de C do solo estocado inicialmente (Costa et al.,2006). 

 

Figura 4: Ciclo Global do Carbono. 
Fonte: http://ameioambiente.culturamix.com/ 

                                                                                                                     

3.3. Solo 
 

Solo, segundo Gutierres (2009), é entendido como um corpo natural formado a partir 

da intemperização de uma rocha-matriz e que, com o passar do tempo, vai se 

associando a outros elementos constituintes como água, ar e matéria orgânica, a partir 

da ação dos seus fatores de formação, que inclui além do material de origem, o clima, 

o relevo, o tempo e os seres vivos.  

O tempo, para que um solo atinja o estágio de maturidade, varia com as condições 

de cada local e, por isso, aumenta a responsabilidade do ser humano em adotar práticas 

conservacionistas, afim de evitar a degradação por processos de erosão, prejudicando 

assim o sistema natural e a vida do próprio homem, que a cada ano vem perdendo 

espaços cultiváveis.  
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Cada vez mais discutido, as mudanças climáticas globais, o solo e os seus diversos 

usos exercem papéis importantes na fonte e na drenagem de gases de efeito estufa 

(GEE). Realizar a medição do CO2 superficial do solo é o método mais amplamente 

difundido para calcular a taxa de fluxo de CO2 e a respiração do solo.  

Apesar de terem semelhanças, a respiração dos solos e o fluxo de CO2 são 

equivalentes, embora comumente utilizados como tal. A liberação de CO2 para a 

atmosfera chama fluxo de CO2. Como a oxidação da MO do solo ocorre através de sua 

respiração passa a ser dependente da produção de CO2 do solo e do processo de 

difusão que é o processo físico de fluxo de gás para fora do solo (COELHO, 2006). 

Segundo DAVIDSON et al. (2002), a maior parte do CO2 produzido no solo é liberado 

para a atmosfera, assim, o fluxo de CO2 medido no solo, relativamente sobre longos 

períodos, reflete a respiração do solo.  

A respiração do solo é um dos maiores e mais importantes processos de liberação 

do carbono em um ecossistema terrestre, e pode ser medido através de vários métodos 

e, entre eles podemos citar o de covariância de vórtices turbulentos que nos permite 

medir sua respiração no período noturno e o uso de câmaras colocadas sobre o solo 

possibilitando uma medida direta de sua respiração e da serapilheira que que ocorre 

dentro das camadas do solo. 

                                                       

3.4. Espaços Verdes 
 

Para melhor entendimento deste trabalho, trataremos os espaços verdes urbanos 

como sendo ecossistemas, definido por Pereira et al. (2009:26) como “um complexo 

dinâmico de plantas, animais e comunidades intraorganismos e o meio abiótico 

envolvente, interagindo como uma unidade funcional” sendo os seres humanos parte 

deste complexo.  

O conceito de espaços verdes urbano como é conhecido atualmente tem surgimento 

a partir do século XIX (Jim, 2002; Fadigas, 1993; Telles, 1997).  

O novo conceito desassocia os espaços de socialização das classes dominantes 

(Magalhães, 1992; Salgueiro, 2005) tornando-o um espaço capaz de abranger os 

princípios designados como áreas ambientais dentro de zonas urbanas e que exerçam 

a aplicação dos princípios da higiene, com vista a controlar a insalubridade das cidades 

grandes (Jim, 2002).  
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Atualmente as cidades ocupam apenas 2,7 % da superfície do globo terrestre (UN, 

2010). O aumento exponencial da população mundial provocou uma aglomeração 

populacional em diversos centros urbanos e provocou uma distribuição desordenada do 

solo que, em sua maioria, encontram-se em locais ilegais.  

Com o aumento do processo de urbanização, prevê-se que em 2030 mais de 60% 

da população deverá viver nas cidades (UN, 2010).  

A redução e fragmentação do tamanho das parcelas de habitats e as interferências 

no ciclo hidrológico tem tornado os centros urbanos, cada vez mais, locais com altas 

temperaturas.  

Esse fenômeno climático e suas características, atualmente são comumente 

encontrados nas cidades (Alberti, 2005; Liu et al., 2007; Marzluff et al., 2008; Endlicher 

et al., 2008) e esta ocupação desordenada tem comprometido a qualidade de vida de 

seus habitantes que passaram a viver em uma nuvem de hostilidade ambiental. 

Podemos citar a poluição e suas derivantes e, por isso é indiscutível a importância 

da arborização das cidades. Essa importância está diretamente ligada a questões 

relativas ao bem estar da população incluindo, além do significado histórico e cultural, 

os aspectos psicológicos da interação de seus habitantes com a natureza.   

Alguns destes aspectos podem ser quantificados, avaliados e monitorados 

permitindo caracterizar e melhorar os benefícios da ação onde podemos destacar a 

estabilização e melhoria microclimática, a redução das poluições sonoras e 

atmosféricas, a melhoria estética das cidades além de melhorias na saúde humana bem 

como todos os benefícios sociais, económicos e, por que não, políticos (MILANO; 

DALCIN, 2000).  

Irracionalmente, ano após ano, as cidades consomem mais recursos naturais - 

alimentos, energia, matéria-prima e, neste contexto, cada vez mais se percebe a 

importância da manutenção e preservação dos sistemas naturais nas áreas urbanas 

pois assim podemos amenizar a perda do contato com a natureza (Grêt-Regamey e 

Ulrike, 2012). 

Perante esta realidade, a harmonização dos sistemas naturais com os sistemas 

adotados pelas cidades surge como um dos maiores desafios do Século XXI.  

Desde o início deste século, tem aumentado gradualmente o aumento com as 

preocupações relacionadas ao ambiente.  

A população pouco a pouco vem tomando consciência não só da importância 

ambiental como também da importância sociocultural e da qualidade de vida e é, cada 
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vez maior e mais visível, o número de pessoas que procuram métodos naturais para 

controlar pragas, reduzir danos ao meio ambiente, e todas as outras tarefas de 

manutenção.  

Nesse sentido se faz mister que os espaços verdes venham a ser colocados no 

centro das discussões como propósito de tentar mitigar os efeitos da cidade na 

paisagem.  

A harmonia entre as cidades e a natureza tornou-se prioridade (Magalhães, 1992) e 

reconhece-se que os espaços verdes são parte integrante de qualquer cidade (Dunnett 

et al., 2002).  

Na literatura, a classificação e agrupamento dos espaços verdes já estão sendo 

alocados de acordo com as funções que desempenham: ambiental, económica e social 

(Burgess et al., 1988; Jim, 2002; Boone et al., 2009; Chiesura, 2004; Swanwick et al., 

2003; Tzoulas et al., 2007; Alberti, 2005). 

                                                                   

3.5. Quantificação do Carbono - Método LOI 
 

Segundo Mikutta et al. (2005), para a quantificação precisa dos estoques de matéria 

orgânica do solo (SOM) é necessário estudar a dinâmica da matéria orgânica ao longo 

de um período.  

Em todo o mundo, os dois métodos mais utilizados para quantificar SOM são loss-

on-ignition (LOI) e o wet-oxidation (WO).  

Nestes métodos, remove-se a matéria orgânica por aplicação de calor (LOI) ou, por 

aquecimento combinado com destruição química (WO) onde se usa um reagente, como 

o peróxido de hidrogênio, hipoclorito de sódio ou peroxodissulfato de dissódio. 

Após a remoção, a massa gravimétrica perdida é medida para estimar o conteúdo 

de matéria orgânica dos solos. Uma grande limitação da destruição química durante o 

WO é o risco de oxidação incompleta, o que implica que um fator de correção é 

necessário.  

Este fator de correção varia do solo ao solo e depende principalmente das condições 

de reação, tamanho da amostra e tipo de reagente usado.   

Apesar do fato de muitos protocolos de oxidação existirem, nenhum atinge uma 

eficiência de remoção e que é constante em todos os tipos de solo ou uma eficiência de 

remoção de 100%. Com isso, para cada amostra é necessário a correção da oxidação 

incompleta que ocorre, feita através de um fator de multiplicação.  



 
FCUP 

Quantificação e Monetização de carbono nos Espaços Verdes da Lipor 

18 

 
 

 
 

No método LOI não ocorre nenhuma influência pelo tipo de reagente que é utilizado, 

porque no processo ocorre somente destruição física, tornando o LOI preciso para 

quantificar o SOM.  

Apesar de não ter um protocolo padrão definido possui-se alguns fatores que 

podemos considerar como negativos: combustão incompleta da MOS a baixas 

temperaturas (Ball, 1964), a água estrutural presente nos materiais argilosos é removida 

(Sun et al., 2009) e a ocorrência de decomposição do solo carbonatado se mantidos a 

altas temperaturas (Kasozi et al., 2009). 

A temperatura de ignição no LOI pode variar de 300ºC à 850ºC podendo haver uma 

variação (Ball, 1964; Abella & Zimmer, 2007) em relação a duração de ignição 2 horas 

à 28 horas (Ranney, 1969; Konen et al., 2002).  

Pode haver uma variação referente a massa da amostra (0,2-20 g) e quanto ao forno 

de ignição empregado (Lowther et al., 1990; Grewal e outros, 1991).) No método LOI, 

utiliza-se amostras inferiores a 5g, sendo mais comum amostras de 2g a 4g (Wang et 

al. 2011) e por ser muito utilizado, torna cada vez mais necessário o aperfeiçoamento 

dos procedimentos para se desenvolver um padrão. 

 

3.6. Modelo de cálculo do equivalente a CO2 

sequestrado no solo 
 

Um dos métodos usados para determinar a matéria orgânica do solo (MOS), é o 

“Loss on Ignition” (LOI), que consiste na oxidação da MOS em CO2 mantendo a amostra 

de solo a uma temperatura elevada. De modo a se obter uma oxidação completa, irá 

ser usada uma temperatura de 550 ºC durante 3 horas e, com o objetivo de minimizar a 

existência de água nas amostras de solo antes da fase de oxidação, as amostras serão 

condicionadas a 100 ºC durante pelo menos 12 horas1. 

A massa de MOS (mMOS) existente numa amostra de X gramas de solo é: 

mMOS =  msolo antes –  msolo depois (unidade - gMOS) (3.1) 

onde msolo antes e msolo depois são as massas (em g) de solo antes e depois da oxidação, 

respetivamente.   

                                                           
1 M.J.J. Hoogsteen, E.A. Lantinga, E.J. Bakker, J.C.J. Groot, P.A. Tittonell, Estimating soil organic carbon 
through loss on ignition: effects of ignition conditions and structural water loss, European Journal of Soil 
Science, 66 (2015) 320-328. 
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A massa de MOS por unidade de massa de solo (MMOS) e a correspondente 

percentagem (%mMOS) pode ser calculada como: 

𝑀𝑀𝑂𝑆 =  𝑚𝑀𝑂𝑆 / 𝑋 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 –  𝑔𝑀𝑂𝑆/𝑔𝑠𝑜𝑙𝑜) 

%𝑚𝑀𝑂𝑆 =  100 𝑥 𝑚𝑀𝑂𝑆 / 𝑋 

(3.2) 

Contudo, a MOS contém aproximadamente 58% de carbono 2. Assim, a massa de 

carbono orgânico do solo (COS) (MCOS) será: 

MCOS = 0,58 x MMOS (unidade – gCOS/gsolo) (3.3) 

Para um determinado terreno de área Y m2 onde se considera uma profundidade de 

solo de Z m, o volume de solo em análise (Vsolo) será: 

Vsolo = (Y x Z) m3 (3.4) 

 Assim, a massa total de solo em consideração (MTsolo – expressa em kg) será 

estimada conhecendo a massa volúmica aparente do solo seco (  – neste trabalho 

considerou-se a densidade do solo 1,20 kg/m3 ou g/dm3): 

MTsolo = Vsolo x   (unidade – kgsolo) (3.5) 

A quantidade de total de carbono orgânico (QTCOS) que existe naquele solo será: 

   QTCOS = MTsolo (kgsolo) x MCOS (gCOS/gsolo) x 1000 (unidade – kg) (3.6) 

Considerando que todo o carbono orgânico do solo corresponde a carbono 

sequestrado e que se pode transformar em CO2, a massa de CO2 sequestrada (MSCO2) 

no solo pode ser estimada por [3]: 

   MSCO2 = QTCOS x 3,67 (unidade – kgCO2) (3.7) 

A MSCO2 é o carbono sequestrado no solo e não se pode esquecer que a biomassa 

presente acima do solo e nas raízes também sequestram carbono e, nalguns casos, 

pode corresponder a uma fração significativa que pode ser superior a um terço do total3. 

                                                             

3.7. Mercado de créditos de Carbono 
 

O comércio de créditos de carbono se baseia, de acordo com Araújo (2008, p. 28-

29), “em projetos que sequestrem ou reduzam o volume de CO2 na atmosfera”.  

                                                           
2 USDA NRCS. Soil Quality Indicators - Total Organic Carbon. October 2009.  
 
3 E. Toensmeier, The Carbon Farming Solution, Chelsea Green, Vermont. 2016. 
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Por meio dele, países desenvolvidos comprariam créditos de carbono, em tonelada 

de CO2 equivalente, de países em desenvolvimento responsáveis por tais projetos”  

O comércio de emissões estabelece um mercado de compra e venda do “direito de 

emitir gases de efeito estufa” – os créditos de carbono, segundo Araújo (2008, p. 23) 

sendo assim, os países que são os maiores poluidores conseguem comprar créditos de 

carbono de países que com menor poluição e reduzirem suas emissões para além das 

metas impostas pelo protocolo de Kyoto.  

Os “títulos” de crédito de carbono emitidos são chamados de Redução Certificada 

de Emissões (RCE), e são utilizados pelos países para o cumprimento das metas de 

redução imposta pelo protocolo de Kyoto, e em negociações no comércio de emissões 

de gases de efeito estufa (GEEs). O Prototype Carbon Fund (PCF), criado pelo Banco 

Mundial, que define o comércio de emissões.  

Este mercado começou a ter validade após a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto 

(ARAÚJO, 2008). Segundo Araújo (2008, p. 14) “O Protocolo tem como missão alcançar 

a estabilização da concentração de gases na atmosfera, reduzindo sua interferência no 

clima e, portanto, contribuindo para a sustentabilidade do planeta”.  

A COP 3, 3ª Conferência das Partes, mais conhecida como COP 3, ocorreu no ano 

de 1997, na cidade de Kyoto no Japão, contando com a participação de 166 

representantes de países tendo em vista o cumprimento do Mandato de Berlim, 

estabelecido em 1995 (LIMIRO, 2009).  

O mandado de Berlim propunha que até o ano de 2000, os países mais 

desenvolvidos se comprometessem a reduzirem suas emissões de gases para os níveis 

do início do ano de 1990 em seu primeiro período que iria de 2008 a 2012, no entanto, 

após reuniões os representantes dos países ricos entenderam que os níveis 

estabelecidos era inadequado para se atingir o objeto de longo prazo da Convenção. 

 Consequentemente, foi acordado ocorreriam negociações para um novo Protocolo 

para a Convenção, e seria aprovado até acontecer 3ª Conferência das Partes (LIMIRO, 

2009). O protocolo de Kyoto, contou incialmente com a adesão de 39 países se 

comprometendo com a redução de GEE, após a definição de prazos e metas 

estabelecidas (LIMIRO, 2009).  

Segundo Peleias et. al (2007, p.81) o protocolo previu a diminuição dos 

investimentos na redução de gases e a criação dos seguintes mecanismos de 

flexibilização:  
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a) Emissions trading – ET (comércio de emissões): para países do anexo 1 do 

protocolo que cumprirem a meta poderem negociar o excedente com outras nações;  

b) Joint implementation – JI (implementação conjunta): para paíeses do anexo 1 do 

Protocolo poderem participar de projetos de redução de gases de efeito estufa com 

outras nações do anexo 1 do protocolo;  

c) Clean development mechanism – CDM (mecanismo de desenvolvimento limpo – 

MDL): para países do anexo 1 do protocolo poderem investir em projetos de redução de 

gases de GEE ou comprarem reduções das nações em desenvolvimento não listadas 

no anexo 1 do protocolo. 

O comércio de emissões (ET – Emissions Trading) funciona a partir da compra e 

venda de créditos. As empresas e os países que conseguirem reduzir suas emissões 

de GEE a níveis inferiores ao estabelecido recebe créditos de carbono que podem ser 

negociados com empresas ou países que não atingiram suas metas pré-estabelecidas.  

Um crédito de carbono no mercado corresponde a uma tonelada de carbono. O 

Crédito de carbono é uma commodity e um ativo financeiro que pode ser comercializado 

em mercados financeiros nacionais e internacionais. O mercado de carbono funciona 

através de leilões que possuem diversas finalidades especificas de acordo com a oferta.



 
FCUP 

Quantificação e Monetização de carbono nos Espaços Verdes da Lipor 

22 

 
 

 
 

4. Materiais e Métodos 
 

Neste capítulo estão apresentados os materiais e os métodos aplicados para a 

obtenção dos resultados da pesquisa realizada. 

 

4.1. Local de Amostragem 
 

A pesquisa decorreu nos espaços verdes de LIPOR, mais precisamente na Unidade 

de Baguim do Monte-Porto.  

A LIPOR conta, hoje, com uma área total de 40 mil metros quadrados, representada 

na figura 5, onde, nota-se, que a área que se encontra o Parque Aventura (Antigo Aterro 

sanitário de Ermesinde) possui uma baixa quantidade de vegetação (figura 5). 

Dentre os pontos de amostragem dos espaços verdes foram escolhidos o Parque 

Aventura, a Horta da Formiga, os Painéis Fotovoltaicos, o abrigo para os animais, os 

jardins próximos a central de triagem e o pomar como mostra a figura 6. 

 

Figura 5: Unidade LIPOR: Baguim do Monte. 
Fonte: Google Earth 
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Figura 6: Espaços verdes da LIPOR 
Fonte: Google Earth 

 

 

 

4.2. Coleta das Amostras 
 

Para a realização da pesquisa foram coletadas duas (2) amostras independentes de 

solo em vinte (20) locais diferentes e de forma aleatória nos espaços verdes da LIPOR. 

Para a coleta do solo utilizou-se o amostrador Eijkelamp 0.7mm que foram 

posteriormente armazenados em sacos plásticos, para maior facilidade no transporte 

até o laboratório.  

Os locais para amostragem levaram em conta, quando possível, a alternância entre 

locais com vegetação e locais com menos vegetação. As coletas foram feitas na camada 

de solo de 0-45 cm de profundidade. 

Foi-se levado em conta a profundidade de no máximo 45 cm para tornar padrão 

todos os locais de coleta, uma vez que o Parque Aventura (antigo Aterro de Ermesinde) 

possui uma manta de isolamento para que aterro sanitário se mantenha selado e vedado 

e não contamine solo, que encontra-se abaixo de 60 cm de solo.  
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Durante os meses de fevereiro a abril de dois mil de dezenove (2019) realizou-se a 

primeira etapa de coleta do solo das primeiras vintes (20) amostras retiradas do solo 

dos espaços verdes. A segunda etapa de coleta da amostragem ocorreu entre os meses 

de maio a julho de dois mil e dezenove (2019) e contou com vinte (20) pontos diferentes, 

porém, próximos ao realizados na primeira etapa do solo   

                                                                                                    

4.3. Análise Laboratorial 
 

As amostras de solo coletadas foram levadas para o laboratório de Química 

Orgânica da Faculdade de Ciências-Universidade do Porto. 

O método LOI foi utilizado nesta pesquisa para identificar a quantidade de matéria 

orgânica perdida após a queima de solo na mufla.  

Todas as amostras foram passadas por uma peneira de 2mm, identificadas e 

armazenadas em Becker de vidro onde foram secas em estufa a uma temperatura de 

100ºC durante 12 horas.  

Após o término do tempo na estufa as amostras foram colocadas em esticadores 

com sílica durante 15 minutos para que assim pudessem voltar à temperatura ambiente 

sem que adquirissem humidade. Depois de esfriadas retirou-se 5g de amostra que 

foram pesadas em balança de precisão dentro de um cadinho de porcelana. Após o 

término do preparo das amostras, os cadinhos de porcelana foram pesados na balança 

de precisão vazios e posteriormente foram pesados cheios de solo. Três cadinhos de 

porcelana com solo, foram colocados por vez dentro da mufla, configurada para atingir 

100ºC durante 15 minutos que foram subindo 5ºC por minuto para a evaporação da 

água residual para que, em seguida, pudessem continuar subindo 5ºC por minuto até 

atingir 550ºC onde se mantiveram por 3 horas.  

A mufla perdeu o seu calor descendo 5ºC por minuto. Após o fim do processo de 

queima e perda de matéria orgânica do solo os cadinhos foram novamente pesados 

para obtenção do valor final de massa seca do solo. 
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5. Resultados e Discussão 
 

Este capítulo 5 apresenta os resultados e a discussão obtida a partir do tratamento 

dos dados. 

 As primeiras vinte (20) amostras analisadas pelo método LOI. Obtiveram a 

massa de carbono orgânico no solo (COS) (MCOS) variadas, mas é possível observar 

maior quantidade de carbono orgânico no solo do solo (COS) (MCOS)  em locais onde 

encontra-se maior quantidade de vegetação como por exemplo na amostra – horta da 

formiga entre salas (0.000059 gramas) tabela 2, devido ao auxílio da vegetação 

presente na captura do CO₂.  

Locais que possuem menos vegetação é possível observar uma menor 

concentração de massa de carbono orgânico no solo do solo (COS) (MCOS), pois não 

se encontra vegetação arbórea que são fatores fundamentais no processo de captura 

de CO₂, como por exemplo na amostra – Parque Aventura 1º patamar sem vegetação 

(0.000011 gramas) tabela 2.  

 

 

 

Tabela 2: massa de carbono orgânico do solo (COS) (MCOS) em gramas na primeira amostragem 

local amostra 

Coordenadas 
Geográficas 

(WGS84) 

peso 
recipiente 
vazio/mg 

peso 
com 

terra/mg 

peso 
após 

mufla/mg 

Massa 
Solo 

Seco/mg mmos 
Mmos 

mg 
% 

mmos 
Mg 

Mcos Mcos/Grm 

Parque 
Aventura - 

Entrada Trilho 
do Trem 

41.19737°       
-8.55417° 10450.7 14055.5 13874.8 3604.8 180.7 0.050 5.01 0.029 0.000029 

Pomar Fundo 
Esquerda 

41.198035°     
-8.547294° 11089.6 15657.1 15362 4567.5 295.1 0.065 6.46 0.037 0.000037 

Parque 
Aventura – 1º 
Patamar com 

Vegetação 
41.198436°     
-8.551597° 11090.6 15678.4 15469.4 4587.8 209 0.046 4.56 0.026 0.000026 

Pomar Lateral 
41.198488°     
-8.5472140° 10450.9 15211.5 14711.5 4760.6 500 0.105 10.50 0.061 0.000061 

Pomar Fundo 
Direita 

41.19817°       
-8.547335° 11089.6 15441.9 15178.4 4352.3 263.5 0.061 6.05 0.035 0.000035 

Horta Formiga 
entre salas 

41.198839°     
-8.545882° 10975.6 14904.3 14502.3 3928.7 402 0.102 10.23 0.059 0.000059 
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Canteiro 
Centro 

Triagem Casa 
41.200518°     
-8.547322° 11089.5 15500.5 15224 4411 276.5 0.063 6.27 0.036 0.000036 

Horta formiga 
Canteiro 

Plantação 
41.198048°     
-8.546997° 10451.2 14436.6 14244.8 3985.4 191.8 0.048 4.81 0.028 0.000028 

Central de 
triagem 
Prédio 

Administrativo 
41.199831°     
-8.548245° 11090.1 14635.8 14364.2 3545.7 271.6 0.077 7.66 0.044 0.000044 

Abrigo 
Animais 

41.197394°     
-8.548548° 10452 14544.4 14315.2 4092.4 229.2 0.056 5.60 0.032 0.000032 

Parque 
Fotovoltáico 

41.199299°     
-8.552653° 10452.1 14958.5 14677.7 4506.4 280.8 0.062 6.23 0.036 0.000036 

Central de 
Triagem 

Oposto Prédio 
Administrativo 

41.199431°     
-8.547423° 10976.4 15382.7 15268.1 4406.3 114.6 0.026 2.60 0.015 0.000015 

Parque 
Aventura - 

Árvores meio 
aterro atrás 

41.194997°     
-8.552426° 10451.1 14374.5 14130.6 3923.4 243.9 0.062 6.22 0.036 0.000036 

Parque 
Aventura – 3º 
patamar sem 

vegetação 
41.196317°     
-8.551923° 10976.6 15558.8 15424.3 4582.2 134.5 0.029 2.94 0.017 0.000017 

Parque 
Aventura - 
Valorização 
orgânicos 

41.196095°     
-8.549467° 11089.9 15533.1 15360.1 4443.2 173 0.039 3.89 0.023 0.000023 

Parque 
Aventura – 2º 
patamar com 

vegetação  
41.197818°     
-8.551695° 10451.7 15518.8 15253.4 5067.1 265.4 0.052 5.24 0.030 0.00003 

Parque 
Aventura – 1º 
patamar sem 

vegetação 
41.198239°     
-8.551154° 10976 15435.8 15348.3 4459.8 87.5 0.020 1.96 0.011 0.000011 

Parque 
Aventura – 2º 
patamar sem 

vegetação 
41.197341°     
-8.551352° 10451.5 15839.5 15572.5 5388 267 0.050 4.96 0.029 0.000029 

Parque 
Aventura – 3º 
patamar com 

vegetação 
41.196047°     
-8.553183° 11090 15265.1 14983.3 4175.1 281.8 0.067 6.75 0.039 0.000039 

Parque 
Aventura - 
Relva alta 

41.195818°     
-8.552426° 10976.2 15054.9 14940.3 4078.7 114.6 0.028 2.81 0.016 0.000026 
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trilho trem 
fundo aterro 

 

Em seguida foi executado novamente mais uma amostragem de vinte (20) 

amostras em locais próximos aos pontos de coleta da primeira etapa (Tabela 3). Obteve-

se resultados semelhantes a 1ª amostragem no que diz respeito a locais que possuem 

maior quantidade de vegetação terem maior concentração de massa de carbono 

orgânico no solo (COS) (MCOS) que lugares com menos vegetação como por exemplo 

na amostra - Central de Triagem Prédio Administrativo (0.000063 gramas). (Tabela 3) 

 

Tabela 3: massa de carbono orgânico do solo (COS) (MCOS) na segunda amostragem 

local amostra 

Coordenadas 
Geográficas 

(WGS84) 

peso 
recipiente 
vazio/mg 

peso 
com 

terra/mg 

peso 
após 

mufla/mg 

Massa 
Solo 

Seco/mg mmos 
Mmos 

mg 
% 

mmos 
Mg 

Mcos Mcos/Grm 

Parque 
Aventura - 

Entrada Trilho 
do Trem 

41.197131     
-8.554525 10976.3 14710.9 14607.3 3734.6 103.6 0.028 2.77 0.016 0.000016 

Pomar Fundo 
Esquerda 

41.198125     
-8.547023 11090.3 14906.5 14589.1 3816.2 317.4 0.083 8.32 0.048 0.000048 

Parque 
Aventura – 1º 
Patamar com 

Vegetação 
41.198407     
-8.551675 10451.6 16017.8 15872.9 5566.2 144.9 0.026 2.60 0.015 0.000015 

Pomar Lateral 
41.198125     
-8.547023 10451.9 14465 14133.7 4013.1 331.3 0.083 8.26 0.048 0.000045 

Pomar Fundo 
Direita 

41.198125     
-8.547023 11090 16088.8 15884.1 4998.8 204.7 0.041 4.09 0.024 0.000024 

Horta Formiga 
entre salas 

41.198665     
-8.546272 10451.5 14077.2 13785.5 3625.7 291.7 0.080 8.05 0.047 0.000047 

Canteiro 
Centro 

Triagem Casa  
41.200532     
-8.54736 10976.6 15353.4 15133.7 4376.8 219.7 0.050 5.02 0.029 0.000029 

Horta formiga 
Canteiro 

Plantação 
41.198127     
-8.546993 10976.3 15390.7 15237.4 4414.4 153.3 0.035 3.47 0.020 0.00002 

Central de 
triagem 
Prédio 

Administrativo   11090.4 14805.2 14402 3714.8 403.2 0.109 10.85 0.063 0.000063 

Abrigo 
Animais 

41.197307     
-8.548289 10976.5 15026.5 14744.8 4050 281.7 0.070 6.96 0.040 0.00004 

Parque 
Fotovoltáico 

41.199321     
-8.552645 10451.4 15942 15649.8 5490.6 292.2 0.053 5.32 0.031 0.000031 
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Central de 
Triagem 

Oposto Prédio 
Administrativo 

41.199857     
-8.548168 10976.8 14219.3 14121.1 3242.5 98.2 0.030 3.03 0.018 0.000018 

Paruqe 
Aventura - 

Árvores meio 
aterro atrás 

41.1945     -
8.552494 11090.2 15058.1 14704.1 3967.9 354 0.089 8.92 0.052 0.000052 

Parque 
Aventura – 3º 
patamar sem 

vegetação 
41.196464     
-8.551971 10976.2 15090.9 15019.1 4114.7 71.8 0.017 1.74 0.010 0.00001 

Parque 
Aventura - 
Valorização 
orgânicos 

41.196213     
-8.549432 10451.6 14836 14664.1 4384.4 171.9 0.039 3.92 0.023 0.000023 

Parque 
Aventura – 2º 
patamar com 

vegetação  
41.197757     
-8.551593 11090.2 15862.4 15633.8 4772.2 228.6 0.048 4.79 0.028 0.000028 

Parque 
Aventura – 1º 
patamar sem 

vegetação 
41.198137     
-8.551013 10451.7 15341 15192.4 4889.3 148.6 0.030 3.04 0.018 0.000018 

Parque 
Aventura – 2º 
patamar sem 

vegetação 
41.197406     
-8.551546 10976.3 15256.8 15181.8 4280.5 75 0.018 1.75 0.010 0.00001 

Parque 
Aventura – 3º 
patamar com 

vegetação 
41.196129     
-8.553099 11090.1 15479.4 15158.2 4389.3 321.2 0.073 7.32 0.042 0.000042 

Parque 
Aventura - 
Relva alta 

trilho trem 
fundo aterro 

41.195778     
-8.554765 10976.1 15067.1 15000.4 4091 66.7 0.02 1.63 0.009 0.000009 

 

Após o resultado do método LOI das duas (2) amostragens de solo, foi possível 

obter a média total de massa de carbono orgânico do solo (COS) (MCOS) de matéria 

MO perdida nos locais escolhidos para amostragem (Tabela 4). Novamente foi possível 

observar que locais onde a presença de vegetação (amostra – Parque Aventura – 3º 

patamar com vegetação (0.0000405 gramas)) encontra-se a maior concentração de 

carbono orgânico no solo (COS) (MCOS), diferentemente de locais com menos 

presença de vegetação (amostra – Parque Aventura - Valorização orgânicos média 

(0.000023 gramas)). 
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Tabela 4: Média Total de massa de carbono orgânico do solo (COS) (MCOS) após duas amostragens 

ID 
Mcos/gramas 1ª 

amostras 
Mcos/gramas 2ª 

amostras Média Total 

1 0.000029 0.000016 0.0000225 

2 0.000037 0.000048 0.0000425 

3 0.000026 0.000015 0.0000205 

4 0.000061 0.000045 0.000053 

5 0.000035 0.000024 0.0000295 

6 0.000059 0.000047 0.000053 

7 0.000036 0.000029 0.0000325 

8 0.000028 0.00002 0.000024 

9 0.000044 0.000063 0.0000535 

10 0.000032 0.00004 0.000036 

11 0.000036 0.000031 0.0000335 

12 0.000015 0.000018 0.0000165 

13 0.000036 0.000052 0.000044 

14 0.000017 0.00001 0.0000135 

15 0.000023 0.000023 0.000023 

16 0.00003 0.000028 0.000029 

17 0.000011 0.000018 0.0000145 

18 0.000029 0.00001 0.0000195 

19 0.000039 0.000042 0.0000405 

20 0.000026 0.000009 0.0000175 
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Figura 7: Média Total de massa de carbono orgânico do solo (COS) (MCOS) após duas amostragens 

 

Alguns dos locais de coleta de amostras encontravam-se dentro dos mesmos 

espaços verdes. As médias totais de massa orgânica de carbono do solo (COS) (MCOS) 

após duas amostragens então foram agrupadas e calculou-se a média de Total e o 

desvio padrão de massa de carbono orgânico do solo (COS) (MCOS) por espaços 

verdes como observado na Tabela 5. 
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Tabela 5Média total e Desvio Padrão da massa de carbono orgânico do solo (COS) (MCOS) dos locais 
que possuem dois ou mais amostras no mesmo espaço verde. 

 

Os espaços verdes analisados tiveram suas áreas calculadas em metro 

quadrado para posterior cálculo do volume de solo, levando em consideração uma 

profundidade de 45 cm devido ao Parque Aventura (antigo aterro de Ermesinde) possuir 

locais com 30-60 cm de profundidade após o selamento do aterro. A massa de solo seco 

(Mtsolo) em kilos obteve-se através do volume de solo no espaço verde e da densidade 

do solo (1.2 Ton/m 3) como observado na Tabela 6.  

Após conhecer o volume de massa de solo seca (Mtsolo) em toneladas de cada 

espaço verde calculou-se a quantidade total de carbono orgânico no solo (QTCOS) 

tonelada utilizando a média total da massa de carbono orgânico no solo (COS) (MCOS) 

obtida nos locais de amostragem presentes nos mesmos espaços verdes como por 

exemplo no Parque Aventura (0.000000211248 toneladas de carbono orgânico 

Jardim do Centro de Triagem - 3200 m2 média média Total Devpad

9 0.0000535

12 0.0000165

0.0000350 0.0000262

Horta da Formiga – TOTAL - 15000 m2 média média Total DesvPad

2 0.0000425

4 0.0000530

5 0.0000295

6 0.0000530

8 0.0000240

10 0.0000360

0.0000397 0.0000120

Parque Aventura 16 000 m2 média média total desvpad

1 0.0000225

3 0.0000205

13 0.0000440

14 0.0000135

15 0.0000230

16 0.0000290

17 0.0000145

18 0.0000195

19 0.0000405

20 0.0000175

0.0000245 0.0000104
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(QTCOS)) e Jardim Centro de Triagem ( 0.000000060480 toneladas de carbono 

orgânico (QTCOS))  na Tabela 6. Considerando que todo carbono orgânico no solo 

corresponde a carbono sequestrado e que se pode transformar em CO2 foi estimado a 

de CO2 sequestrada no solo (MSCO2) assim como pode ser observado na Tabela 6. 

 

 Tabela 6Massa de CO2 e C sequestrada (MSCO2) no solo por tonelada 

 

Para obter o valor de mercado do carbono foi considerado o valor do carbono no 

Mercado Internacional de Carbono Europeu com a cotação do dia 21/08/2019, onde o 

valor de encontrava-se em 26 euros por tonelada comercializada. Com a quantificação 

do carbono orgânico em cada espaço verde foi possível fazer descobrir o valor do 

carbono orgânico por local (Figura 8). 

Os espaços verdes que possuem maior valor de mercado de carbono é Parque 

Aventura que possui 0.000073977228 euros de carbono, seguido do Parque 

Fotovoltaico que possui 0.00005384717 euros apesar de ser um local formado por relva 

é onde se encontra um dos abrigos de animais tornando a camada de matéria orgânica 

no local maior. O espaço verde que possui menos valor de mercado é o Jardim casa do 

Jardim/Ecocentro que possui 0.000006145854 euros de carbono por se tratar de um 

espaço verde de apenas 1000m2.  

A unidade da LIPOR de Baguim do Monte possui um total de 0.00019 euros em 

estoque de carbono nos seus espaços verdes. 

 

 
  m2 m3 

Massa total 
solo seco 
Mtsolo 
(Ton) 

Quantidade de 
total de carbono 

orgânico 
(QTCOS) (Ton) 

Massa de CO2 
sequestrada 

(MSCO2) no solo 
(Ton) 

Massa de C 
sequestrada no 

Solo (Ton) 

Jardim casa do 
Jardim/Ecocentro 1000 450 540 0.000000017550 0.000000064409 0.000000236379 

Parque 
Fotovoltaico  8500 3825 4590 0.000000153765 0.000000564318 0.000002071045 

Parque Aventura  16000 7200 8640 0.000000211248 0.000000775280 0.000002845278 

Jardim do Centro 
de Triagem 3200 1440 1728 0.000000060480 0.000000221962 0.000000814599 

Horta da Formiga  15000 6750 8100 0.000000097593 0.000000358166 0.000001314470 
 

     0.0000073 
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Figura 8: Valor Mercado carbono Espaços Verdes da LIPOR 21/08/2019 

 

 

Figura 9: Valor Mercado carbono Espaços Verdes da LIPOR 21/08/2019 
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6. Conclusão 
 

O presente trabalho concluiu que a LIPOR conhecendo os valores reais de carbono 

orgânico no solo dos espaços verdes poderá desenvolver alternativas para uma maior 

captura de CO₂ da atmosfera e consequente armazenamento no solo, uma vez que 

locais com maior manejo em relação a implementação de práticas ambientais que visem 

o beneficiamento do solo e locais que possuem maior quantidade de vegetação 

demonstram valores superiores de carbono no solo em relação a locais onde se possui 

menos vegetação e não se implementam práticas ambientais. 

Uma das alternativas para solucionar o problema já vem sendo tomada pela 

empresa, que está transformando os espaços verdes atuais em espaços verdes que 

utilizam princípios agroecológicos e provavelmente ajudará na maior captura de CO₂ da 

atmosfera e das raízes das plantas e armazená-lo no solo, fazendo com que o valor de 

mercado do carbono nos espaços verdes aumente a médio e longo prazo. 
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