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Armazenamento de carbono e valoração econômica em sistemas de uso-da-terra comparados 

com o de cultivo da coca (Erythroxylon coca Lam) no distrito de Jose Crespo e Castillo, Peru. 

RESUMO 

  

A Amazônia peruana teve um desenvolvimento marcado pela agricultura migratória e por 

cultivos agrícolas como a coca, mamão e pecuária, produzindo fortes impactos negativos de 

ordem social, econômica e ambiental. Os objetivos do estudo foram  quantificar o estoque de 

carbono, valorar economicamente e analisar as utilidades em função dos preços e idades de 

alguns sistemas de uso-da-terra (SUT), comparando-os com o cultivo da coca (Erythroxylon 

coca Lam.) no distrito de José Crespo Castillo. Além do cultivo da coca, avaliaram-se 9 SUT 

sendo uma capoeira de 12 anos e oito sistemas agroflorestais (SAF), incluindo sistemas 

silvipastoris (SSP): Dois SAF de cítricos (Citrus sinensis L.), de 30 e 15 anos; dois de cacau 

(Theobroma cacao L.), tradicional e melhorado; um de pupunha (Bactris gasipaes Kunth.); 

um de café (Coffea arabica L.); um SSP de Echinochloa polystachya HBK.; um de  Paspalum 

conjugatum Berg. Usou-se a metodologia para quantificar o carbono. A análise econômica   

estimou o valor presente líquido (VPL). Excetuando-se a coca, os sistemas mostraram uma 

grande diversidade florística, o que permite armazenar diferentes quantidades de carbono que 

são relacionadas à idade dos sistemas, sendo aqueles com até cinco anos (SAF café, SAF 

pupunha, SSP melhorado) os que apresentaram maior acúmulo de carbono que os mais 

velhos. Com respeito ao seqüestro de carbono, total e acima do solo, os SAF são muito 

similares, mas variam do cultivo da coca com respeito ao seqüestro de carbono no solo. Os 

indicadores econômicos VPL, TIR, Rb/c dos sistemas estudados são positivos, mas a sua 

estabilidade varia quando há alterações do preço e custo. Essas alterações são mínimas 

quando comparadas com o custo de oportunidade de 14 %, indicando estabilidade econômica 

no SAF cítrico de 30 anos, SAF pupunha, SAF café, SAF cacau melhorado e tradicional, 

capoeira e SSP Echinochloa polystachya, diferente da coca, SAF cítrico de 15 anos e SSP 

Paspalum conjugatum que mostram instabilidade com efeitos econômicos negativos. 

Comparando-se os benefícios ou utilidades em função dos preços e idades, observa-se que, no 

caso de se fomentar esses sistemas, os benefícios de armazenar carbono aumentam em ate 58 

% por ano nos sistemas com idades de 1 a 15 anos (SAF pupunha, SAF café, coca), a um 

preço mínimo de US $ 6,75/T de carbono/ano como linha base para pagamento por serviços 

ambientais. O beneficio do armazenamento do carbono e os valores econômicos dos sistemas 

tendem a diminuir com a idade. 

Palavras-chaves: Sistemas agroflorestais, Serviços ambientais, avaliação econômica. 



Carbon storage and economic valuation of land-use systems compared with coca  

Erythroxylon Coca Lam crop in the district of  Jose Crespo and Castillo, Peru. 

Jorge Rios Alvarado 1998 

ABSTRACT 

 

The peruvian Amazon has been submitted to an uncontrolled development by migratory 

agriculture and exploitation of different kinds of crops as coca, papaya, and livestock, 

producing strong negative impacts of social, economic and environmental order. The 

objectives of this study were to quantify the carbon stock, to evaluate economically and to 

analyze the utilities as function of the prices and ages of land-use systems (LUS), comparing 

them with the coca Erythroxylon coca Lam crop in José Crespo and Castillo district. Besides 

coca crop, nine LUS were evaluated –12-years-secondary forest and eight agroforest systems 

(AFS), including silvopastoral system (SPS): Two AFS of citrus Citrus sinensis L., of 30 and 

15 years; two of cocoa Theobroma cacao L traditional and inproved; one of Bactris gasipaes 

Kunth; one of coffee Coffea arabica L; one SPS Echinochloa polystachya HBK; one of 

Paspalum conjugatum Berg. It was used the methodology to quantify carbon. The economic 

analysis was evaluated by liquid present value (LPV). Excepting coca crop, the LUS show, a 

high plant diversity that allows to store different amounts of carbon, according to the age of 

the systems. The LUS up to five years old (AFS of coffee, AFS pupunha, SPS Echinochloa 

polystachya) showed higher carbon sequestration than those older. As total and above ground 

carbon sequestration is concerned, the AFS are very similar, but they vary from the coca crop 

whit respect to carbon sequestration in the soil. The economic indicators: VAN, TIR, Rb/c, of 

the studied systems were positive, but their stability varies with the price and cost. The 

variation is minimum when compared to the opportunity cost of 14%, indicating an economic 

stability in the in the AFS of citrus of 30 years, of pupunha, of coffee, of cocoa, improved and 

traditional, capoeira and SPS of Echinochloa polystachya different from coca crop, SAF of 

citrus of 15 years and SSP of Paspalum conjugatum that showed instability with negative 

economic effects. Comparing the benefits or utilities as function of prices and ages, it was 

observed that, if the systems are to be implemented, the benefits from stocking carbon 

increased up to 58 % per year in the sistems with 1 to 15 years, with a minimum price of US $ 

6,75/t de de carbon/year as base line to pay for environment services. The benefits of carbon 

sequestration and the economic value of the systems tended to decrease with the age. 

 

Key words: Agroforestry system, environment services,  economic evaluation. 


