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1 Description of Project:  
 

1.1 Project title  

 

Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari: Goiás e Mato Grosso do Sul, Brasil 

 

1.2 Type/Category of the project  

 

Este projeto segue as diretrizes da metodologia de pequena escala aprovada no âmbito do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL): AR-AMS0001 “Simplified baseline and monitoring methodologies for small-scale 

afforestation and reforestation project activities under the clean development mechanism implemented on grassland and 

cropland” – Versão 5, bem como o Tool for AFOLU Methodological Issues e o Guidance for Agriculture, Forestry 

and Other Land Use Projects do Voluntary Carbon Standard. O projeto também se encaixa na categoria 

Afforestation, Reforestation and Revegetation (ARR) do AFOLU incluído no VCS 2007.1.   

 

Esse projeto não consiste em um agrupamento de diferentes projetos, entretanto as atividades do projeto (reflorestamento) 

serão desenvolvidas em áreas não contíguas, porém pertencentes a um único documento de concepção, bem como a uma 

única estrutura gerencial e executiva, estando, entretanto dentro do escopo que o define como um projeto de 

Afforestation/Reforestation de pequena escala. 

 

1.3 Estimated amount of emission reductions over the crediting period including 

project size 

 

O projeto prevê uma remoção média de 12,13 t CO2e por hectare por ano1, que após 30 anos2 terá acumulado 198,26 

toneladas de biomassa seca por hectare1 ou 363,81 toneladas de CO2e/ha. O projeto prevê ter início no ano de 2010. 

 

Ao final dos 30 anos, todas as áreas a serem reflorestadas pelo projeto prevêem em seus 588,9 hectares, um estoque total 

de 214.245 toneladas de dióxido de carbono, sendo 206.115 t CO2e, o valor líquido decorrente da atividade do projeto 

(Tabela 1). Em termos de remoções líquidas anuais o projeto removerá o equivalente a 6.870,5 toneladas de CO2e/ano. 

 

 

 

 

                                                 
1 Biomassa seca acima e abaixo do solo. 
2 Período aproximado em que a maioria das áreas de plantio terá atingido sua maturidade, ou seja, quando se espera que o 

crescimento da floresta se estabilize e a concentração de biomassa entre em equilíbrio dinâmico.  
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Tabela 1: Estimativa de remoções de CO2e acima e abaixo do solo pelo projeto de reflorestamento com espécies nativas 

do Cerrado para todos os extratos (Anexo I). 

Área do 

projeto em 

hectares 

Incremento médio 

acima e abaixo do 

solo entre 0 e 4,9 

anos  

(tCO2e/ha/ano) 

Incremento 

médio acima e 

abaixo do solo 

entre 5 e 9,9 

anos  

(tCO2e/ha/ano) 

Incremento 

médio acima e 

abaixo do solo 

entre 10 e 14,9 

anos 

(tCO2e/ha/ano) 

Incremento 

médio acima e 

abaixo do solo 

entre 15 e 30 

anos 

(tCO2e/ha/ano) 

Estoque total 

por hectare 

após 30 anos 

(tCO2e/ha) 

Estoque 

total do 

projeto 

após 30 

anos 

(tCO2e) 

Baseline: 

estoque 

antes do 

inicio das 

atividades 

do projeto 

(tCO2e) 

Total líquido 

de GHG
3
 

removido pelo 

projeto após 30 

anos 

(tCO2e)  

589 5,34 8,19 12,45 14,32 363,81 214.245 8.130 206.115 

 

1.4 A brief description of the project 

 

O projeto de reflorestamento do corredor ecológico Emas-Taquari é parte de uma estratégia mais ampla de conservação e 

recuperação do corredor de biodiversidade Cerrado-Pantanal. O presente projeto consiste em um programa voluntário de 

parceria entre proprietários de terras, instituições do terceiro setor e unidades de conservação da região, para recuperação 

de áreas degradadas e promoção do fluxo gênico entre as espécies da fauna e flora, que se dará através da criação de 

corredores de biodiversidade conectando fragmentos remanescentes de Cerrado na região do entorno do Parque Nacional 

das Emas - GO e Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari - MS. O projeto prevê o reflorestamento de 589 hectares 

com uso de espécies nativas do Cerrado dando ênfase àquelas que possuem estreita inter-relação com a fauna e/ou que 

possuam aplicação econômica não destrutiva (uso não madeireiro) como frutos, sementes, fibras, óleos e mel.  

 

O uso econômico não madeireiro das espécies florestais plantadas é parte fundamental da estratégia de criação dos 

corredores de biodiversidade, como forma de estimular uma maior participação e comprometimento por parte dos 

proprietários rurais, que cederam suas áreas para o reflorestamento. Acredita-se que uma vez que percebam oportunidades 

de ganho econômico com as espécies nativas, os proprietários participantes do projeto se envolvam de forma mais 

proativa na manutenção e preservação das áreas reflorestadas.  

 

A ideia é que o programa seja entendido pelos proprietários como uma iniciativa com o objetivo, não apenas de 

recuperação e promoção da biodiversidade, mas também como uma opção sustentável de geração de renda em suas 

propriedades. 

 

 

                                                 
3 GHG é a sigla em inglês para GEE (gases de efeito estufa). 
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1.5 Project location including geographic and physical information allowing the 

unique identification and delineation of the specific extent of the project 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Ocupava originalmente uma área de cerca de 204 milhões de hectares 

(Machado et al. 2004), que corresponde a 25% do território nacional (Figura 1). As principais fitofisionomias encontradas 

são: Mata Ciliar, Vereda, Campo Rupestre, Mata Mesofítica, Campo Úmido, Cerrado, Cerradão, Campo Cerrado, Campo 

Sujo e Campo Limpo (Figura 2). As árvores mais altas do cerrado chegam a 15 metros de altura e formam estruturas 

irregulares. Apenas nas matas ciliares as árvores ultrapassam 25 metros e possuem normalmente folhas pequenas e 

decíduas. Nos chapadões arenosos e nos campos rupestres, encontram-se exuberantes e exóticas bromeliáceas, cactos e 

orquídeas, havendo centenas de espécies endêmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fitosionomias do bioma Cerrado. Fonte: Embrapa Cerrados. 

Figura 1: Distribuição dos biomas brasileiros. 
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Os tipos vegetacionais e as fisionomias de cerrado encontrados na região do projeto são brevemente descritos no Plano de  

Manejo do PNE como se segue: 

 Campo Limpo: predomínio de espécies herbáceo-subarbustivas, densidade muito baixa de arbustos e ausência 

de indivíduos arbóreos. 

Ocorre nas áreas mais planas, em que o lençol freático é profundo. Nessa fisionomia, encontramos muitas gramíneas, 

especialmente o capim-flecha (Tristachya leiostachya), que domina a paisagem. Na porção sudoeste da reserva, há uma 

área de campo limpo que fica alagada na estação úmida, sendo, portanto, uma área hiperestacional. Nesse campo limpo 

hiperestacional há o predomínio de outra gramínea: Andropogon leucostachyus onde o lençol freático é mais superficial.  

 Campo Sujo: predomínio de espécies herbáceo-subarbustivas, mas com densidade maior de arbustos e alguns 

indivíduos arbóreos esparsos. 

Como o campo limpo, também ocorre nas áreas mais planas e mal drenadas. A gramínea mais abundante é, da mesma 

forma, o capim-flecha. Entre as espécies arbustivo-arbóreas, as que se destacam são: 

o Eremanthus erythropappus 

o Mimosa amnis-atri 

o Pouteria ramiflora 

o Pouteria torta  

o Rourea induta, cujas alturas, de modo geral, não passam dos 2,5 m. 

Em alguns locais mais bem drenados, há uma alta densidade de palmeiras, como Allagoptera leucocalyx, Attalea 

geraensis e Syagrus flexuosa. 

 Campo Cerrado: predomínio de espécies herbáceo-subarbustivas, mas com uma densidade razoável de arbustos 

e árvores. 

Ocorre em áreas mais íngremes, em que o lençol freático é mais profundo. Entre as espécies arbustivo-arbóreas mais 

importantes estão: 

o Anadenanthera falcata 

o Eremanthus erythropappus 

o Eriotheca pubescens 

o Ouratea acuminata 

o Piptocarpha rotundifolia  

o Pouteria ramiflora, com alturas de até 5 m. 

Em alguns locais, os indivíduos arbustivo-arbóreos aparecem entre bambus, notadamente o taquari (Actinocladum 

verticilattum) e a cambeúva (Apoclada arenicola). 

 Cerrado sensu stricto: predomínio de espécies arbustivo-arbóreas, em densidades muito altas. 

Ocorre também em áreas mais íngremes e com lençol freático mais profundo. Entre as espécies arbustivo-arbóreas mais 

importantes estão: 

o Anadenanthera falcata 

o Miconia albicans 

o Myrcia bella  

o Piptocarpha rotundifolia, com alturas de até 10 m. 
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 Floresta Estacional Semidecídua: ocorre sobre solos provavelmente mais férteis, em áreas de interflúvio. 

O dossel fica em torno de 20 m de altura. As espécies mais importantes nesse tipo vegetacional são: 

o Anadenanthera macrocarpa 

o Bauhinia longifolia 

o Copaifera langsdorffii 

o Hymenaea courbaril 

o Licania kunthiana  

o Tabebuia roseo-alba. 

 Floresta Ripícola: ocorre associada aos cursos d’água, com dossel em torno de 15 m. 

Entre as espécies mais abundantes nesse tipo vegetacional estão: 

o Geonoma brevispatha 

o Miconia chamissois 

o Protium heptaphyllum 

o Tapirira guianensis 

o Tococa formicaria 

o Vochysia piramidalis  

o Xylopia emarginata. 

A floresta ripícola pode ser subdividida em floresta galeria, quando as copas das árvores das duas margens se tocam, 

floresta ciliar, quando as copas das árvores das duas margens não se tocam, e floresta paludícola, quando situada em 

solo permanentemente encharcado. 

 Vereda de Buritis: as veredas de buritis (Mauritia flexuosa) aparecem em locais com solos permanentemente 

encharcados, especialmente nas cabeceiras dos rios e, à jusante, entre a floresta ripícola e o campo úmido. Os 

buritis têm altura em torno de 15 m. No componente herbáceo, há ciperáceas e xiridáceas, principalmente. 

 Campo Úmido: ocorre nas várzeas dos rios, entre a floresta ripícola ou a vereda e o cerrado, bem como nas 

nascentes, em que há o afloramento do lençol freático. 

A densidade de espécies herbáceas é muita alta, com até 1 m de altura. Predominam ciperáceas, xiridáceas e gramíneas, 

além espécies de outras famílias, como 

o Eryngium spp. 

o Drosera spp.  

o Sisyrinchium vaginatum. 

 Campo de Murundus: ocorre entre o campo úmido e o cerrado, como pequenas elevações de cerca de 1 m de 

raio e de 0,2 a 0,5 de altura, nas quais aparecem espécies de cerrado, em meio às espécies de campo úmido nos 

locais mais baixos. 

O PENT recobre uma área de 30.300 hectares nas escarpas da borda ocidental do planalto brasileiro, no domínio da 

depressão pré-pantaneira, abrigando formações de Cerrado, com fitofisionomias de Cerrado sensu strictu, Cerradão, 

Florestas Estacionais Semideciduais Submontanas e Aluviais, e formações de campos de Altitude (Resumo Executivo 

Plano de Manejo PENT, 2003). 
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A Figura 3 mostra a localização das áreas do projeto bem como as comunidades e municípios envolvidos. O projeto está 

localizado entre o Sudoeste do estado de Goiás e Nordeste do estado do Mato Grosso do Sul, mais precisamente nos 

municípios de Mineiros, Chapadão do Sul e Alcinópolis. A descrição física das áreas do projeto pode ser visualizada no 

anexo VII. Quatro propriedades particulares e uma estadual constituem o projeto de reflorestamento do Corredor de 

Biodiversidade Emas-Taquari (Figura 4).  
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Figura 3: Localização geográfica das áreas e das comunidades contempladas pelo projeto de reflorestamento. 
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(A)    Flores do Ipê (80,5 ha)               (B) Mirassol da Furna (42,8 ha)          (C) PENT (24,1 ha) 

 

                                  

              (D) Lugar Jacubinha (60,1 ha)                    (E) Babilônia Lotes 8, 9 e 10 (381,4 ha) 

 

Figura 4: Polígonos das áreas de reflorestamento com identificação de cinco sub-estratos. 

 

1.6 Duration of the project activity/crediting period 

 

O período creditício do projeto de reflorestamento será de 30 anos4, após os quais se espera que a floresta atinja a 

maturidade e consequentemente o equilíbrio nos fluxos de dióxido de carbono entre a atmosfera e a biomassa. A 

permanência da floresta e do estoque de carbono nela contido será garantida a título permanente através de instrumentos 

legais do Código Florestal Brasileiro5. As áreas destinadas ao reflorestamento no interior do PENT consistem em terras 

que já passaram por regularização fundiária (desapropriação de terras) e que pelo fato de serem áreas localizadas dentro de 

uma unidade de conservação de proteção integral garantem a permanência dos plantios6. Nas propriedades particulares em 

que serão recuperadas áreas não requeridas pelo Código Florestal (áreas de uso múltiplo), a intenção do proprietário é 

aumentar a área de vegetação nativa de Cerrado em sua propriedade, comprometendo-se em zelar pela preservação dos 

plantios e não abrir novas áreas para realocação de atividades agropecuárias (Anexo XV).  

 

As atividades que envolvem a articulação e definição das funções junto aos proprietários, comunidades e proponente do 

projeto tiveram início em fevereiro de 2009. O início da implementação física do projeto está prevista para 2010. As 

                                                 
4 Agriculture, Forestry and Other Land Uses Projects, Segundo orientação do VCS Guidance for AFOLU, devem possuir 

duração do período creditício de 20 a 100 anos. 
5 Lei 4771/65, artigos 2º e 16. 
6
 Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, Lei 9985/00 e Decreto 4340/02. 
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atividades de plantio terão duração de até três anos e as atividades de manutenção em cada área a ser reflorestada seguirão 

por mais cinco anos, até que o último talhão tenha passado pelo mesmo processo de manutenção, sendo que a prevenção, 

controle e combate de incêndios ocorrerão anualmente por todo o período de duração do projeto. Depois de finalizada as 

etapas de plantio dos talhões serão realizadas as atividades de monitoramento a cada cinco anos, até o final do período 

creditício de 30 anos do projeto (Anexo XI). 

 

A data de início do período creditício está vinculada ao término das atividades de reflorestamento. O primeiro 

monitoramento para quantificação das unidades de CO2e removidas pelo projeto em cada talhão será feito cinco anos após 

finalizada a etapa de plantio do respectivo talhão. No entanto, o início das atividades de plantio depende da 

comercialização antecipada dos créditos de carbono (ou mesmo parte dos créditos) a serem gerados pelo projeto durante 

seu período creditício (cálculos ex-ante). Os custos necessários para a implantação física e execução do projeto estão no 

anexo XIV. Adicionalmente, a análise da Saúde Financeira do Projeto elaborado pela instituição proponente pode ser 

visualizada no anexo XII.  

 

1.7 Conditions prior to project initiation 

 

As áreas a serem reflorestadas pelo projeto são constituídas de quatro propriedades privadas e uma área pública (Parque 

Estadual das Nascentes do Rio Taquari - PENT) que atualmente encontram-se desprovidas da cobertura florestal original, 

em estado de subutilização, degradadas, ocupadas por pastagem ou agricultura (Tabela 2 e Figura 4). Estas áreas são 

freqüentemente atingidas por queimadas e as condições atuais decorrentes das características naturais de solo e clima, bem 

como a continuidade das práticas atuais de uso do solo (ex: agricultura, fogo e pastoreio) tendem a dificultar ou mesmo 

impedir que a regeneração natural restabeleça a cobertura florestal original.  
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Tabela 2: Descrição das áreas antes do inicio das atividades do projeto.  

Referência Área/proprietário  Status da área Uso atual Destino da atividade atual após o 

início do projeto de 

reflorestamento 

A Flores do Ipê 

César Sandri 

Uso múltiplo não 

madeireiro.  

Pastagem.  O gado será transferido para 

outras áreas de pastagem já 

existentes na propriedade, sendo 

que a lotação total do número de 

animais por hectare é baixa. 

B Mirassol da Furna 

Lúcio Flavo 

Uso múltiplo não 

madeireiro,  

Área de Preservação 

Permanente (APP) e 

parte da área destinada a 

Reserva Legal (RL), 

porém ainda não 

averbada.  

Arrendado 

como pastagem.  

Suspensão do arrendamento da 

pastagem na área do projeto. O 

gado será transferido para outras 

áreas de pastagem já existentes 

na propriedade, sendo que a 

lotação total do número de 

animais por hectare é baixa. 

C PENT 

Governo do MS 

Área desapropriada para 

criação do Parque 

Estadual (Unidade de 

Conservação/Área 

publica). 

 

Pastagem 

abandonada. 

A área será isolada para evitar 

invasão de gado das 

propriedades vizinhas. 

D Lugar Jacubinha 

Rogério Vian 

Área de Preservação 

Permanente (APP). 

Agricultura 

(soja, algodão e 

milho). 

Proprietário vai reduzir sua área 

plantada para dar lugar a APP 

(não haverá ampliação do plantio 

em outra área para compensar a 

área de APP). 

E Babilônia Lotes 8, 9 e 10 

Vanir Potrich 

Área destinada a 

Reserva Legal (RL), 

porém ainda não 

averbada, incluindo a 

compensação referente a 

outras fazendas do 

proprietário. 

Pastagem 

abandonada 

sem 

regeneração 

significativa. 

- 
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Figura 4: (A) Flores do Ipê; (B) Mirassol da Furna; (C) PENT; (D) Lugar Jacubinha e (E) Babilônia Lotes 8, 9 e 10. 

 

  

1.8 A description of how the project will achieve GHG7 emission reductions and/or 

removal enhancements 

 

A remoção de GHG (CO2) se dará durante o crescimento das mudas introduzidas no âmbito das atividades do projeto, 

através do processo de fotossíntese. Na ausência do projeto as áreas não seriam reflorestadas e permaneceriam como 

atualmente estão: com baixo estoque de biomassa na vegetação e reduzida concentração de carbono por hectare. O gás 

carbônico (CO2) removido biologicamente da atmosfera pelos indivíduos arbóreos será estocado no material lenhoso das 

plantas e permanecerá fixado em equilíbrio dinâmico8 nos maciços florestais do projeto. A permanência do estoque de 

carbono removido da atmosfera pelas plantas após o período creditício do projeto será garantida por mecanismos legais 

que determinam no documento de registro do imóvel rural as áreas com restrição de uso onde a vegetação deve ser 

protegida. A proteção dos fragmentos florestais nesse caso estaria assegurada pelos artigos Art. 2º e Art. 16 do Código 

Florestal Brasileiro, como Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, respectivamente. Adicionalmente, a 

permanência dos estoques de carbono no interior do PENT estaria assegurada pelo fato de ser uma unidade de 

conservação de proteção integral e quanto às propriedades particulares onde serão recuperadas áreas não requeridas pelo 

Código Florestal (áreas de uso múltiplo), há intenção do proprietário em aumentar a área de vegetação nativa de Cerrado 

em sua propriedade, comprometendo-se em zelar pela preservação dos plantios e não abrir novas áreas para realocação de 

atividades agropecuárias (Anexo XV). 

 

As ameaças acidentais ou criminosas, como o fogo, serão mitigadas através das estratégias de conservação especialmente 

desenvolvidas para esse projeto, como construção de aceiros contra fogo, monitoramento periódico de focos de incêndio 

em parceria com os proprietários, principalmente durante as épocas críticas. Para tal, o projeto prevê capacitar e dar 

suporte à brigada local de combate a incêndios florestais, bem como desenvolver atividades de educação ambiental e 

                                                 
7 GHG é a sigla em inglês para GEE (gases de efeito estufa). 
8  Situação comum aos ecossistemas florestais onde indivíduos arbóreos adultos ao morrerem são substituídos por 

indivíduos mais jovens que são recrutados durante a abertura das clareiras. 

(B) (A) 

(E) (D) 

(C) 
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campanhas informativas voltadas às comunidades locais, proprietários rurais envolvidos no projeto, bem como moradores 

vizinhos das áreas do projeto. 

 

1.9 Project technologies, products, services and the expected level of activity  

 

As atividades do projeto estarão focadas no reflorestamento de áreas desmatadas, degradadas e atualmente ocupadas com 

atividades agropecuárias. Para tal, o projeto prevê envolver e capacitar associação de comunidades pobres da região no 

tocante a coleta de sementes, produção de mudas, técnicas de plantio, monitoramento e condução da área reflorestada. As 

técnicas de recuperação e manutenção das áreas de plantio serão compostas por:  

 

Diagnóstico e planejamento, subdividido em: 

 

 Caracterização do tipo de degradação 

 Condição do substrato 

 Estudo da cobertura vegetal 

 Construção do plano de trabalho para cada área objeto do projeto  

 

Atividades pré-plantio e preparo do solo, subdividida em: 

  

 Seleção de espécies pioneiras e secundárias nativas 

 Coleta de sementes 

 Produção de mudas 

 Isolamento da área 

 Retirada dos fatores de degradação 

 Recomposição topográfica e/ou disciplinamento das águas superficiais 

 Preparo do solo com correção de pH e fertilização, se necessário conforme análise do solo (Anexo II) 

 

Atividades de plantio e recuperação das áreas degradadas, subdividida em: 

 

 Combate a competidores naturais e exóticos 

 Construção de croquis para o plantio e abertura de covas 

 Plantio de mudas  

 

Atividades de manutenção e monitoramento do plantio, subdividida em: 

 

 Coroamento e roçada nas linhas 

 Podas 

 Controle de pragas e doenças 

 Aceiros 

 Apresentação de laudos técnicos do acompanhamento sistemático das áreas de reflorestamento  
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 Aproveitamento econômico não madeireiro, conforme cada espécie for atingindo sua maturidade 

reprodutiva
9
. 

 

Atividades paralelas ao plantio: 

 

 Trabalho de educação e cooperação com a comunidade e proprietários das terras no âmbito da 

conservação da biodiversidade. 

 Trabalho de educação ambiental, treinamento, prevenção e combate a incêndios florestais.   

 Envolvimento direto das comunidades nas atividades de reflorestamento, com destaque para a coleta 

de sementes, produção de mudas, plantio, manutenção e manejo de produtos florestais não 

madeireiros. 

 

Para atender a demanda por mudas do projeto a instituição proponente (Oréades), bem como algumas das comunidades 

envolvidas (Comunidades remanescentes de quilombos do Cedro e Terapêutica Nova Esperança), já possuem uma 

estrutura inicial de viveiros atualmente em operação (Figura 5) com capacidade para produzir no mínimo 183.000 

mudas/ano (Anexo III). A atual estrutura, entretanto será ampliada, principalmente nos viveiros comunitários do Cedro, 

para atender a demanda por mudas do projeto, que será de aproximadamente 243.000 mudas/ano, considerando uma 

agenda de plantio de três anos e eventuais perdas por mortalidade (Anexo XI).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Centro de Educação e Produção de Mudas Nativas do Cerrado (E) - 120 mil mudas nativas/ano; viveiro da 

Comunidade Cedro (C) - 13 mil mudas nativas/ano e viveiro da Comunidade Terapêutica Nova Esperança (D) - 50 mil 

mudas nativas/ano. 

 

 

A técnica de reflorestamento (Anexo IV) seguirá os princípios da sucessão ecológica em que as espécies de crescimento 

rápido (pioneiras e secundárias iniciais) deverão ficar intercaladas com as de crescimento lento (secundárias tardias e 

clímax), conforme figura 6. No entanto, essa abordagem será dinâmica, dependendo da fisiologia, adaptação e resposta de 

crescimento das espécies disponíveis que serão utilizadas no reflorestamento. Na prática, o que tem sido observado é que 

                                                 
9 Detalhamento sobre as técnicas de manejo, bem como a intensidade de coleta deverá ser definida em etapa posterior e 

sob a supervisão e suporte técnico da Oréades e parceiros (Conservação Internacional - CI, comunidades, centros de 

pesquisa da região, dentre outros). 
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a dinâmica de crescimento de espécies nativas do Cerrado em áreas de reflorestamento não reflete necessariamente o que 

há em algumas literaturas e que o nível de tolerância, adaptação e resiliência muitas vezes independem do estágio 

sussecional da planta. Essa abordagem visa garantir condições adequadas para o desenvolvimento dos grupos de espécies 

a serem utilizados nas áreas de reflorestamento. 

 

 

 

Figura 6: Sistema de plantio baseado na sucessão ecológica dos ecossistemas florestais tropicais.  

 

Os serviços prestados e produtos a serem gerados pelo projeto estão focados principalmente na biodiversidade e bem estar 

das populações, e podem ser descriminados da seguinte forma: 

 

 Prestar serviços ambientais através da criação de corredores ecológicos de fluxo gênico entre os fragmentos 

remanescentes de Cerrado da região do entorno do Parque Nacional de Emas, integrando a estratégia macro de 

estruturação do corredor Cerrado-Pantanal.  

 

 Fornecer produtos da biodiversidade com valor de mercado e que podem ser explorados de forma sustentável, 

sem danos à floresta e com benefícios aos proprietários e às comunidades envolvidas.  

 

Por se tratar de um projeto em que a maioria das áreas de reflorestamento localiza-se em propriedades particulares que 

representam a principal fonte de renda de seus proprietários, fez-se necessário inserir ao escopo do projeto elementos de 

geração de renda. Dessa forma, o projeto prevê também no médio e longo prazo a geração de produtos florestais não 

madeireiros, como sementes, fibras, frutos, doces, mel, extratos e óleos provenientes das espécies nativas do Cerrado. 

Essa abordagem visa, sobretudo, ampliar a participação e o comprometimento por parte dos proprietários em relação à 

   3m 

   3m 

Não pioneiras 

Pioneiras 

Legenda 
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manutenção e proteção das áreas reflorestadas, uma vez que os mesmos passam a enxergar nas áreas de reflorestamento 

uma fonte de receita complementar às atividades da fazenda. 

 

Outros serviços ambientais, além dos já citados referentes à biodiversidade e ao clima, também são esperados a partir das 

atividades do projeto, dentre os quais se destacam a proteção de mananciais e a conservação do solo. 

 

As atividades de plantio (Anexo IV) serão conduzidas de acordo com as condições de cada área a ser reflorestada no que 

diz respeito aos aspectos topográficos, cobertura vegetal remanescente e uso atual do solo, se pastagem, pastagem 

abandonada ou agricultura. Neste item serão especificados todos os procedimentos a serem adotados em cada área de 

plantio em relação à quantidade de mudas necessária, reposição, preparo do terreno, uso de maquinário e implementos 

agrícolas, contenção de erosão, técnicas de silvicultura, manutenção e monitoramento. O cronograma de execução e 

logística dos reflorestamentos será definido posteriormente mediante a elaboração de um plano de trabalho para cada 

propriedade, abordando diversos itens, como por exemplo, possibilidade de uso não madeireiro dos reflorestamentos nas 

áreas onde for permitida esta prática.   

 

1.10 Compliance with relevant local laws and regulations related to the project 

 

Não existe qualquer legislação a nível federal, estadual ou municipal que restrinja reflorestamento com espécies nativas 

em propriedades particulares, já no caso do reflorestamento dentro do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari 

(PENT) o projeto visa recuperar uma área atualmente dominada pela espécie Brachiaria sp., uma gramínea invasora de 

origem africana, bastante agressiva e que se não controlada pode se disseminar para outras áreas internas do parque. Logo 

o projeto atende ao plano de manejo do PENT, uma vez que visa o controle de espécies invasoras em prol da conservação 

das espécies nativas. 

 

O reflorestamento com espécies arbóreas nativas não fere qualquer lei federal ou estadual, salvo em situações muito 

particulares, como plantio de indivíduos arbóreos em estradas de servidão em linhas de alta tensão, ou áreas muito 

próximas a aeroportos, casos que não se aplicam a nenhuma das áreas selecionadas pelo projeto. Além disso, o projeto em 

questão vai de encontro com a legislação ambiental brasileira10 no que tange o uso da terra, ou seja, visa promover a 

recuperação de áreas degradadas através da utilização de espécies nativas. 

 

Nenhum produto proibido por lei será usado durante as atividades de plantio ou manutenção dos talhões e o projeto não 

deve recorrer ao uso do fogo para limpeza das áreas, logo o projeto não possui qualquer elemento ou atividade que possa 

infringir a lei ambiental vigente no país, pelo contrário, o projeto propõe promover melhorias no ambiente natural sem 

perder de vista os aspectos econômicos que assegurará sustentabilidade, permanência e benefícios sociais no futuro. Com 

exceção da área inserida dentro do PENT e das áreas localizadas em Áreas de Preservação Permanente (APP)11 das 

propriedades particulares, como a fazenda Lugar Jacubinha, todas as demais áreas poderão ser disponibilizadas ao manejo 

florestal não madeireiro. 

                                                 
10 Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei 9.433/97, Código Florestal Brasileiro - Lei 4.771/65, Política Nacional de 

Meio Ambiente - Lei 6.938/81, Lei de Gestão de Florestas Públicas - Lei 11.284/06, Programa Nacional de Florestas - 

Decreto 3.420/00. 
11 Lei 4771/65 - Art. 2º. 
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1.11 Identification of risks that may substantially affect the project’s GHG emission 

reductions or removal enhancements 

 

Projetos de reflorestamento, em especial com o uso de espécies nativas possuem inúmeros riscos inerentes, dentre os quais 

se destacam: 

 

 Risco de incêndio: incêndios florestais constituem a maior ameaça à capacidade de remover e armazenar o dióxido 

de carbono do presente projeto. Por esse motivo dentre as principais atividades do projeto, além da atividade de 

reflorestamento em si, haverá a construção e manutenção de aceiros no entorno das áreas de plantio, divisão em 

talhões, treinamento de brigadistas, campanhas de informação para o não uso do fogo como ferramenta de manejo, 

bem como articulação com órgãos competentes para coibir o uso criminoso do fogo na região do projeto. Por outro 

lado, é importante destacar que as espécies a serem utilizadas no projeto, ora sendo espécies nativas do bioma 

Cerrado, possuem em sua maioria, estratégias adaptativas de sobrevivência ao fogo12. Dessa forma, caso alguma área 

do projeto seja atingido por queimadas, haverá perda de biomassa e emissão de carbono, porém sem provocar a 

mortalidade generalizada de indivíduos arbóreos, como ocorreria em outros biomas menos adaptados a esse evento 

extremo. A vegetação do Cerrado possui alta resiliência (capacidade para se recuperar após a passagem do fogo) 

quando comparada a outros biomas brasileiros13. 

 

 Riscos de mau formação ou mortalidade de mudas, nos primeiros cinco anos, superior a 20%: por se tratar de 

reflorestamento heterogêneo com espécies nativas, existe uma lacuna significativa de conhecimento em relação à 

fisiologia, fitoecologia, crescimento e exigências nutricionais para as espécies a serem utilizadas. Em contraponto a 

isso as instituições envolvidas (Oréades e CI) no projeto possuem bastante experiência tanto em projetos de 

reflorestamento com espécies nativas na região (Anexo V), bem como em projetos de conservação do Cerrado de 

forma mais ampla14. Ambas as instituições, já desenvolvem diversos trabalhos ligado à conservação, ecologia de 

espécies e recuperação de fragmentos do cerrado na região do projeto15. Além disso, o monitoramento visual e 

periódico será feito também pelos parceiros do projeto (proprietários de terras, comunidades e equipe técnica da 

Oréades) visando permitir a tomada de decisão a tempo de solucionar eventuais complicações no desenvolvimento 

das mudas em campo e realizar as medidas de reposição em casos de mortalidade. 

 

 Desistência dos proprietários em participar do projeto (disponibilizar áreas para o plantio): a estrutura desse projeto 

está baseada na identificação de áreas prioritárias ao reflorestamento, no âmbito do corredor de biodiversidade 

Cerrado-Pantanal. Entretanto, o total de áreas elegíveis identificadas supera significativamente a área total prevista 

pelo projeto. Sendo assim, existe uma “reserva” de áreas disponíveis e elegíveis que poderão ser empregadas como 

dispositivo de substituição às eventuais desistências por parte dos proprietários atuais, sem prejuízo às metas 

estabelecidas pelo projeto.  

                                                 
12 Castro-Neves (2007) - Efeito de Queimadas em Áreas de Cerrado strictu sensu e na Biomassa de Raízes Finas. 
13 Hoffmann et al. 2009 - Tree topkill, not mortality, governs the dynamics of alternate stable states at savanna-forest 

boundaries under frequent fire in central Brazil. 
14 Oréades: http://www.oreades.org.br/pagina.php?menu=programas  

Conservação Internacional: http://www.conservation.org.br/onde/cerrado/     
15Conservação Internacional – Programa Cerrado/Corredor Emas-Taquari 

http://www.conservation.org.br/onde/cerrado/index.php?id=155  

http://www.oreades.org.br/pagina.php?menu=programas
http://www.conservation.org.br/onde/cerrado/
http://www.conservation.org.br/onde/cerrado/index.php?id=155
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1.12 Demonstration to confirm that the project was not implemented to create GHG 

emissions primarily for the purpose of its subsequent removal or destruction  

 

As áreas a serem reflorestadas pelo projeto fazem parte de áreas previamente desmatadas em função da grande expansão 

agropecuária que ocorre no Centro-oeste do Brasil há pelo menos três décadas resultando no desenvolvimento de 

atividades econômicas, tais como: produção de gado, soja, milho e algodão, além da procura por carvão vegetal para 

abastecer a demanda dos polos siderúrgicos de outros estados. Estando a maior fração da área de abrangência do projeto 

(Sudoeste de Goiás e Nordeste do Mato Grosso do Sul) já inserida num contexto de degradação muito antes do 

surgimento das primeiras discussões acerca do mercado de carbono, MDL ou mercado voluntário, não faz sentido 

suspeitar que as atuais áreas tenham sido desmatadas com o intuito de se desenvolver posteriormente projetos de redução 

de emissões por reflorestamento, até porque a receita gerada pela comercialização dos créditos não será suficiente para 

gerar excedentes (lucro), mas sim será integralmente destinada ao custeio das atividades de reflorestamento, manutenção 

dos plantios e atividades de capacitação e educação ambiental. As áreas que compõem o projeto foram desmatadas em 

período superior a 10 anos antes da idealização do projeto (Anexo VII). 

 

1.13 Demonstration that the project has not created another form of environmental 

credit (for example renewable energy certificates) 

 

Não há qualquer outro crédito ambiental sendo negociado ou atribuído ao presente projeto ou às áreas em que o mesmo 

será implementado.  

 

1.14 Project rejected under other GHG programs (if applicable) 

 

Esse projeto não foi submetido tão pouco rejeitado por qualquer programa de redução/remoção de gases de efeito estufa. 

Esse projeto foi especialmente elaborado visando atender, concomitantemente, os Standards Voluntary Carbon Standard 

(VCS) e o Climate Community and Biodiversity Standard (CCBS). 

 

1.15 Project proponents roles and responsibilities, including contact information of 

the project proponent, other project participants 

 

O quadro abaixo apresenta as funções e responsabilidades de todos os atores envolvidos no projeto. O anexo XIII contém 

os documentos formalizando a parceria e engajamento de todos os órgãos aqui descritos para o desenvolvimento do 

projeto e o anexo XV contém os Termos de Compromisso e Cooperação, respectivamente, assinados junto aos produtores 

rurais e com a gestão do PENT. O Centro de Educação e Produção de Mudas Nativas do Cerrado, pertencente ao 

proponente do projeto Oréades – Núcleo de Geoprocessamento é o único órgão citado abaixo que não necessita desse tipo 

de formalização.        
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Órgãos  Stakeholders Funções e Responsabilidades Contatos 

Organizações 

não-

governamentais  

Oréades – Núcleo de 

Geoprocessamento 

Proponente do projeto, responsável em 

gerenciar, coordenar e implementar o 

projeto com auxilio dos demais atores; fará 

a gestão financeira dos recursos advindos 

dos créditos de carbono. Responsável ainda 

pela articulação entre os atores e pelos 

trabalhos de SIG e georeferenciamento das 

áreas. 

Renato Alves Moreira 

Telefone: (64) 3661-5825  

Celular: (64) 8141-2646 

email: rmoreira@oreades.org.br  

Conservação Internacional 

Brasil (CI) 

Promoção e articulação entre os diferentes 

atores e mercado voluntário de carbono, 

suporte técnico, financeiro e operacional 

para a elaboração e implementação do 

projeto físico em campo. 

Alexandre Padro 

Artur Paiva 

Paulo Gustavo Prado 

Telefone: (61) 3226-2491 

email: a.prado@conservacao.org 

           a.paiva@conservacao.org 

           p.prado@conservacao.org 

Prefeituras 

Prefeitura de Mineiros  

Goiás 

Representar a prefeitura no referendo ao 

Projeto. 

Suesley Carrijo Silva  

Secretário do Meio Ambiente 

Telefone: (64) 3661-0051  

Celular: (64) 8119-8244 

email: 

meioambiente.mineiros2009@gmail.com  

Prefeitura de Costa Rica 

Mato Grosso do Sul 

Representar a prefeitura no referendo ao 

Projeto. 

Wilson Mateus 

Secretário de Meio Ambiente 

Telefone: (67) 3247-7083 

Celular: (67) 9964-2737 

Prefeitura de Chapadão do 

Sul  

Mato Grosso do Sul 

Representar a prefeitura no referendo ao 

Projeto. 

Edson Pereira Borges  

Secretário de Meio Ambiente 

Telefone: (67) 3562-5647  

Celular: (67) 9988-1657 

email: 

sedema@chapadaodosul.ms.gov.br 

Prefeitura de Alcinópolis 

Mato Grosso do Sul 

Representar a prefeitura no referendo ao 

Projeto. 

Daniel Cochita  

Secretário de Meio Ambiente 

Telefone: (67) 3260-1739  

Celular: (67) 8413-1006 

email: 

secretariadesenvolvimento@bol.com.br 

 Assentamentos 

e Comunidades 

Formiguinha Coletar sementes e produzir mudas de 

espécies nativas para o projeto.  

Zenaide Jesus Almeida – Presidente da 

Associação de Moradores 

mailto:rmoreira@oreades.org.br
mailto:a.prado@conservacao.org
mailto:a.paiva@conservacao.org
mailto:p.prado@conservacao.org
mailto:meioambiente.mineiros2009@gmail.com
mailto:sedema@chapadaodosul.ms.gov.br
mailto:secretariadesenvolvimento@bol.com.br
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Celular: (64) 9648-0913 

Serra das Araras Coletar sementes e produzir mudas de 

espécies nativas para o projeto. 

Eudes Felizardo da Silva – Presidente 

da Associação de Moradores 

Celular: (64) 9989-2873 

Pouso Alegre Coletar sementes e produzir mudas de 

espécies nativas para o projeto. 

Carla Simone Neres Oliveira – 

Presidente da Associação de Moradores 

Celular: (64) 9954-4195 

Cedro Coletar sementes e produzir mudas de 

espécies nativas para o projeto. 

Lucely Moraes Pio (64) 8113-1685 

Simone Morais (64) 9981-1458 

Epaminondas (64) 9906-2548 

Laboratório (64) 3028-1001 

Buracão Coletar sementes e produzir mudas de 

espécies nativas para o projeto. 

Nair Rosa dos Santos Novais 

Telefone: (64) 9974-0132 

Unidades de 

Conservação 

PNE – Parque Nacional 

das Emas 

Apoiar a criação de uma Brigada Voluntária 

de Incêndio para atuar na região. 

Marcos Silva Cunha  

Diretor do Parque Nacional das Emas 

Telefone: (64) 3929-6000  

Celular: (64) 9217-6732 

email: marcos.cunha@icmbio.gov.br  

PENT – Parque Estadual 

das Nascentes do Rio 

Taquari 

Disponibilizar áreas para o reflorestamento 

e se comprometer com a manutenção do 

mesmo. 

Martha Gutierrez 

Telefone: (67) 3247-2553 

email: imapcostarica@yahoo.com  

Instituições de 

Ensino 

Fimes Desenvolvimento de conhecimento técnico 

– científico nas áreas de seqüestro de 

carbono, reflorestamento e de plantio de 

espécies do cerrado. 

Ita de Fátima Silva Assis 

Diretora Geral  

Telefone: (64) 3675-5100 

UEG Desenvolvimento de conhecimento técnico 

– científico nas áreas de seqüestro de 

carbono, reflorestamento e de plantio de 

espécies do cerrado. 

José Maria de Sousa 

Telefone: (64) 3661-1613 

e-mail: dir.mineiros@ueg.br  

Escola Municipal Dom 

Bosco  

Participar do Programa de Educação 

Ambiental. 

Vilma Rodrigues Silva 

Telefone: (64) 3661-7456 

Corpo de 

Bombeiro de 

Mineiros 

6ª Cia Independente 

Bombeiro Militar 

Apoiar a criação de Brigada Voluntária e a 

capacitação de brigadistas para atuar na 

prevenção e combate de incêndios nas áreas 

reflorestadas pelo projeto. 

Tenente Amilton Conceição 

Telefone: (64) 3661 3040 

Produtores 

Rurais 

 

 

 

César Sandri Disponibilizar áreas para o reflorestamento 

e se comprometer com a manutenção do 

mesmo. 

Telefone: (64) 3661-5624 

Celular: (64) 8402-9159 

Lúcio Flavo  Disponibilizar áreas para o reflorestamento 

e se comprometer com a manutenção do 

Celular: (63) 9994-0514 

mailto:marcos.cunha@icmbio.gov.br
mailto:imapcostarica@yahoo.com
mailto:dir.mineiros@ueg.br
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mesmo. 

Rogério Vian Disponibilizar áreas para o reflorestamento 

e se comprometer com a manutenção do 

mesmo. 

Telefone: (64) 9989-1847 

Vanir Potrich Disponibilizar áreas para o reflorestamento 

e se comprometer com a manutenção do 

mesmo. 

Telefone: (64) 3661-1356  

Celular: (64) 9989-2700 

Viveiros 

Comunidade Terapêutica 

Nova Esperança 

Produção de mudas para o projeto. Telefone: (67) 3562-1116  

(Claudiomar Bocalon) 

Centro de Educação e 

Produção de Mudas 

Nativas do Cerrado 

Produção de mudas para o projeto. Telefone: (64) 3661-5825 

(Godofredo Martins) 

Viveiro Comunidade do 

Cedro 

Produção de mudas para o projeto. Celular: (64) 8113-1685  

(Lucely Pio) 

 

1.16 Any information relevant for the eligibility of the project and quantification of 

emission reductions or removal enhancements, including legislative, technical, 

economic, sectoral, social, environmental, geographic, site-specific and temporal 

information 

 

Para análise de elegibilidade deste projeto foram usados concomitantemente os critérios de elegibilidade do MDL16 e do 

VCS17 de modo a adequar da melhor forma possível as exigências dos dois critérios às condições do projeto, assim sendo 

as atividades do projeto são elegíveis e atendem aos critérios metodológicos do MDL e do VCS, conforme segue: 

 

 O projeto de reflorestamento ocorrerá somente em áreas atualmente desprovidas de cobertura florestal, de 

acordo com a definição nacional de florestas.18  

 

 O projeto de reflorestamento ocorrerá somente em áreas onde a cobertura florestal foi removida em período 

anterior ao ano de 1998 (Anexo VII) de acordo com a definição do Voluntary Carbon Standard Tool for 

AFOLU Methodological Issues and Guidance for Agriculture, Forestry and Other Land Use Projects. 

 

 De acordo com o critério de aplicabilidade da metodologia AR-AMS0001 a área total de agricultura dentro da 

área do projeto é inferior a 50% (10,2% da área total estão atualmente ocupados por agricultura).  

 

                                                 
16 Procedimentos para demonstrar a elegibilidade das terras às atividades de florestamento e reflorestamento do projeto, 

EB31. 
17 Voluntary Carbon Standard Guidance for Agriculture, Forestry and Other Land Use Projects. 
18 Altura média mínima do estrato arbóreo igual a 5 metros na maturidade, mais de 30% de cobertura de copa e área 

mínima de 1,0 hectares (Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima).  
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 As áreas que atualmente comportam alguma atividade pecuária, não alcançam 50% da área total do projeto e são 

caracterizadas por uma baixa concentração de animais por hectare, devido a pastagens pouco produtivas ou 

desprovidas de manejo adequado.  

 

 Os carbon pools utilizados serão: above- and below-ground tree and woody perennials biomass and below-

ground biomass of grasslands, conforme determina a metodologia AR-AMS0001. 

 

 O projeto delimita geograficamente as cinco áreas onde ocorrerão as atividades de reflorestamento.  

 

 Os cálculos ex-ante indicam que o total de GHG removido por ano pelas atividades do projeto não superam o 

limite de 16 mil toneladas/ano.19 

 

 A quantificação dos benefícios climáticos ex-ante, foram calculados com base no que há de mais recente nos 

estudos sobre crescimento das espécies nativas brasileiras a serem utilizadas pelo projeto (TIER 3). Os cálculos 

das remoções reais e verificáveis (ex-post) seguirão o procedimento de inventário de biomassa florestal por 

parcelas permanentes descrito em detalhes na seção 3.0. 

 

 O projeto será desenvolvido a partir do envolvimento direto de comunidades de baixa renda em praticamente 

todas as atividades, inclusive na tomada de decisão. 

 

 Quanto aos aspectos legais, o projeto não fere qualquer legislação atualmente em vigor no país, estado ou 

município em que ocorrerão as atividades do mesmo.  

 

 Quanto aos aspectos técnicos, o projeto fará uso das técnicas e conhecimentos mais recentes disponíveis no 

âmbito das estratégias de reflorestamento e conservação em áreas de Cerrado, bem como da escolha das 

espécies. O projeto conta ainda, no âmbito das instituições parceiras, com um corpo técnico interdisciplinar e 

altamente capacitado para a condução das atividades propostas. 

 

 As áreas necessárias ao projeto dependem somente da aceitação dos proprietários das terras que já firmaram 

acordo formal com o proponente do projeto em destinar parte das propriedades para a recomposição florestal 

permanente (Anexo XV – Termo de Compromisso dos proprietários em ceder as áreas e a gerência dos créditos 

de carbono). 

 

 Do ponto de vista econômico, além da receita proveniente do carbono que será destinada às atividades de 

reflorestamento, manutenção e capacitação de agentes comunitários, o projeto visa fazer uso de espécies com 

valor econômico não madeireiro. Dessa forma, o manejo de frutos, óleos, fibras e sementes subsidiarão os 

custos de manutenção no longo prazo. 

 

 Quanto aos aspectos ambientais o projeto está em total acordo com os melhores esforços hoje em 

desenvolvimento no país no âmbito da conservação da biodiversidade e recuperação de áreas degradadas, sendo 

                                                 
19

 -/CMP.3 (Implications of possible changes to the limit for small-scale afforestation and reforestation clean development mechanism project 

activities). 

http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cmp_ssc_ar_cdm.pdf
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a área de fundamental importância para a conservação. O projeto servirá ainda como piloto para incentivar mais 

iniciativas semelhantes. 

 

 O projeto atende aspectos sociais uma vez que se propõe a absorver mão de obra local nas atividades de coleta 

de semente, produção de mudas e reflorestamento, além de contemplar o trabalho de capacitação em prevenção 

e combate a incêndios, educação ambiental e geração sustentável de renda a partir das espécies nativas do 

Cerrado para pessoas das comunidades e grupos sociais contemplados pelo projeto. 

 

1.17 List of commercially sensitive information (if applicable)  

 

Nenhuma informação do projeto é comercialmente sensível ou necessita ser mantida em sigilo durante a publicação do 

VCS PD. O acesso a qualquer dado técnico estará amplamente disponível para consulta dos auditores e do público.  

 

 

2 VCS Methodology: 

 

2.1 Title and reference of the VCS methodology applied to the project activity and 

explanation of methodology choices 

 

A metodologia de referência utilizada foi a AR-AMS0001 “Simplified baseline and monitoring methodologies for small-

scale afforestation and reforestation project activities under the clean development mechanism implemented on grasslands 

and croplands” – Versão 5.  

 

No que se refere aos cálculos, abordagens de baseline e adicionalidade, este PD segue na íntegra as orientações contidas 

na metodologia AR-AMS0001; no âmbito da elegibilidade das áreas também foi incorporado aspectos do Voluntary 

Carbon Standard Guidance for Agriculture, Forestry and Other Land Use Projects.  

 

Opções para cálculo das remoções ex-ante 

 

Para os cálculos da estimativa ex-ante a metodologia não fornece opção, mas somente orienta que sejam usados valores 

obtidos a partir de fontes nacionais para volume do tronco em diferentes anos para diferentes espécies, assim como 

valores para o fator de expansão da biomassa (BEF). Em caso de ausência de valores nacionais, a metodologia recomenda 

o uso dos dados “default” fornecidos pelo IPCC. Assim sendo, o projeto usou dados nacionais de diferentes espécies para 

diferentes idades e dados “default” do IPCC para definição do BEF (Anexo I). 

 

Opções para cálculo da linha de base (baseline)  

  

As áreas onde ocorrerão as atividades do projeto, para efeito de estratificação seguem a descrição do item “A” e “B” 

do parágrafo 7, seção II, onde: “A” são as áreas de cultivo agrícola onde as mudanças nos estoques de carbono na 
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biomassa viva não excedem 10% do previsto a ser removido pelo reflorestamento calculado nas estimativas ex-ante para 

todo o período de duração do projeto; e “B” corresponde às áreas de pastagem onde as mudanças nos estoques de 

carbono na biomassa viva lenhosa não excedem 10% do previsto a ser removido pelo reflorestamento calculado nas 

estimativas ex-ante para todo o período de duração do projeto.    

 

Ainda no âmbito do baseline, a metodologia orienta que o cenário mais provável deve ser o de manutenção das práticas de 

uso do solo anteriores ao projeto, que é justamente o cenário de linha de base mais adequado às características observadas 

em campo durante visita às áreas e consultas aos proprietários. 

 

Dentro da premissa da continuidade das práticas anteriores ao projeto a metodologia AR-AMS0001, na seção II, oferece a 

possibilidade de adoção de três cenários distintos para a linha de base, dentre os quais, os dois que melhor se adéquam aos 

diferentes estratos do projeto, de acordo com o comportamento histórico da vegetação (Anexo VII), são os cenários 

descritos nas opções (A), parágrafo 6, em que os ganhos no estoque de carbono na ausência do projeto não excederão 10% 

do total removido pelo projeto e (B), parágrafo 6, em que são previstas reduções nos estoques de carbono na ausência do 

projeto. Em ambos os casos a metodologia orienta assumir como valor de baseline o valor dos estoques de carbono pré-

existente na área do projeto antes do início das atividades (Anexo VI). 

 

Opções para cálculo do leakage  

 

Seguindo a metodologia AR-AMS0001, o leakage médio anual será igual a 15% das remoções ex ante previstas para o 

primeiro período creditício do projeto (seção 3.2.4).  

 

 

2.2 Justification of the choice of the methodology and why it is applicable to the 

project activity 

 

Optou-se pelo uso da metodologia AR-AMS0001, por se tratar de um projeto de reflorestamento com espécies nativas 

com potencial de remoção de GHG inferior a média de 16 mil toneladas/ano (projeto de pequena escala), na qual muitas 

das atividades do projeto estarão voltadas às comunidades de baixa renda. Além disso, as áreas selecionadas pelo projeto 

são, em sua maioria, áreas de pastos pouco produtivos ou mesmo abandonados, além de terras degradadas.  

 

Além da AR-AMS0001, também foi usada como referência o Voluntary Carbon Standard Guidance for Agriculture, 

Forestry and Other Land Use Projects, para ambos os escopos o projeto é aplicável, conforme segue: 

 

No âmbito da AR-AMS0001: 

 

 O projeto está adequado ao escopo de projetos de pequena escala uma vez que o total de GHG removido da 

atmosfera anualmente não irá superar as 16 mil toneladas anuais de CO2e (vide seção 4.4), além disso, a essência do 

projeto está fundamentada no envolvimento e participação direta de comunidades de baixa renda nas atividades do 

projeto. 
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 As atividades de projeto serão desenvolvidas em áreas de pasto abandonado ou de pastagens pouco produtivas (semi-

abandonadas) e com baixa densidade de animais por hectare e em menor escala para áreas sob cultivo agrícola. 

 

 Não haverá deslocamento de áreas de cultivo superior a 50% da área do projeto, uma vez que a área total agricultada 

representa menos de 15% da área total do projeto. O deslocamento de animais também é mínimo, uma vez que 

apenas algumas áreas ainda possuem gado, e mesmo nessas áreas, a atividade pecuária tem mais a função de 

assegurar o uso e ocupação do solo20, do que propriamente uma fonte de receita relevante, perante as demais 

atividades da propriedade.  

 

 As áreas selecionadas para o desenvolvimento das atividades do projeto possuem menos de 10% de solo revolvido 

para práticas agrícolas.   

 

 No que tange ao baseline, a realidade das áreas do projeto atendem o quesito do parágrafo 5 da seção II da AR-

AMS0001, que considera a manutenção do uso do solo que atualmente é dado às áreas, de forma que o estoque de 

carbono também seguiria como sendo o reflexo dessa dinâmica do uso do solo. 

 

 As áreas selecionadas pelo projeto são elegíveis conforme o parágrafo 1 do anexo da decisão 16/CMP.1, por não se 

enquadrarem na definição nacional de floresta definida pelo MCT - Autoridade Nacional Designada (AND). 

 

No âmbito do Voluntary Carbon Standard Guidance for Agriculture, Forestry and Other Land Use Projects, as áreas 

onde ocorrerão as atividades de reflorestamento tiveram sua cobertura florestal removida há mais de 10 anos (anterior a 

1998) (Anexo VII).  

 

Por fim, o projeto não prevê o uso do fogo para preparo das áreas, e as emissões decorrentes das atividades do projeto 

ficarão restritas às emissões provenientes do fertilizante nitrogenado, que não sendo significativa em relação ao total 

removido pelo projeto, pode ser desconsiderada, conforme orientação da AR-AMS0001.  

 

2.3 Identifying GHG sources, sinks and reservoirs for the baseline scenario and for 

the project  

 

Tabela 3: Reservatórios de GHG considerados pelo projeto.  

 Gás Fonte/sumidouro Incluído? Justificativa/ explicação 

Linha de base CO2 Biomassa aérea e 

subterrânea de árvores 

e de indivíduos 

lenhosos perenes e 

Sim Biomassa contida na 

vegetação, anterior às 

atividades do projeto, que 

deve ser descontada do 

                                                 
20 Conforme o Programa Nacional de Reforma Agrária, áreas particulares que não consigam comprovar o uso produtivo 

da propriedade correm o risco de serem desapropriadas por parte do Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) para 

dar lugar a assentamentos rurais. Logo, os proprietários do projeto que mantém como principal fonte de receita a 

agricultura, ocupam com gado áreas sem vocação agrícola ou que por algum motivo não são cultivadas, como forma de 

evitar a desapropriação atribuída à subutilização da propriedade rural.  
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biomassa subterrânea 

de gramíneas.  

volume final.  

CH4 - Não Não se aplica 

N2O - Não Não se aplica 

Atividades do 

projeto 

CO2 Biomassa aérea e 

subterrânea de árvores 

e de indivíduos 

lenhosos perenes e 

biomassa subterrânea 

de gramíneas. 

Sim Remoção proveniente do 

crescimento das árvores 

introduzidas pelo projeto. 

CH4 - Não Não se aplica 

N2O Fertilizantes 

orgânicos (esterco) 

Não Emissões provenientes da 

adubação de plantio.  

 

2.4 Description of how the baseline scenario is identified and description of the 

identified baseline scenario      

 

O cenário de linha de base mais provável identificado nas áreas do projeto é o de manutenção das práticas comuns de uso 

e ocupação do solo associado às práticas agrícolas e pecuárias e ao uso do fogo; todas remetem a baixos estoques de 

carbono. Em conversa junto aos proprietários das terras, não foram identificadas evidências que apontem para uma 

mudança nas práticas atualmente desenvolvidas nas áreas do projeto, ou seja, não são esperadas mudança no médio prazo, 

nas práticas atuais de uso e ocupação do solo ou em mudanças significativas nos estoques de carbono dos sistemas 

produtivos das áreas compreendidas pelo projeto. Entretanto, na ausência das atividades do projeto, não é possível excluir 

o cenário de manutenção das atividades produtivas atuais de baixa concentração de carbono, a saber: pecuária, 

monocultura de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, visto que essas culturas têm sido as atividades predominantes na 

região, apresentando inclusive tendência de crescimento de área na ultima década (Anexo VII; Figura 7, 8 e 9; Tabela 4).  

 

Na área inserida dentro do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari - PENT as áreas destinadas ao reflorestamento 

são aquelas em que já houve a regularização fundiária (desapropriação de terras) e que se encontram atualmente 

desmatadas com predominância de gramíneas exóticas. Nessas áreas específicas, a linha de base mais provável é uma 

fraca ou mesmo ausente regeneração natural. Isso devido a intensa competição com as espécies exóticas de gramíneas 

(Brachiaria sp.) introduzidas em anos anteriores, que mesmo com o abandono da área tendem a permanecer no local 

dificultando o crescimento de espécies lenhosas nativas. 

 

A regeneração da vegetação arbórea no Cerrado, devido a suas características naturais de solo, clima e eventos de fogo, é 

significantemente menor do que a observada em outros biomas florestais brasileiros, como Floresta Atlântica e 

Amazônica. Isso pode ser comprovado através das análises das imagens de satélite tomadas em anos anteriores para as 

diferentes áreas do projeto (Anexo VII) que ao terem sua cobertura florestal removida há quase 20 anos, não apresentaram 

ganhos significativos em termos de biomassa. Dessa forma não é esperado que, sem a interferência humana, o ecossistema 
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seja capaz de converter naturalmente suas áreas atualmente desflorestadas em fisionomias florestais21. O que leva a crer a 

necessidade de intervenções diretas através do preparo do solo, plantio de mudas e atividades de prevenção aos incêndios. 

 

Devido ao menor potencial de regeneração arbórea do bioma Cerrado e pelo fato das áreas estarem bastante suscetível às 

queimadas, espera-se que em um cenário de ausência do projeto, os estoques atuais de carbono contido na biomassa 

possam, em alguns casos, inclusive sofrer um ligeiro decréscimo22, de forma que o cenário predominante para o baseline 

nas áreas do projeto segue a lógica do item b do parágrafo 6 da seção II da AR-AMS0001. 

 

 

 

Figura 7: Dinâmica do cultivo da soja (em hectares) nos municípios onde ocorrerá o projeto. 

 

 

 

                                                 
21 A regeneração nas áreas do projeto tende a ser bastante inferior a 10% do que o projeto prevê remover durante sua vida 

útil através do reflorestamento induzido (seção 4), de forma que a variação dos estoques de carbono no cenário de linha de 

base pode ser desconsiderada, conforme orienta a metodologia AR-AMS0001. 

22  É importante relembrar que dentre as atividades do projeto, a prevenção, o controle e o combate aos incêndios 

constituem uma das principais estratégias de conservação, juntamente com as atividades de reflorestamento. 
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Figura 8: Dinâmica do cultivo do milho (em hectares) nos municípios onde ocorrerá o projeto. 

 

 

 

Figura 9: Dinâmica do cultivo do sorgo, cana, algodão, feijão e arroz (soma de todos os cultivos em hectares) nos 

municípios onde ocorrerá o projeto. 

 

Tabela 4: Rebanho bovino em 2007 nos municípios onde ocorrerá o projeto. 

Variável = Efetivo dos rebanhos (Cabeças) 

Tipo de rebanho = Bovino 

Ano = 2007 

#  Município   

3 Mineiros – GO 308.000 

4 Alcinópolis – MS 283.002 

6 Chapadão do Sul – MS 203.889 
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Por fim, as constantes queimadas que atingem a região (Tabela 5), sejam elas naturais, acidentais, criminosas ou utilizadas 

para manejo de pastagens, compõem junto às atividades agropecuárias a linha de base mais plausível para as áreas do 

projeto. Logo, na ausência das atividades do projeto, as práticas rudimentares de uso do fogo, bem como a vocação 

regional para a agricultura comercial baseada na monocultura, reforçam a lógica de uma provável e sistemática redução 

dos estoques de carbono atualmente retidos na biomassa nas áreas do projeto, da mesma forma como ocorre no entorno 

dessas áreas (Anexo VII). 

 

Tabela 5: Focos de incêndio registrados nos últimos cinco anos nos municípios onde ocorrerá o projeto. 

Município Numero de incêndios registrados em cada ano 

2004 2005 2006 2007 2008 

Alcinópolis - MS 117 62 94 168 58 

Chapadão do Sul - 

MS 

161 55 104 89 43 

Mineiros - GO 437 447 200 291 137 

Total de ocorrência 

na região do projeto 715 564 398 548 238 

Fonte: INPE/CPTEC- Banco de dados queimadas (BDQueimadas)23  

 

2.5 Description of how the emissions of GHG by source in baseline scenario are 

reduced below those that would have occurred in the absence of the project 

activity (assessment and demonstration of additionality) 

 
Na ausência das atividades do projeto, os 589 hectares mapeados no âmbito do programa de criação do corredor de 

biodiversidade Emas-Taquari, não seriam reflorestados, logo a remoção de dióxido de carbono pelo processo de 

fotossíntese e crescimento das plantas não ocorreria, em outra vertente a proteção das áreas reflorestadas contra incêndios 

florestais, enquanto atividades do projeto, também não seria implementada, comprometendo ainda mais os estoques de 

biomassa remanescentes nas áreas do projeto, ou, na melhor das hipóteses, mantendo esses estoques em níveis estáveis.  

 

A avaliação da adicionalidade desse projeto de reflorestamento de pequena escala se baseou no apêndice B “assessment of 

additionality” da metodologia AR-AMS0001. 

  

Em linhas gerais, a adicionalidade do projeto é garantida pelo aspecto não comercial do reflorestamento, que tem como 

objetivo central a recuperação de áreas de floresta dentro da estratégia macro de recuperação do corredor Cerrado-

Pantanal. Mesmo considerando a possibilidade de uma gestão sustentável dos recursos não madeireiros nas áreas do 

projeto no longo prazo, esse manejo deve ser entendido apenas como uma alternativa econômica com o único intuito de 

viabilizar a manutenção das áreas quando os recursos provenientes da comercialização dos créditos de carbono terminar.  

 

Dessa forma a receita gerada pela comercialização dos créditos de carbono é crítica para a implementação física do 

projeto, por ser a única fonte relevante de receita capaz de subsidiar as atividades de plantio e manutenção das áreas de 

                                                 
23

 http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/ 

http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/
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reflorestamento. Em outras palavras o mecanismo de crédito de carbono foi a ferramenta para a obtenção de recursos, 

encontrada pelos proponentes do projeto para financiar as atividades de conservação e recuperação de parte da área 

correspondente ao corredor de biodiversidade Emas-Taquari. 

 

A seguir são listadas, de acordo com a ferramenta de adicionalidade para o projeto de florestamento e reflorestamento 

contido na AR-AMS0001, as principais barreiras para a implementação do projeto: 

 

 Obstáculos de Investimentos 

 

 Altos custos de reflorestamento, calculados em aproximadamente R$ 6.482,00/hectare, somente considerando as 

atividades de plantio e manutenção, ou seja, esse valor não contempla a gama de atividades paralelas, previstas 

pelo projeto como: trabalhos de educação ambiental, suporte a brigada de incêndio, trabalhos com a 

comunidade, dentre outros.  

 
 Dificuldade de acesso ao crédito: a maioria dos proprietários tem medo ou não tem interesse em contrair 

empréstimos bancários para a recomposição florestal de suas áreas. A falta de conhecimento do uso comercial 

não madeireiro de espécies nativas e o medo de endividamento faz com que o investimento de longo prazo em 

florestas nativas, não figure entre as opções de geração de renda na região, diferentemente como ocorre com a 

agricultura e pecuária. Sob estas condições, os proprietários particulares, assim como os responsáveis pela 

gerência do PENT, não são capazes de arcarem com os custos elevados de implantação de um projeto de 

reflorestamento, nem de contratarem financiamento para tal. Além disso, devido à falta de conhecimento e de 

projetos pilotos que sirvam de exemplo, dificilmente investimentos em plantios com espécies nativas seriam 

rentáveis, a não ser através do manejo madeireiro, o que vai contra os objetivos do projeto de fortalecer a 

conectividade genética dos fragmentos de cerrado (corredor de biodiversidade). 

 

 Inexistência de fundos para as atividades de manejo florestal não madeireiro: não existe a possibilidade de 

obtenção de empréstimos bancários e, tampouco, de acesso ao mercado de capitais internacionais pelas vias 

comuns para a atividade de manejo sustentável de nativas (manejo não madeireiro). 

 

 Barreiras Tecnológicas 

 

 Dificuldade de acesso às técnicas de produção de mudas do Cerrado e reflorestamento nesse bioma: existem 

algumas restrições técnicas quanto à obtenção de sementes e produção de mudas (dificuldade para a quebra de 

dormência de muitas sementes do Cerrado), bem como o uso de técnicas adequadas para reduzir a mortalidade, 

como o uso de hidrogel24  e CPM25 . Essas, assim como outras técnicas inovadoras de reflorestamento no 

Cerrado, serão utilizadas e difundidas pelo projeto.  

 

                                                 
24 Produto que potencializa a retenção de água no solo, disponibilizando-a para a planta e assim reduzindo 

significativamente a taxa de mortalidade por estresse hídrico. 
25 Colar Protetor de Mudas (CPM) consiste em um disco feito de papel reciclado que se degrada por volta do 2º ano que é 

colocado ao redor das mudas no momento do plantio e serve para o controle de gramíneas (inibe a mato-competição) e 

auxilia na retenção da umidade do solo. 
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 Restrições técnicas e de pessoal qualificado: somente através das parcerias propostas pelo presente projeto de 

reflorestamento e de redução de emissões entre as instituições não governamentais26, diretorias das unidades de 

conservação da região e proprietários é que o projeto de reflorestamento se torna viável tanto do ponto de vista 

técnico como de execução, uma vez que nenhum dos atores envolvidos possui sozinhos, estrutura técnica nem 

operacional para levar a cabo a iniciativa do reflorestamento. 

 

 Barreiras quanto à prática comum 

 

 O projeto de reflorestamento de pequena escala, trata-se da primeira prática de atividades relacionadas à 

recuperação de áreas degradadas e melhoria das condições ambientais na região, já que a prática comum na área 

é a de desmatar e obter terras propícias para a pastagem e agricultura, além do uso do fogo como ferramenta de 

manejo. 

 

 Não existe a cultura de reflorestamento, nem os benefícios desse tipo de empreendimento são bem 

compreendidos pelas populações locais e proprietários de terras, principalmente pela falta de “cases” que sirvam 

de exemplo, de forma que o presente projeto visa além dos objetivos já descritos, também propor um novo 

paradigma de desenvolvimento regional, baseado na adequação ambiental e geração de renda a partir de 

produtos florestais não madeireiros.  

 

 A adicionalidade da atividade de reflorestamento em áreas de RL é garantida pela ampla e sistemática 

negligência por parte dos imóveis rurais da região perante a legislação ambiental27, com especial destaque aos 

artigos 2º e 16 do Código Florestal Brasileiro – Lei 4771/65, como pode ser visto a seguir: 

 

O Jornal O Popular de 24 de maio de 2008 traz a seguinte notícia: “Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (Ibama) identificou que 53% das propriedades do entorno do Parque Nacional das Emas, no sudoeste 

goiano, têm algum tipo de problema com reservas ambientais legais. Isso inclui desde inexistência de documentos, áreas 

de preservação mantidas a centenas de quilômetros da fazenda original e até reservas legais averbadas (existentes no 

papel) e que, na prática, já foram totalmente devastadas.28 

A publicação Caminhos da Sustentabilidade no Brasil de 2005 traz dados sobre a região do Corredor de Biodiversidade 

Emas-Taquari. A publicação informa que a região possui um passivo ambiental calculado em 9.159 hectares de Reserva 

Legal das propriedades analisadas29.  

No estudo piloto feito por Feltran (2004), foram visitadas 77 fazendas, sendo 42 delas do sistema das chapadas 

(agricultura) e 35 do sistema de pecuária extensiva, pertencentes aos municípios de Chapadão do Céu e Mineiros, 

                                                 
26 Oréades e Conservação Internacional. 
27 A ferramenta de adicionalidade para projetos de AR determina que: uma vez comprovado que mais de 30% das 

propriedades na região onde está inserido o projeto não atendem as exigências legais, o não cumprimento da lei passa a 

ser considerado “business as usual”. Dessa forma, o cumprimento das exigências legais pode ser considerado como 

atividades adicionais perante o cenário “business as usual”.  
28 http://www.ocorreionews.com.br/index.php?news=187   
29

 Caminhos da Sustentabilidade no Brasil / Eliezer Batista, Roberto Cavalcanti, Marco Antônio Fujihara, apresentação 

de Stephan Schmidheiny.- São Paulo: Terra das Artes Editora, 2005. 

http://www.ocorreionews.com.br/index.php?news=187
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privilegiando-se as propriedades postadas no entorno do PARNA Emas. Ao examinar o total das fazendas amostradas 

(n=65), apenas 20% delas cumprem o Código Florestal, 13% entre as agrícolas e 28% entre as pecuárias, ou seja, 80% do 

total estão em condição irregular, sendo que 21 propriedades ou 32% amostrado (todas pertencentes ao sistema agrário da 

agricultura nas chapadas) sequer possuem remanescente.30  

Em 28 de janeiro de 2008, o jornal O Popular trouxe a seguinte matéria: “Desmatamento ameaça áreas de preservação”. 

Parte da reportagem relata que o Ministério Público declara que das 184 propriedades identificadas perto do Parque 

Nacional das Emas, apenas 35 foram consideradas regulares, com averbação e preservação das reservas legais, as demais 

apresentam problemas. Em nove fazendas existe a obrigação de preservar 1,9 mil hectares de cerrado, mas não procuram a 

Agência Ambiental para averbar as reservas. No caso de outras 39 fazendas, as escrituras apresentadas ao IBAMA 

estavam incompletas ou as áreas de preservação permanente foram averbadas como reserva legal, o que é proibido por lei.  

Por fim, mesmo em áreas onde a Reserva Legal (RL) já está averbada, a lei exige o cumprimento da recomposição em um 

prazo de 30 anos. O projeto, mesmo sem possuir áreas de RL já averbadas, prevê a recomposição das áreas que 

futuramente devem ser averbadas para esse fim em um prazo inferior a três anos, logo, além da prática comum de não 

atender a legislação ambiental, as atividades do projeto possuem a característica de “adicionalidade temporal”, em que o 

proprietário, mesmo sem ter a RL averbada, estaria cumprindo as exigências legais em um prazo muito inferior ao 

estipulado pelo Código Florestal.  

 

 Barreiras relacionadas às condições ambientais  

 

 O uso continuado das práticas atuais de manejo do solo criou condições desfavoráveis à regeneração natural na 

maioria das áreas do projeto. Essas áreas além de perderem sua cobertura florestal original para dar lugar a 

atividades agropecuárias encontram-se atualmente expostas a processos erosivos, tais como: fogo, enxurradas, 

trânsito de animais (gado), atividades agrícolas e ocupação predominantemente por espécies gramíneas 

invasoras agressivas (kikuia, Andropogon e Brachiaria). Por conta disso os parâmetros físico-químicos e 

biológicos do solo na maioria das áreas mapeadas pelo projeto, foram, e continuam sendo gradualmente 

alterados ao longo dos anos, o que reduziu bastante a capacidade de estabelecimento e de crescimento dos 

indivíduos arbóreos nessas áreas. Dentre as principais limitações edáficas (solos) das áreas a serem reflorestadas 

(Anexo II), destacam-se para a maioria das áreas: baixo teor de matéria orgânica, elevado teor de acidez, 

compactação do solo, saturação por bases (V%) inferior a 50% (solos distróficos com baixa fertilidade), baixos 

teores de P (fósforo) e K (potássio), baixa presença de microorganismos e ausência de banco de sementes e 

plântulas. Além disso, em muitas das áreas o solo é predominantemente arenoso, com baixa concentração de 

argila. Em algumas áreas, como na fazenda Lugar Jacubinha, entretanto, os valores de V%, bem como a acidez 

do solo encontra-se em níveis aceitáveis ou bons, por já terem sido manejados para fins agrícolas, ou seja, já 

sofreram correção de acidez e adubação. 

 

                                                 
30  FELTRAN-BARBIERI, R. Cerrados sob fazendas: história agrária do Domínio do Cerrado. 2004. Dissertação 

(Mestrado em Ciência Ambiental) Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Universidade de São Paulo, 2004. 
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 A queima no período seco como prática de manejo para renovação das pastagens algumas vezes é utilizada na 

região do projeto, e mesmo tendo sido abandonada pelos participantes do projeto continua a ameaçar as áreas do 

projeto.  

 

 O clima da região do projeto é caracterizado por apresentar um período de cinco meses de déficit hídrico, logo 

as atividades do projeto são fundamentais no monitoramento e prevenção a incêndios, bem como o cuidado com 

o estresse hídrico das mudas. 

 

 A presença de gramíneas exóticas nas áreas de pastagem prejudica o processo de regeneração das áreas, 

impossibilitando e competindo com as espécies nativas por nutrientes, luz e água. Logo, o controle mecânico ou 

químico de gramíneas é de extrema importância para que o reflorestamento possa se estabelecer. Sem essa 

intervenção humana direta, dificilmente a regeneração natural ou mesmo as mudas introduzidas seria capaz de 

restabelecer uma fisionomia florestal nas áreas do projeto. 

 

 Barreiras Sociais 

 

 Ausência de pessoas qualificadas ou capacitadas: existe uma forte lacuna de conhecimento e de conscientização 

ambiental na população local. Essa negligência quanto à importância dos serviços ambientais prestados pelos 

ecossistemas do Cerrado, dificulta o estabelecimento de projetos voltados à conservação e recuperação dos 

recursos naturais e genéticos das espécies. Esse descompromisso com as questões ambientais, associada à falta 

de conhecimento sobre o potencial econômico das espécies nativas do Cerrado, constituem elementos que 

dificultam a adesão social a esse tipo de iniciativa voltada para a conservação e uso sustentável das florestas. 

Com a atividade de projeto, espera-se a reversão deste quadro a partir do estímulo de negócios sustentáveis, 

como a construção de uma cadeia de valor para a produção e comercialização de mudas nativas e produtos 

fitoterápicos, bem como o beneficiamento do baru (Dipteryx alata). 

 

 

3 Monitoring 
 

3.1 Title and reference of the VCS methodology (which includes the monitoring 

requirements) applied to the project activity and explanation of methodology 

choices  

 
A metodologia utilizada para elaborar o plano de monitoramento é a AR-AMS0001 “Simplified baseline and monitoring 

methodologies for small-scale afforestation and reforestation project activities under the clean development mechanism 

implemented on grasslands and croplands” – Versão 5.  

 

Opções para o cálculo da linha de base 

 

No âmbito do baseline, a metodologia indica que, de acordo com a decisão 6/CMP.1, apêndice B, parágrafo 6, o 

monitoramento do baseline não se faz necessário e deve ser igual ao estimado nos cálculos ex-ante (seção 2.1 e 4.2). 
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Opções para o cálculo da linha de leakage 

 

Seguindo a metodologia AR-AMS0001, o leakage médio anual será igual a 15% das remoções ex ante previstas para o 

primeiro período creditício do projeto (seção 3.2.4).  

 

Opções para o cálculo das remoções ex-post 

 

Para as estimativas ex-post das remoções líquidas de gases de efeito estufa por sumidouro a metodologia orienta que a 

área do projeto seja parcelada como forma de melhorar a acurácia e precisão dos cálculos (vide seção 3.4). 

 

Os estoques de carbono devem ser medidos periodicamente a cada cinco anos, nesse caso há pontos em que a metodologia 

AR-AMS0001 oferece diferentes opções de cálculos, como segue: 

  

 Para o cálculo da biomassa acima do solo, a metodologia sugere o uso de equações alométricas desenvolvidas 

localmente ou nacionalmente (TIER 2 ou 3). No caso da ausência dessas equações a metodologia oferece duas outras 

opções:  

 

- Opção 1: uso de equações alométricas incluídas no apêndice C da própria metodologia ou no anexo 4A.2 do 

IPCC good practice guidance for LULUCF (TIER 1). 

 

- Opção 2: uso do Fator de Expansão de Biomassa, volume do tronco e densidade da madeira como segue:  

E(t)i = SV(t)i * BEF * WD  

 

Devido à existência de equações a nível nacional o projeto optou pela primeira alternativa (TIER 2) conforme explicado 

na seção 3.2.2. 

 

 Para o caso do cálculo da biomassa abaixo do nível do solo a metodologia AR-AMS0001 sugere que dados nacionais 

sejam usados (TIER 2) para determinação de R (Root:shoot ratio), na ausência desses dados a metodologia sugere 2 

opções: 

 

- Utilizar os valores default da tabela 3A.1.8 do IPCC good practice guidance for LULUCF (TIER 1) e no caso 

da ausência de referências para as espécies utilizadas. 

 

- A metodologia indica o uso da equação de Cairns et al. (1997):  

PB(t)i = exp(–1.085 + 0.9256 * ln E(t) i) * 0.5 

 

No caso desse projeto, uma vez que existem dados nacionais sobre relação raiz/parte aérea para fisionomias de cerrado, 

optou-se pela primeira alternativa (TIER 2)31. 

 

                                                 
31 Abdala et al (1998). 
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3.2 Monitoring, including estimation, modeling, measurement or calculation 

approaches   

 
O propósito do monitoramento é verificar as remoções pelas atividades de reflorestamento do projeto durante seu período 

creditício de 30 anos. 

 

O monitoramento da remoção de CO2e será feito a partir do inventário florestal de biomassa que será a ferramenta de 

mensuração e quantificação utilizada para dar suporte à elaboração do relatório de monitoramento, que será submetido 

posteriormente ao processo de verificação. O inventário florestal irá permitir quantificar a cada cinco anos a biomassa 

florestal acumulada pelas atividades do projeto, que por sua vez será usada para quantificar o volume de CO2 equivalente 

removido pelas atividades do projeto. 

 

A variação nos estoques de carbono será monitorada através do uso de parcelas permanentes conforme orientação da 

própria metodologia AR-AMS0001 e da seção 4.3.3.4 do IPCC GPG for LULUCF, ou seja, o número de parcelas 

permanentes será definido para cada um dos diferentes estratos, seguindo os procedimentos descritos na seção 3.4. 

 

3.2.1 Monitoring times and periods, types of data, information to be reported, units of measurement 

and origin of the data 
 

O projeto prevê seis monitoramentos feitos a cada cinco anos durante o período creditício de 30 anos e as informações 

referentes aos monitoramentos ficarão disponíveis para consulta durante um período de 32 anos.  

 

Os dados a serem coletados ou usados para o monitoramento verificável de mudanças no estoque de carbono em 

reservatórios de carbono na fronteira do projeto estão descritos na Tabela 6. Todos os dados de monitoramento referentes 

às variáveis descritas abaixo serão arquivados em um Banco de Dados sob responsabilidade da Oréades e da Conservação 

Internacional. 

 



 36 

Tabela 6: Dados a serem coletados ou usados para monitorar mudanças no estoque de carbono em reservatórios de carbono dentro da fronteira do projeto da proposta de atividade 

de reflorestamento e como estes dados vão ser alcançados. 

 

Variáveis Fontes Unidade Mensurado, 

calculado ou 

estimado 

Freqüência 

em anos 

Proporção Arquivamento 

 

Responsabilidade Comentários 

Localização exata 

da área onde 

ocorrerão as 

atividades do 

projeto. 

Levantamentos de 

campo, mapas 

georreferenciados e 

mapas temáticos 

baseados em imagens de 

satélite. 

Latitude e  

Longitude 

Mensurado  5 100% Digital, 

fotográfico e 

papel.  

Banco de dados 

da Oréades e CI. 

Oréades e 

Conservação 

Internacional. 

Imagens de 

sensoriamento remoto 

(Landsat 5) 

Ai - Tamanho da 

área onde a 

atividade do projeto 

será implementada 

por cada tipo de 

estrato. 

Levantamentos de 

campo, mapas 

georreferenciados e 

mapas temáticos 

baseados em imagens de 

satélite e coletas de 

campo com GPS. 

Hectare (ha) Mensurado 5 100% Digital, 

fotográfico e 

papel. 

Banco de dados 

da Oréades e CI. 

Oréades e 

Conservação 

Internacional. 

GPS será usado para os 

levantamentos de campo 

Localização das 

parcelas 

permanentes. 

Mapas temáticos 

georeferenciados. 

Latitude e 

Longitude 

Calculado e 

definido de 

forma aleatória 

5 100% Formato 

eletrônico e papel. 

Banco de dados 

da Oréades e CI. 

Oréades e 

Conservação 

Internacional. 

Localização por GPS, 

demarcação no campo e 

em mapas 

georreferenciados 

Altura (H) Parcelas permanentes. Metros (m) Mensurado 5 Para cada 

árvore 

dentro das 

parcelas 

Papel e digital. 

Banco de dados 

da Oréades e CI. 

Oréades e 

Conservação 

Internacional. 

Medição de todas as 

árvores contidas dentro 

das parcelas 

permanentes com o uso 

de vara telescópica 
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Diâmetro da base a 

30 cm do solo 

(D30)  

Parcelas permanentes. Centímetros 

(cm) 

Mensurado 5 Para cada 

árvore 

dentro das 

parcelas 

Papel e digital. 

Banco de dados 

da Oréades e CI. 

Oréades e 

Conservação 

Internacional. 

Medição de todas as 

árvores contidas dentro 

das parcelas 

permanentes a uma 

altura de 30 cm do solo, 

com o uso de suta. 

Densidade básica da 

madeira 

Literatura técnica Toneladas de 

matéria seca por 

volume (m3) de 

madeira verde. 

Estimado Uma vez Um valor 

adotado 

para cada 

espécie e 

adoção dos 

valores 

médios para 

as espécies 

com 

ausência de 

dados. 

Papel e digital. 

Banco de dados 

da Oréades e CI. 

Oréades e 

Conservação 

Internacional. 

Foram utilizados dados 

de densidade básica da 

madeira em base úmida 

(12%) convertidos para 

densidade básica da 

madeira em base seca, 

de acordo com Reyes et 

al 1992 (Anexo I).    

Total CO2 Monitoramento do 

projeto 

Mg (tonelada) Calculado 5 Todas as 

informações 

do projeto 

Digital e 

documento 

impresso. 

Banco de dados 

da Oréades e CI. 

Oréades e 

Conservação 

Internacional. 

Baseado nos dados dos 

diferentes estratos 
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3.2.2 Estimativa ex post da remoção líquida dos GHG da linha de base por sumidouros 

 

Não haverá monitoramento do baseline uma vez que, de acordo com a decisão 6/CMP.1, apêndice B, parágrafo 6, o 

monitoramento do baseline não é necessário. As premissas assumidas para se argumentar a escolha da abordagem para a 

linha de base podem ser checadas na seção 2.4 desse documento. 

 

3.2.3 Ex post estimation of the actual net greenhouse gas removals by sinks 
 

As fórmulas utilizadas para cálculo dos estoques de carbono do projeto são as seguintes: 

 

                 
P (t) = Estoques de carbono dentro do limite do projeto no tempo t alcançada pela atividade do projeto (t CO2-e) 

PA(t) i = Estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t do estrato i alcançada pela atividade do 

projeto durante o intervalo de monitoramento (t C/ha) 

PB(t) i = Estoque de carbono na biomassa abaixo do nível do solo no tempo t do estrato i alcançada pela atividade do 

projeto durante o intervalo de monitoramento (t C/ha) 

Ai = Área de atividade de projeto do estrato i (ha)  

i = Estrato i (I = número total de estratos) 

 

Biomassa acima do solo  

 

PA(t) = E(t)i*0.5 

PA(t)i = Estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t do estrato i alcançada pela atividade do 

projeto durante o intervalo de monitoramento (t C/ha) 

E (t)i = Estimativa da biomassa acima do nível do solo no tempo t alcançados pela atividade de projeto (t m.s./ha) 

0.5 = Fração de carbono na matéria seca (t C/t m.s.) 

 

Para o cálculo da biomassa acima do nível do solo [E(t)i] a metodologia AR-AMS0001 sugere o uso de equações 

alométricas desenvolvidas localmente ou nacionalmente (TIER 2 ou 3). No caso da ausência dessas equações a 

metodologia oferece duas outras opções:  

 

Opção 1: Uso de equações alométricas incluídas no apêndice C da própria metodologia ou no anexo 4A.2 do IPCC good 

practice guidance for LULUCF (TIER 1). 

Opção 2: Uso de Fator de Expansão da Biomassa, volume do tronco e densidade da madeira, como segue:  

E(t) i = SV(t) i * BEF * WD  

 

Entretanto, por já existir uma equação alométrica previamente desenvolvida especificamente para a quantificação da 

biomassa aérea para árvores do Cerrado brasileiro (TIER 2), as opções 1 e 2 descritas acima foram descartadas, optando-

se portanto pela equação 3, demonstrada a seguir: 

 

(1) 

(2) 
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E(t)i  = Y*10 

E (t)i = Estimativa da biomassa acima do nível do solo no tempo t alcançados pela atividade de projeto (t m.s./ha) 

Y = Total de biomassa seca em toneladas dentro da parcela (1.000m2 ou 0,1 hectare) 

10 = Conversão da parcela (1.000 m2) para hectare (10.000m2) 

 

Y= ∑ yj * 10
-6 

Y= Total de biomassa seca em toneladas dentro da parcela (1.000m2 ou 0,1 hectare) 

yj  = Total de biomassa seca das árvores (g). 

10-6 = Conversão de gramas em toneladas.  

 

 

log (yj) = 0.9967 * log(Vj) + 2.587 

yj    =  Total de biomassa seca por árvores individualmente (g)32 

Vj = Volume cilíndrico das árvores (dm3) 

 

 

              
  

Vj = Volume cilíndrico das árvores (m3) 

D30j = Diâmetro a 30 cm do solo (cm)33 

Hj = Altura oblíqua da árvore (m) 34 

 

Biomassa abaixo do solo 

 

                  PB(t) i = E(t) i * R * 0.5 
 
PB(t)i = Estoques de carbono na biomassa abaixo do nível do solo no tempo t alcançada pela atividade do projeto durante 

o intervalo de monitoramento (t C/ha)  

E(t)i = Estimativa da biomassa acima do nível do solo do estrato i no tempo t alcançado pela atividade de projeto (t 

m.s./ha) 

R = Razão raiz: parte aérea (adimensional)  

0,5 = Fração de carbono de matéria seca (t C/t m.s.) 

 

                                                 
32 A equação de biomassa de Abdala et al (1998) não necessita do dado de densidade da madeira uma vez que os próprios 

parâmetros da equação já contemplam essa variável no âmbito das espécies do Cerrado. 
33 Dado coletado em campo durante o inventário florestal (seção 3.4) 
34 Dado coletado em campo durante o inventário florestal (seção 3.4) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Para o caso do cálculo da biomassa abaixo do nível do solo a metodologia AR-AMS0001 sugere que dados nacionais 

sejam usados (TIER 2) para determinação de R, na ausência desses dados a metodologia indica a utilização dos valores 

default da tabela 3A.1.8 do IPCC good practice guidance for LULUCF (TIER 1). 

 

Em última instância, não havendo referência para as espécies utilizadas a metodologia indica a equação de Cairns et al 

(1997).  

PB(t) i = exp(–1.085 + 0.9256 * ln E(t) i) * 0.5 

 

No caso desse projeto, uma vez que existem dados nacionais sobre relação raiz/parte aérea para fisionomias de cerrado, 

optou-se pela primeira alternativa (TIER 2).35 

 

 

3.2.4 Ex post estimation of leakage 
 

 

Leakage  

Não está previsto qualquer deslocamento de pessoas durante as atividades do projeto. Do mesmo modo, o deslocamento 

de alguns animais não estará associado à abertura de novas áreas de pastagem e sim à incorporação do contingente bovino 

em pastos já estabelecidos dentro das próprias fazendas, pois a lotação total do número de animais por hectare é baixa e 

pode ser mantida na ampla extensão de pastagens que existem fora dos limites do projeto. No entanto, observa-se que 

essas pastagens antigas já estabelecidas não são adequadamente manejadas e o número de animais a serem deslocados 

exigiria mais do que 10% da capacidade média dessas pastagens quanto ao fornecimento de alimento para o gado. A 

rotatividade do número de animais deslocados também exigiria mais do que 10% da capacidade média produtiva por 

hectare dessas pastagens. Além disso, atualmente a área de agricultura corresponde a 10,2% da área total do projeto que 

deve ser reflorestada. Portanto, o leakage referente ao primeiro período creditício do projeto será determinado no 

momento da verificação de acordo com as equações abaixo indicadas pela metodologia AR-AMS0001: 

 

                                                 
35 Abdala et al. (1998) 
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Para o primeiro período de verificação: 

 

                  

 

Para os períodos subseqüentes 

 

 

 

Ltv = Total das emissões de GEE devido ao vazamento no momento da verificação (t CO2-e). 

P(t) = Estoques de carbono dentro do limite do projeto realizado pela atividade de projeto no tempo t (t CO2-e) 

GHGPROJ, (t) = Emissões do projeto (CO2-e/ano t) 

B(t=0) = Estoques de carbono na biomassa viva no tempo 0 que existiria na ausência da atividade do projeto (t C/ha) 

tv = Ano da verificação (anos)  

κ = Intervalo de tempo entre duas verificações (ano) 

  

Os proprietários envolvidos diretamente no projeto serão orientados constantemente de forma a assegurar a inexistência 

de atividades fora dos limites físicos do projeto com potencial de emissão e que possuam relação direta com as atividades 

do projeto, como por exemplo, abertura de novas áreas de pasto e agricultura para compensar a área ocupada pelos 

reflorestamentos. 

 

3.2.5 Ex-post estimation of the net anthropogenic GHG removals by sinks 

 
As fórmulas usadas para o cálculo ex-post das remoções líquidas decorrentes das atividades do projeto serão quantificadas 

da seguinte forma: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

P (t) = Estoques de carbono dentro do limite do projeto realizado pela atividade de projeto no tempo t (t CO2-e) 

GHGPROJ, (t) = Emissões do projeto (CO2-e/ano t)  

ΔC BCSL,t = Baseline líquido de GEE por sumidouros (CO2-e/ano t)  

Ltv = Total das emissões de GEE devido ao vazamento no momento da verificação (t CO2-e)  

LCP1 = Total das emissões de GEE devido ao vazamento no final do primeiro período de créditos (t CO2-e)  

Créditos (tv-k) = Unidades de créditos de carbono emitidos após a verificação anterior  

tv = Ano da verificação (anos)  

κ = Intervalo de tempo entre duas verificações (ano) 

(9) 

 Créditos (tv) Créditos (tv-k) 

Créditos (tv-k)  Créditos (tv) 

Para os períodos subsequentes: 

(10) 

(11) 

(8) 
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Na Tabela 7 é apresentado o balanço final de VCUs (Voluntary Carbon Units) a serem gerados pelo projeto, calculado 

com base na ferramenta Guidance for Agriculture, Forestry and Other Land Use Projects do VCS, levando-se em 

consideração o desconto do leakage e do buffer que deve ser retido de acordo com a análise de risco de não permanência 

(seção 4.4.1). 

 

Tabela 7: Balanço final de VCUs conforme o Guidance for AFOLU do VCS. 

Parâmetro Volume calculado (t CO2-e) Comentários 

Mudanças no estoque de 

carbono 

214.244,81 Não permanente 

Baseline  8.130,21 Permanente 

Remoções líquidas  206.114,60 = 214.244,81 – 8.130,21 

Leakage total 30.917,19 = 206.114,60 – 15% (definido na AR AMS0001) 

Total de créditos 175.197,41 = 206.114,60 – 30.917,19 

Buffer   41.222,92 = 206.114,60 – 20% 

Total de VCUs 133.974,49 

 

= 175.197,41 – 41.222,92 

 

 
3.2.6 Managing data quality: controle de qualidade (QC) e a garantia de qualidade (QA)  

 

Os procedimentos que visam assegurar o controle de qualidade estão focados principalmente na coleta dos dados 

primários, ou seja, na coleta de informações de campo, pois são elas que darão subsídio para todas as etapas posteriores.  

De forma a assegurar a qualidade dos dados coletados em campo serão seguidas as seguintes diretrizes: 

 Coleta dos dados será feita, impreterivelmente com equipamento adequado, conforme descrito no item 3.4.4.  

 A coleta de dados dendrométricos só poderá ser feita com o uso da ficha de campo conforme modelo (Anexo 

VIII). 

 A anotação dos dados será feita pelo responsável das operações de campo do inventário florestal que deverá ser 

um engenheiro florestal, ou agrônomo. 

 A equipe de campo será constituída por pessoal treinado e/ou com experiência em coleta de dados 

dendrométricos e inventário florestal. 

 

Além dos cuidados com a etapa da coleta de dados, será dada especial atenção as etapas de escritório que consistem em 

processar, analisar e arquivar os dados coletados em campo. 

Tal serviço deverá ser feito pela equipe técnica do proponente do projeto e seus parceiros que será formada pelo menos 

por: 1 administrador de empresas, 1 engenheiro florestal, 1 engenheiro agrônomo, 1 engenheiro ambiental, 1 profissional 

responsável pelo geoprocessamento, mais auxiliares de campo e escritório. 

 

Os dados e informações processadas serão disponibilizados para todos os participantes do projeto e ficarão arquivados em 

papel e formato eletrônico em diferentes máquinas e ficarão integralmente disponíveis até dois anos após o encerramento 
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do período creditício, podendo ser recuperadas a qualquer momento pela empresa verificadora/entidade operacional 

designada (EOD). 

 

 

3.3 Data and parameters monitored / Selecting relevant GHG sources, sinks and 

reservoirs for monitoring or estimating GHG emissions and removals:  

 
 

Data / Parameter: D30j 
Data unit: Centímetros 

Description: Diâmetro a 30 cm de altura em relação ao nível do solo 

para cada árvore da parcela de monitoramento. 

Source of data to be used: Inventário florestal de campo. 

Value of data applied for the purpose of 

calculating expected emission reductions  

N/A 

Description of measurement methods and 

procedures to be applied: 

Coleta das dimensões em campo com o uso de suta (Figura 

11). 

QA/QC procedures to be applied: Equipe previamente treinada para coleta de dados e 

coordenada por engenheiro agrônomo ou florestal, que 

ficará incumbido de anotar os valores na ficha de campo, 

evitando erros de coleta. Os valores outliers serão 

excluídos. 

Any comment: O D30 será medido para cada árvore da parcela (20m x 

50m), o que dará por volta de 100 indivíduos. 

 

 
Data / Parameter: Hj 
Data unit: Metros ou decímetro. 

Description: Altura oblíqua de cada árvore da parcela de 

monitoramento. 

Source of data to be used: Inventário florestal de campo. 

Value of data applied for the purpose of 

calculating expected emission reductions  

N/A 

Description of measurement methods and 

procedures to be applied: 

Coleta das alturas com o uso de vara telescópica (Figura 

12). 

QA/QC procedures to be applied: Equipe previamente treinada para coleta de dados e 

coordenada por engenheiro agrônomo ou florestal, que 

ficará incumbido de anotar os valores na ficha de campo, 

evitando erros durante a coleta. Os valores outliers serão 

excluídos. 

Any comment: O Hj será medido para cada árvore da parcela o que dará 

por volta de 100 indivíduos. 

 

 

 

3.4 Description of the monitoring plan  

 
O monitoramento do plantio em um sentido mais amplo será um processo contínuo e periódico como forma de garantir a 

integridade das áreas reflorestadas, o monitoramento contemplará rondas periódicas para identificação de: i) ataque de 

pragas, ii) suscetibilidade a incêndios florestais, iii) mortalidade de plântulas, iv) déficit hídrico acentuado, principalmente 

nos primeiros anos após o plantio e, v) sinais de degradação antrópica nos indivíduos arbóreos.  
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O monitoramento da biomassa e dos estoques de carbono, por sua vez, terá inicio no 5º ano após o plantio e seguirão a 

periodicidade de cinco anos até o final do período creditício do projeto de 30 anos. O cálculo da remoção de CO2e será 

feito a partir da quantificação da biomassa calculada pelo inventário florestal. O inventário será conduzido pelo próprio 

proponente do projeto36. No relatório de monitoramento todos os procedimentos usados deverão ser descritos e explicados 

e conter fotos de campo, para posterior avaliação da verificadora. Os cálculos de equivalente em carbono serão 

conduzidos por uma empresa terceirizada seguindo as diretrizes definidas nesse PD. 

 

3.4.1 Estratificação da área do projeto para no âmbito do inventário florestal  

 
O reflorestamento será estratificado em áreas homogêneas, de modo a possibilitar uma redução significativa dos custos e 

do esforço amostral no momento do inventário de campo, ao mesmo tempo em que contribui qualitativamente para o 

resultado das análises. Para efeito do cálculo do baseline uma primeira estratificação foi feita (baseline estratification) 

onde os aspectos considerados foram: a cobertura vegetal atual, características edáficas e uso atual do solo. Entretanto 

essa estratificação, não necessariamente será considerada no momento do inventário de biomassa. 

 

Nos meses que intercederem a primeira verificação (cinco anos após o plantio) outra estratificação será feita (inventory 

stratification), com o propósito de agrupar as áreas em blocos homogêneos e se reduzir o esforço amostral do inventário 

de biomassa. Nesta etapa de estratificação serão considerados: a data de plantio, a localização geográfica (proximidade 

entre as áreas), e a semelhança estrutural da floresta nas diferentes áreas (número de indivíduos, altura e D30). O limite 

dos diferentes estratos de inventário serão georrefenciados e periodicamente monitorados via imagens de satélite pela 

Oréades. 

 

3.4.2 Quantificação do esforço amostral para cada estrato (número de parcelas permanentes por 

estrato) 
 

Seguindo o procedimento padrão de inventário florestal, poucos meses antes da determinação das parcelas permanentes e 

da primeira etapa de monitoramento, serão alocadas em campo de duas a três parcelas preliminares por estrato (parcelas 

piloto), para então em seguida se calcular o número exato de parcelas permanentes para a área total. O número de parcelas 

preliminares dependerá da heterogeneidade observada empiricamente para cada estrato e do tamanho do mesmo.  

 

A partir das parcelas preliminares é possível determinar, de maneira simples e satisfatória, o desvio padrão através da 

amplitude da variabilidade, obtida com base no menor e maior volume possível de ser encontrado no estrato “j”.  

 

Os procedimentos para definição do número total de parcelas permanentes seguirá a seguinte lógica: 

 

Cálculo da biomassa seca dos indivíduos nas parcelas preliminares a partir da medição do D30 e altura oblíqua das 

árvores e uso da equação 5, para cada estrato.  

 

Cálculo da variabilidade dos estratos, pela fórmula: 

 

                                                 
36 A Oréades também poderá optar pela terceirização desse serviço através da contratação de uma empresa especializada. 

Nesse caso, um funcionário da Oréades deverá acompanhar as equipes de inventário durante as atividades de coleta dos 

dados para certificar a qualidade do trabalho.  
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Sj = (Ymaxj – Yminj)Sj/4.5   

Sj = Desvio-padrão no j-ésimo estrato 

Y maxj = Maior valor de biomassa seca/parcela no estrato j 

Y minj = Menor valor de biomassa seca /parcela no estrato j 

 

Cálculo da variabilidade da população, pela fórmula: 

 

    

Sstr. = Desvio da população que sofreu estratificação 

M = Número de estratos 

Nj = Número de unidades amostrais cabíveis no estrato j 

N = Número total de unidades amostrais pré-determinado para a população (considerando todos os estratos)  

 

Obtendo-se a média e a variabilidade da biomassa seca da madeira viva acima do solo da população estratificada 

(biomassa seca/parcela), pode-se então obter a intensidade amostral (n), ou número total de parcelas permanentes por 

estrato, para o inventário definitivo, pela fórmula: 

 

             

n = Número de parcelas dispostas nos estratos 

t = t de Student (valor tabelado com base no intervalo de confiança de 95%) 

Sstr = Desvio da população que sofreu estratificação 

E = Erro (biomassa seca média x 0,1 para se obter uma precisão de 10%) 

N = Número total de unidades amostrais pré-determinado para a população (considerando todos os estratos) 

 

O seguinte passo após definir o número geral de parcelas por estrato é a maneira como estas serão distribuídas em cada 

um dos diferentes estratos, sendo que o número de parcela deverá ser proporcional ao tamanho de cada estrato conforme a 

equação 15. 

 

                 

 

nj =Número de parcelas para cada estrato 

Sj = Desvio-padrão de estrato j  

M = Número de estratos  

Nj = Número de estratos na amostra  

n = Número de parcelas por estrato  

N = Número total de amostras pré-determinado para a população (considerando todos os estratos) 

 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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3.4.3 Alocação das parcelas permanentes de inventário florestal (distribuição ótima ou de Neyman) 
 

As parcelas são distribuídas por estrato de modo a proporcionar o menor erro possível, ou seja, estratos com maior 

variabilidade recebem proporcionalmente mais parcelas que estratos mais homogêneos conforme equação 15. 

 

Efetua-se a distribuição casualizada das parcelas nos estratos, sendo que cada uma possui área de 1.000 m² (20m x 50m) 

(Figura 10). Cada parcela é subdividida em quadrículas de 10 m x 10 m a fim de facilitar a orientação e mensuração dos 

indivíduos no momento do inventário de campo.  

 

     

 

Fonte: Felfili (2005)37 

 Figura 10: Parcela de 20m x 50m subdivida em 10 quadrículas de 10m x 10m.  

 

A alocação geográfica casualizada das parcelas será feita através da sobreposição de um grid com quadrantes numerados 

(cada quadrante possuindo 1.000m² em escala), sobre um mapa com a mesma escala do grid. Em seguida a localização 

das parcelas será sorteada ao acaso através do número de cada quadrante. 

 

Após definida a localização de cada parcela os quatro vértices serão georreferenciados e suas áreas identificadas 

fisicamente no campo, de forma a estarem plenamente à disposição para visitas técnicas de verificação e avaliação, bem 

como para os monitoramentos subseqüentes que deverão ocorrer a cada cinco anos. 

 

3.4.4. Coleta de dados no campo  
 

As informações levantadas durante a fase de inventário da biomassa florestal das áreas de plantio serão baseadas em duas 

informações coletadas em campo: altura total oblíqua (H) e o diâmetro à altura de 30 cm do solo (D30) das árvores 

inseridas dentro das parcelas permanentes de 1.000m2. No caso das espécies pertencentes às famílias botânicas Arecaceae 

                                                 
37 Manual para o monitoramento de parcelas permanentes nos biomas Cerrado e Pantanal. 
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e Palmaceae (palmeiras) o cálculo de volume será feito com base em equação alométrica oferecidas no anexo 4 A.2. do 

Good Practice Guidance for LULUCF do IPCC e, posteriormente transformada em biomassa seca por indivíduo, com 

auxilio de dados da densidade da madeira para as diferentes espécies. 

 

Para a coleta de D30 será usada a suta (Figura 11), que consiste em um instrumento de liga de alumínio com graduação 

milimétrica. Sua dimensão costuma variar conforme a população florestal amostrada (de 45 cm a 120 cm). As dimensões 

de suta mais usuais para florestas plantadas são de 45 cm a 65 cm.  

                     

Figura 11: Utilização da suta. 

 

Para a coleta da altura (H) será utilizada a vara telescópica (Figura 12). Este método é muito válido para populações 

jovens, em que as alturas das árvores ainda não ultrapassam os 10 m ou os tipos de vegetação de cerrado. Seu uso consiste 

em encostar a vara telescópica na árvore e efetuar a leitura da altura oblíqua. A grande vantagem da mira telescópica é que 

a medição é feita ao nível da vista do operador.  

 

Os dados coletados serão marcados em fichas de campo contendo o número de cada árvore, nome vulgar, medidas do D30 

e altura oblíqua de todos os indivíduos inseridos dentro das parcelas permanentes. 
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Figura 12: Vara telescópica utilizada para tomada da altura oblíqua dos indivíduos das parcelas. 

 

Por fim, todos os dados coletados serão tabelados para gerar as estimativas de biomassa seca (biomassa seca/parcela, 

biomassa seca/ha e biomassa seca /estrato). A partir da biomassa seca serão calculados os valores em carbono elementar e 

CO2 equivalente.  

 

3.4.5 Resumo dos procedimentos de monitoramento dos estoques de carbono nas áreas do projeto 
 

Os procedimentos de i) amostragem estratificada, ii) coleta de dados e iii) cálculo dos estoques de carbono podem ser 

resumidos na seguinte seqüência lógica:  

 

1. Poucos meses antes do monitoramento para a confecção do relatório de monitoramento do estoque de carbono 

do projeto, faz-se a divisão da área total em estratos visualmente homogêneos. 

2. Alocam-se ao acaso três unidades amostrais piloto para cada estrato. 

3. Calculam-se as médias e os desvios-padrão em cada estrato. 

4. Calcula-se a intensidade amostral necessária para que se inventarie a biomassa em cada estrato, bem como os 

erros amostrais e intervalos de confiança.  

5. A partir do procedimento anterior calcula-se o número definitivo de parcelas permanentes por estrato.  

6. Alocam-se aleatoriamente as parcelas permanentes definitivas para todos os estratos, que servirão como base 

para o cálculo de biomassa (e carbono) durante todo o período creditício do projeto. 

7. Faz-se a medição do D30 e da altura oblíqua de todos os indivíduos arbóreos dentro dos limites das parcelas. 

8. Calcula-se a biomassa seca acima do solo para cada individuo e para a parcela como um todo. 

9. Extrapola-se o valor de biomassa seca acima do solo para a área do estrato. 

10. Quantifica-se a biomassa seca abaixo do solo a partir dos dados de biomassa seca acima do nível do solo.  

11. Converte-se o valor de biomassa seca total para toneladas de CO2 equivalente 

12. Soma-se o volume de todos os estratos para se chegar ao estoque total de CO2e do projeto no momento da 

verificação.  
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4 GHG Emission Reductions:  
 

4.1 Explanation of methodological choice:  

 
O cálculo das reduções de emissões também está baseado nas orientações e ferramentas metodológicas da metodologia 

AR-AMS0001, que se mostrou adequada às características do projeto, uma vez que:  

 

 O total de GEE removido da atmosfera anualmente não irá superar as 16 mil toneladas de CO2e (vide seção 4.4), o 

que lhe enquadra, no âmbito de redução de emissões, como um projeto de pequena escala. 

 

 As atividades de projeto serão desenvolvidas em áreas de pasto abandonado ou de pastagens pouco produtivas (semi-

abandonadas) e com baixa densidade de animais por hectare e em menor escala em áreas sob cultivo agrícola. 

 

 Não haverá deslocamento de áreas de cultivo superior a 50% da área do projeto, uma vez que a área total plantada 

representa menos de 15% da área total do projeto. O deslocamento de animais também é mínimo, uma vez que 

apenas algumas áreas ainda possuem gado, e mesmo nessas áreas, a atividade pecuária tem mais a função de 

assegurar o uso e ocupação do solo38 e controlar o “mato”, do que propriamente uma fonte de receita relevante, 

perante as demais atividades da propriedade.  

 

 As áreas selecionadas para o desenvolvimento das atividades do projeto possuem menos de 10% de solo revolvido 

para práticas agrícolas.   

 

 No que tange ao baseline, a realidade das áreas do projeto atendem o quesito do parágrafo 5 da seção II da AR-

AMS0001, que considera a manutenção do uso do solo que atualmente é dado às áreas, de forma que o estoque de 

carbono também seguiria como sendo o reflexo dessa dinâmica do uso do solo. 

 

 As áreas selecionadas pelo projeto são elegíveis conforme o parágrafo 1 do anexo da decisão 16/CMP.1, por não se 

enquadrarem na definição nacional de floresta definida pelo MCT - Autoridade Nacional Designada (AND). 

 

No âmbito do Voluntary Carbon Standard Guidance for Agriculture, Forestry and Other Land Use Projects, a área onde 

ocorrerão as atividades de reflorestamento teve sua cobertura florestal removida há mais de 10 anos (anterior a 1998). 

 

Por fim, o projeto não prevê o uso do fogo para preparo das áreas, e as emissões decorrentes das atividades do projeto 

ficarão restritas às emissões provenientes do fertilizante nitrogenado, que não sendo significativa em relação ao total 

removido pelo projeto, pode ser desconsiderada, conforme orientação da AR-AMS0001.  

                                                 
38  O Programa Nacional de Reforma Agrária do Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) determina que 

propriedades privadas que se mostram improdutivas são passiveis de desapropriação para fins de reforma agrária 

(assentamentos rurais). Por esse motivo é comum em muitas regiões do Brasil, assim como na região do projeto, 

proprietários que mantêm como principal atividade rural e fonte de receita a agricultura, ocuparem com gado as áreas sem 

vocação agrícola ou que por algum motivo não são cultivadas. Isso acaba funcionando, em muitos casos, mais como um 

mecanismo para comprovar o uso produtivo da área, do que propriamente uma atividade essencial de geração de receita 

da propriedade. Mesmo havendo muitas exceções, essa é uma prática comum em áreas onde há predominância da 

agricultura comercial em relação à atividade pecuária. 
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4.2 Quantifying GHG emissions and/or removals for the baseline scenario:  

 

O projeto seguiu as orientações da metodologia AR-AMS0001 no que tange os critérios de estratificação das áreas. De 

acordo com os critérios da metodologia o projeto foi estratificado em dois grupos: “A”e “B” (vide seção 2.1): 

 

A. Áreas de cultivo agrícola onde as mudanças no estoque de carbono na biomassa viva não excedem 

10% do previsto a ser removido pelo projeto. 

B. Áreas de pastagem onde as mudanças no estoque de carbono na biomassa viva lenhosa não excedem 

10% do previsto a ser removido pelo projeto. 

 

Uma vez que, no cenário de baseline, não há acréscimo de biomassa nas áreas do projeto, o baseline do projeto é igual ao 

estoque de biomassa existente nas áreas antes do inicio das atividades de reflorestamento do projeto.  

 

O estoque atual existente dentro de cada estrato foi calculado seguindo as equações fornecidas pela metodologia AR-

AMS0001, conforme segue:  

 

 
B(t) = Estoques de carbono na biomassa viva dentro do limite do projeto no tempo t na ausência da atividade do projeto (t 

C)  

BA(t)i = Estoques de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t do estrato i na ausência da atividade do 

projeto (t C/ha)  

BB(t)i = Estoques de carbono na biomassa abaixo do nível do solo no tempo t do estrato i na ausência da atividade do 

projeto (t C/ha)  

Ai = área do projeto de i estrato (ha)  

i = estrato i (I = número total de estratos) 

 

 
 

BA(t) = Estoques de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t na ausência da atividade do projeto (t C/ha)  

M(t) = Biomassa acima do nível do solo no tempo t que teria ocorrido na ausência da atividade de projeto (t m.s./ha)  

0,5 = Fração de carbono de matéria seca (t C/t m.s.) 

(16) 

(17) 
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BB(t) = Estoques de carbono na biomassa abaixo do nível do solo no tempo t que teria ocorrido na ausência da atividade 

do projeto (t C/ha) 

Mgrass = Biomassa acima do nível do solo em pastagens no tempo t que teria ocorrido na ausência da atividade de projeto 

(t m.s./ha) 

Mwoody (t = 0) = Biomassa acima do nível do solo de plantas perenes lenhosas em t = 0, que teriam ocorrido na ausência da 

atividade de projeto (t m.s./ha) 

Rwoody = Razão raiz: parte aérea das plantas perenes lenhosas (t m.s./t m.s.)  

Rgrass = Razão raiz: parte aérea de pastagens (t m.s./t m.s.)  

 

 
Durante os levantamentos de campo foi possível identificar, dentro dos dois estratos principais (A e B), diferentes 

concentrações de biomassa por hectare, de modo que, os estratos A e B foram subdivididos em sub-estratos (a, b, b’, c e 

agricultura), possibilitando um cálculo mais preciso, conforme a Tabela 8. 

 

(18) 
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Tabela 8: Descrição e distribuição das áreas dos sub-estratos dentro do projeto. 

Referência 
da área  

Poprietário/
fazenda 

Área 
(ha) 

Estrato Sub-estrato Área do 
sub-estrato 

Imagem de 
referência

39
 

Imagem 
da área

40
 

Pontos Coordenada UTM 
da tomada de foto 
(S/W) 

(A) César 
Sandri/ 
Flores do 
Ipê 

80,5 B c 10,3 CR08 e 
CR09 

1797; 
1801; 
1804 

6 8052516 306847 

    b' 70,2 CS04 e 
CS07 

1817;1820 7 8052839 306712 

       1838 8 8051585 306529 

       1856;1859 9 8051805 306438 

       1863;1873 10 8052062 306209 

       1877;1882 11 8052068 306704 

(B) Lúcio 
Flavo/ 
Mirassol da 
Furna 

42,8 B a 42,8 CL01 a 
CL07 

2068;2069 28 7983966 248547 

       2076;2077 29 7984241 248744 

       2087;2091 30 7984332 248920 

       2102;2106 31 7984759 248874 

(C) PENT/ 
Governo do 
MS 

27,2 B b 24,1 CS01-
CS05 

2006; 
2015; 
2019; 
2029; 
2035 

12 7991509 243884 

        27 7992025 243268 

(D) Rogério 
Vian/Lug. 
Jacubinha 

60,1 A agricultura 60,1 - 4254 4 8011650 285141 

      - 4261; 
4272 

5 8011017 284387 

(E) Vanir 
Potrich/ 
Babilônia 
Lotes 
8,9,10 

381,4 B a 289,6 CL01 a 
CL07 

 4158; 
4161;  
4165; 
4179  

1 8018897 276436 

   B b 91,8 CS01-
CS05 

4162; 
4164; 
4171 

2 8018867 276027 

       4186; 
4204;  
4206  

3 8017897 277035 

Total  592   588,9 A diferença entre a somatória das áreas deve-se às faixas de 
vegetação na área do PENT que foram excluídas da área dos 
estratos. 

                                                 
39 Ottmar et al. 2001. Séries de Estéreo-fotografias para quantificar a biomassa da vegetação do Cerrado do Brasil Central 

– Volume I: Referência utilizada para quantificação dos estoques de biomassa nos diferentes estratos.  
40 Anexo VI. 



 

 53 

As referências utilizadas para quantificação da biomassa média por hectare (biomassa lenhosa e gramíneas) para cada um 

dos diferentes estratos foi extraída a partir do estudo conduzido por Ottmar et al (2001), denominado:  Séries de Estéreo-

fotografias para quantificar a biomassa da vegetação do Cerrado do Brasil Central – Volume I, conforme compilados na 

Tabela 9. 

 

 

Tabela 9: Quantificação da biomassa média e do estoque de carbono médio, por hectare, para cada um dos diferentes 

estratos41. 

Sub-
stratum 

References from 
Ottmar et. al 

(2001) 

Average woody biomass 
stock  (tones of dry 

biomass/ha) 

Grass 
biomass 

stock  
(tons of dry 
biomass/ha) 

Total stock in 
biomass above and 

below ground 
 (tons of dry 
biomass/ha) 

CO2e stock in the woody 
biomass (t/ha)  

CO2e stock 
in the grass 

(t/ha) Total stock of 
CO2e per 

hectare B(t)*** 
above 
ground  

M(t) 

below 
ground* 

Bb(t) 

below 
ground** 

Bb(t) 

above 
ground 

Ba(t)i*** 

below 
ground 

Bb(t)i***  

below 
ground 
Bb(t)*** 

a CL01 to CL07 0,59 0,59 4,12 5,30 1,08 1,08 7,57 9,73 

b CS01 to CS05 3,46 3,46 2,17 9,09 6,35 6,35 3,97 16,68 

b' CS04 and CS07 6,06 6,06 2,44 14,56 11,12 11,12 4,48 26,72 

c CR08 and CR09 28,19 28,19 1,17 57,55 51,73 51,73 2,15 105,61 

agricultura - 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Rwoody: root/shoot ratio of 100% for trees and bushes (Abdala et al, 1998). 

** Rgrass: average root/shoot ratio of 48% for savannah (TIER 1: 3 A.1.8 of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 

*** In this spreadsheet the Ba(t)i, Bb(t)i, Bb(t) and B(t) is expressed in tones of CO2e/ha and not in tones of C. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Anexo VI. 
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A quantificação do estoque de carbono existente dentro de cada uma das áreas, cada um dos sub-estratos e o total para o 

projeto pode ser visto na Tabela 10.  

 

Tabela 10: Estoque atual de carbono nos sub-estratos das áreas do projeto. 

Referência da 

área  
Proprietário/fazenda 

Área 

(ha) 
Estrato Sub-estrato 

Área do 

sub-estrato 

(ha) 

Estoque atual de 

carbono nas áreas 

antes do início do 

projeto (t CO2e). 

(A) 
César Sandri/  

Flores do Ipê 
80,5 B 

c 10,3                     1.087,75  

b' 70,2                     1.875,99 

(B) 
Lúcio Flavo/ 

Mirassol da Furna 
42,8 B a 42,8                        416,32  

(C) 
PENT/ 

Governo do MS 
27,2 B b 24,1                        401,98  

(D) 
Rogério Vian/ 

Lugar Jacubinha 
60,1 A agricultura 60,1                               -    

(E) 

Vanir Potrich/ 

Babilônia Lotes 

8,9,10 

381,4 

B a 289,6                     2.816,97  

B b 91,8                     1.531,20  

Total 592   588,9                   8.130,21  

 

 

  

4.3 Quantifying GHG emissions and/or removals for the project:  

 
A quantificação das remoções de GHG do projeto foi feita com base nas equações fornecidas pela metodologia conforme 

segue: 

 

 

Estoque de carbono dentro da área do projeto: 

 

                    
N (t) = Estoque de carbono total na biomassa no tempo t no cenário do projeto (t C)  

NA(t)i = Estoques de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t do estrato i no cenário do projeto (t C / ha)  

NB(t)i = Estoques de carbono na biomassa abaixo do nível do solo no tempo t do estrato i no cenário do projeto (t C / ha)  

Ai = Área de atuação do projeto de estrato i (ha)  

i = Estrato i (I = número total de estratos) 

 

(19) 
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NA(t)i = Estoques de carbono na biomassa acima do solo no tempo t no cenário do projeto (t C/ha)  

T(t)i = Biomassa acima do nível do solo no tempo t no cenário do projeto (t m.s./ha)  

0,5 = Fração de carbono da matéria seca (t C/t m.s.) 

 

Como existem estudos de referência para os valores volumétricos de grande parte das espécies usadas pelo projeto, o 

cálculo da biomassa acima do nível do solo foi calculado a partir da equação 20 abaixo: 

 

 
 

T (t)i = Biomassa acima do solo no tempo t no cenário do projeto (t m.s /ha)  

SV(t)i = Volume do tronco no tempo t para o cenário do projeto (m3 /ha)  

BEF = Fator de expansão de biomassa (exceto casca) do tronco para o total da biomassa acima do solo (adimensional)  

WD = Densidade básica da madeira (t m.s./m3) 

 

 
 

NB(t)i = Estoques de carbono na biomassa abaixo do solo no tempo t no cenário do projeto (t C/ha)  

T(t) = Biomassa acima do nível do solo no tempo t no cenário do projeto (t m.s./ha)  

R = Razão raiz: parte aérea (t m.s./t m.s.)  

0,5 = Fração de carbono da matéria seca (t C/t m.s.) 

 

4.3.1 Estoque de CO2e total na área do projeto  

 

 

 Δ CPROJ, t = Remoção líquida atual de GEE por sumidouros por ano (t CO2-e/ano)  

N (t) = Estoque de carbono total na biomassa no tempo t no cenário do projeto (t C)  

Δ t = Incremento de tempo = 1 (ano) 

A memória de cálculos está descrita no anexo I e se baseou em dados volumétricos de 34 espécies nativas (Anexo IX), 

obtidos a partir de diferentes estudos de inventário florestal conduzidos em reflorestamentos com espécies nativas. Os 

dados foram tabelados conforme as classe de idades, o que possibilitou obter um valor médio de incremento de biomassa e 

CO2e entre os períodos de: 0-5, 5-10, 10-15 e 15-30 anos, conforme Tabela 11 e Figura 13. 

 

 

 

 

 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 
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Tabela 11: Remoções ex-ante de GEE na área do projeto no período creditício de 30 anos42. 

CO2e Removal 

Year Trees/ha Area  (ha)  

Annual tCO2e 
removed by the 
project activities  

(all strata) 

Cumulative t CO2e 
removed by the project 
activities for all strata  

Plantation GHG 
removal potential  
(t CO2e/ha/year) 

  
588,9 8.130,21 8.130,21

43
 

5,34 

0 1111 294,5 2.251,09 10.381,30 

1 1099 471,1 3.561,36 13.942,66 

2 1087 588,9 4.402,92 18.345,58 

3 1075 588,9 4.354,49 22.700,07 

4 1063 588,9 4.306,59 27.006,66 

5 1051 588,9 4.932,70 31.939,36 

8,19 

6 1040 588,9 4.878,44 36.817,80 

7 1028 588,9 4.824,78 41.642,58 

8 1017 588,9 4.771,71 46.414,28 

9 1006 588,9 4.719,22 51.133,50 

10 995 588,9 7.491,99 58.625,49 

12,45 

11 984 588,9 7.409,58 66.035,07 

12 973 588,9 7.328,08 73.363,15 

13 962 588,9 7.247,47 80.610,62 

14 952 588,9 7.167,74 87.778,36 

15 941 588,9 8.576,67 96.355,03 

14,32 

16 931 588,9 8.482,33 104.837,36 

17 921 588,9 8.389,02 113.226,38 

18 910 588,9 8.296,74 121.523,13 

19 900 588,9 8.205,48 129.728,60 

20 891 588,9 8.115,22 137.843,82 

21 881 588,9 8.025,95 145.869,77 

22 871 588,9 7.937,67 153.807,44 

23 861 588,9 7.850,35 161.657,79 

24 852 588,9 7.764,00 169.421,79 

25 843 588,9 7.678,59 177.100,38 

26 833 588,9 7.594,13 184.694,51 

27 824 588,9 7.510,59 192.205,11 

28 815 588,9 7.427,98 199.633,08 

29 806 588,9 7.346,27 206.979,35 

30 797 588,9 7.265,46 214.244,81 
 

 

                                                 
42 Anexo I 
43

 Linha de base: biomassa total existente na área do projeto antes do início das suas respectivas atividades.  
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Figura 13: Demonstração gráfica das remoções, ex-ante, de GEE na área do projeto no período creditício de 30 anos. 

 

 

Como resultado espera-se que o projeto, ao final do período creditício, alcance um estoque total médio de 198,26 

toneladas de biomassa seca por hectare, o que equivale a 363,81 t CO2e/ha. Para tal o incremento médio anual foi 

calculado em 12,13 t CO2e/ha (Anexo I). Espera-se que ao final do período creditício de 30 anos o total acumulado na 

área do projeto (589 ha) seja de aproximadamente 214.245 t CO2e
44. 

 

A Figura 14 e 15 apresenta algumas áreas de Cerradão (fisionomia florestal do bioma Cerrado), próximo às áreas do 

projeto, que mesmo já tendo sofrido intervenção humana e distúrbios, servem como referência e dão uma ideia do mínimo 

que se espera para as áreas do projeto, em termos de fisionomia e biomassa em 20 ou 30 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Ver análise de riscos de não permanência e determinação de “buffer”, seção 4.4.1. 
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   Figura 14: Fisionomias de Cerradão dentro da propriedade do Sr. César Sandri (Flores do Ipê). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Fisionomias de Cerradão vizinho à área de reflorestamento do Sr. Vanir Potrich (lotes 8, 9 e 10). 
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Ao contrário do que sugere a paisagem atual predominante na região, muitas das áreas foram no passado ocupadas por 

formações florestais típicas do bioma Cerrado: o cerradão. Com o passar dos últimos anos, em especial as décadas de 

1970 e 1980, a expansão agropecuária e demanda por lenha e carvão na região do projeto, levou à substituição das áreas 

florestais por pastagens, agricultura e formações abertas de cerrado. Em algumas áreas desmatadas e abandonadas, é 

possível perceber que a regeneração assumiu aspectos de savana, em outras áreas, devido à competição com gramíneas 

exóticas e à ocorrência de incêndios, permaneceu o aspecto campestre (campo cerrado e cerrado aberto). As formações 

secundárias com aspectos de savana, contendo baixos valores de biomassa, tornam difícil identificar o que no passado foi 

ocupado por cerradão e o que, originalmente sempre foi savana. 

 

O importante nessa breve análise é comprovar o potencial das áreas do projeto em suportar fisionomias florestais com 

elevada concentração de biomassa, mesmo que a paisagem predominante na região fosse outra. Por outro lado, vale 

ressaltar que dependendo das condições nutricionais específicas de determinado sítio que estiver sendo reflorestado, pode 

ocorrer também incapacidade do substrato em fornecer sustentação a fisionomias florestais de maior porte e biomassa 

aérea ao longo do processo de sucessão ecológica. 

 

Os valores de estoque de carbono na biomassa aérea em savanas tropicais é altamente variável e depende do grau de 

cobertura arbórea. Grace et al. (2006) realizaram um estudo compilando dados sobre o estoque de carbono em diversos 

ecossistemas savânicos, considerando o gradiente de fitofisionomias em áreas de Cerrado no Brasil e demais localidades 

em outros continentes. Para a biomassa aérea (folhas e tronco) os valores variam de 1,8 a 34 t C/ha (6,6 a 124,78 t 

CO2e/ha), enquanto que para a biomassa subterrânea (raízes) os valores variam de 4,9 a 52 t C/ha (17,9 a 190,4 t 

CO2e/ha). Logo, o somatório do estoque total de carbono desses dois compartimentos seria da ordem de 24,5 a 315,62 t 

CO2e/ha. A estimativa do presente projeto ao final do período creditício de 30 anos é de 363,81 t CO2e/ha, valor superior 

ao estudo aqui apresentado. No entanto, alguns pontos devem ser ressaltados para este tipo de comparação: i) diferenças 

metodológicas adotadas; ii) no levantamento feito por Grace et al. (2006) não foi considerada nenhuma fitofisionomia 

florestal do bioma Cerrado e no presente projeto detectou-se áreas degradadas que no passado eram ocupadas por 

cerradão, ao se observar áreas adjacentes aos polígonos do projeto; iii) algumas espécies a serem utilizadas no 

reflorestamento são típicas de ambientes florestais como cerradão ou matas ciliares, logo, possuem potencial para alcançar 

maior volume de biomassa por indivíduo, se comparado às espécies que ocorrem em fitofisionomias mais abertas (campo 

cerrado e cerrado aberto). 

 

Para efeitos de comparação, o estudo desenvolvido por Salis (2004) para estimar a biomassa aérea em área de cerradão 

(savana florestada) do Pantanal Sul mato-grossense resultou no estoque total de 198,6 t/ha de fitomassa aérea, ou seja, 

364,43 t CO2e/ha. Este valor vai de encontro às estimativas do presente projeto, pois demonstra que se levado em 

consideração apenas a parte aérea (árvores, arbustos e herbáceas), obtém-se um valor comparável às estimativas ex ante 

previstas (biomassa aérea e subterrânea) para acúmulo final de carbono nas áreas abertas que se pretende reflorestar. Esta 

análise mostra que as estimativas do projeto são conservativas e reduzem incertezas de superestimação, pois dado o 

potencial das áreas a serem reflorestadas em suportar fisionomias florestais, percebe-se que o estoque final de carbono 

calculado para a parte aérea e raízes é equivalente ao estoque de carbono da biomassa aérea de um cerradão nativo.   
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4.4 Quantifying GHG emission reductions and removal enhancements for the GHG 

project:  

 
As fórmulas usadas para o cálculo ex-ante das remoções líquidas decorrentes das atividades do projeto foram calculadas a 

partir da equação 24: 

 

ERAR CDM, t = ΔCPROJ, t – ΔCBSL, t - GHGPROJ, t – Lt  

 

ERAR CDM, t = Remoções líquidas antropogênicas por sumidouros de GEE (t CO2-e/ano)  

ΔCPROJ, t = Remoções do projeto por sumidouros de GEE no tempo t (t CO2-e/ano)  

Δ BCSL, t = Baseline líquido de GEE por sumidouros (t CO2-e/ano)  

GHGPROJ, t = Emissões do projeto (t CO2-e/ano)  

Lt = Vazamento atribuído à atividade de projeto no tempo t (t CO2- e/ano)  

Para os períodos subseqüentes de creditação Lt=0. 

 

 
Tabela 12: Balanço final das remoções de GHG pelo projeto e cálculo de VCUs conforme o Guidance for AFOLU do 

VCS. 

Parâmetro Volume calculado (t CO2-e) Comentários/referência 

ΔCPROJ, t 214.244,81 Anexo I  

Δ CBSL, t 8.130,21 Anexo VI 

GHGPROJ,t 0 Definido pela metodologia AR-AMS0001 

Lt = ΔCACTUAL, t * 0.15 

  

30.917,19 Seções 2.1; 3.1; 3.2.4 

ERAR CDM 206.114,60 

 

Remoções antropogênicas líquidas de GHG decorrente 

das atividades do projeto. 

Parâmetro Volume calculado (t CO2-e) Comentários/referência 

Mudanças no estoque de 

carbono 

214.244,81 Não permanente 

Baseline  8.130,21 Permanente 

Remoções líquidas  206.114,60 = 214.244,81 – 8.130,21 

Leakage total 30.917,19 = 206.114,60 – 15% (definido pela AR AMS0001) 

Total de créditos 175.197,41 = 206.114,60 – 30.917,19 

Buffer   41.222,92 = 206.114,60 – 20% 

Total de VCUs 133.974,49 

 

= 175.197,41 – 41.222,92 

 

 

 

(24) 
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4.4.1 Análise de riscos de não permanência e determinação do buffer 

 

A análise a seguir apresentada nas Tabelas 13 e 14 foram feitas com base no “Tool for AFOLU Non-Permanence Risk 

Analysis and Buffer Determination” do Voluntary Carbon Standard (VCS). 

 

Tabela 13: Fatores de risco genéricos aplicáveis a todos os tipos de projetos. 

                     

 

 
Risco do Projeto 

Todos os proprietários particulares envolvidos possuem documentação registrada em cartório que garante a titularidade legal da terra, de forma a evitar 

quaisquer potenciais disputas futuras. No caso do PENT trata-se de uma área protegida de domínio público sob responsabilidade do estado do Mato Grosso do 

Sul, excluindo quaisquer dúvidas em relação à titularidade da terra. 

O projeto depende da comercialização dos créditos de carbono para sua implantação e manutenção, principalmente nos primeiros anos. Para não depender 

totalmente desse tipo de transação o proponente visualiza outras fontes de financiamento tais como empresas privadas que queiram neutralizar suas emissões 

de GEE. Ademais, vem sendo desenvolvido pelos proponentes do projeto materiais de marketing e divulgação, destacando os benefícios sociais e para 

biodiversidade, haja visto que o projeto será submetido à certificação CCBS (Climate Community and Biodiversity Standard) - CCBS, a fim de atrair 

investidores e potenciais compradores de créditos de carbono. Por último, o projeto possui total apoio da Conservação Internacional na articulação com 

diferentes atores e mercado voluntário de carbono, suporte técnico, financeiro e operacional para a elaboração e implementação. 

Tecnicamente, o proponente e parceiros do projeto possuem vasta experiência com práticas de reflorestamento e produção de mudas, bem como na questão 

gerencial de outros projetos de conservação do Cerrado desenvolvidos na região (Anexo V).      

       

Risco Econômico 

As áreas selecionadas para o reflorestamento consistem em Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL) e Unidade de Conservação (UC), 

legalmente protegidas de acordo com o Código Florestal e SNUC (Leis 4771/65 e 9985/00) e destinadas à conservação, logo, por definição, não concorrem 

com outros usos do solo que possam ocasionar reversão nas taxas de seqüestro de carbono. Nas propriedades particulares em que serão recuperadas áreas de 

uso múltiplo (além daquelas exigidas pelo Código Florestal), a intenção do proprietário é aumentar a área de vegetação nativa em sua propriedade, onde poderá 

obter produtos florestais não madeireiros e gerar renda, tais como frutas, óleos, extratos, sementes, fibras, artesanato, especiarias, mel, dentre outros. Neste 

sentido, o proprietário compromete-se em zelar pela preservação dos plantios e não abrir novas áreas para realocação de atividades agropecuárias (Anexo XV). 
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Risco de Distúrbios Naturais 

Distúrbios naturais provocados pelo fator fogo são muito comuns em regiões do Cerrado e constituem uma das maiores ameaças aos objetivos do projeto. No 

entanto, a ocorrência de incêndios naturais ou propositais não significa perda total de biomassa, pois as espécies nativas de cerrado possuem características 

adaptativas de sobrevivência e são altamente resilientes, de modo que logo após a passagem do fogo tendem a recuperar suas características originais. Além 

disso, o risco maior em relação ao fogo ocorre principalmente nos primeiros anos, pois à medida que aumenta a idade dos plantios os indivíduos arbóreos 

ficam mais resistentes e ainda que possa haver perda de biomassa e emissão de carbono após queimadas, a mortalidade não ocorre de forma generalizada como 

ocorreria em outros biomas menos adaptados a esse tipo de evento extremo (Hoffmann et al. 2009). Estratégias de mitigação e de prevenção de riscos de 

incêndios serão desenvolvidas para esse projeto tais como: construção e manutenção de aceiros; divisão em talhões das áreas de plantio dentro das 

propriedades; monitoramento periódico de focos de incêndio durante as épocas críticas; combate e controle de incêndios; fortalecimento e capacitação de 

brigadas voluntárias de incêndio composta por funcionários de empresas e fazendas permitindo prevenção mais eficaz; parceria com a Brigada Voluntária do 

Parque Nacional das Emas e com o Corpo de Bombeiros Militar de Mineiros. 

No caso do ataque de pragas e doenças que possa comprometer a saúde dos plantios, a equipe técnica que efetuará o reflorestamento, estará apta a perceber 

qualquer tipo de alteração e a metodologia de reflorestamento (Anexo IV) prevê ainda a reposição de mudas às eventuais perdas em caso de mortalidade. O 

monitoramento visual e periódico será feito também pelos parceiros do projeto (proprietários de terras, comunidades e equipe técnica da Oréades) visando a 

tomada de decisão a tempo de solucionar eventuais complicações no desenvolvimento dos plantios. 

As previsões para o próximo século do IPCC e de outros estudos desenvolvidos para o Cerrado indicam que na região Centro-Oeste as chuvas se concentrarão 

em períodos curtos de tempo, entremeados de dias secos ou veranicos, com a erosão do solo podendo prejudicar a agricultura e a biodiversidade do Pantanal 

Mato-Grossense (Marengo, 2007). No entanto, a chance de ocorrência de eventos climáticos mais extremos como secas severas, enchentes e vendavais, para 

os próximos 30 anos parece improvável de acontecer e nunca foram observados na região até o momento. A equipe do projeto encontra-se preparada para este 

tipo de situação, a tempo de tomar as medidas adaptativas cabíveis. Vale ressaltar também que espécies nativas de cerrado utilizadas no projeto são também 

adaptadas a situações extremos de seca (principalmente quando atingem o nível de maturidade) e tolerantes a mudanças na precipitação e temperatura, pois 

morfologicamente possuem raízes profundas e reservas de nutrientes. 

A probabilidade de ocorrência de riscos geológicos (vulcões, terremotos etc.) é praticamente nula e tais eventos nunca foram noticiados na região. 

Riscos Sociais e Regulatórios 

Riscos de instabilidade política ou social serão minimizados, pois o mesmo está sendo desenvolvido sob total conhecimento e aprovação das autoridades locais 

(Anexo XIII) e consentimento dos produtores (Anexo XV). Paralelamente, o projeto visa a certificação sob os critérios exigidos pelo CCBS, gerando impactos 

sociais positivos para a melhoria de vida das comunidades locais beneficiadas. Caso haja conflitos de ordem social estes poderão ser mitigados mediante a 

metodologia do Diagnóstico Rural Participativo – DRP (Anexo X), ferramenta utilizada para o engajamento dos atores locais envolvidos no projeto. Além 

disso, o projeto prevê a criação de um conselho consultivo cujos integrantes serão os proprietários e representantes das comunidades, o que facilitará a gestão 

de conflitos e o levantamento de soluções. Será estabelecido um sistema de ouvidoria para receber críticas, reclamações e sugestões referente ao 

desenvolvimento do projeto. O histórico de bom relacionamento da Oréades tanto com os produtores quanto com as comunidades é um fator positivo para 

ajudar na rápida resolução de conflitos que venham a acontecer ao longo do período de duração do projeto.    
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Tabela 14: Análise de risco do Projeto de Carbono do Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de um projeto sem fins madeireiros, onde o foco 

principal é a conservação da biodiversidade e será 
implantado em áreas legalmente protegidas (APP, áreas 

que futuramente serão averbadas como RL, UC de proteção 

integral). A manutenção das demais áreas (uso múltiplo não 
madeireiro) é assegurada pelo comprometimento dos 

produtores cujas fazendas encontram-se nesta situação 

(Anexo XV). 

O projeto será desenvolvido em propriedades particulares 
legalmente constituídas e com documentação de posse 

registrada em cartório. As áreas de reflorestamento serão 

averbadas a título de APP e futuramente RL, o que lhes 

garante perpetuidade mesmo em caso de venda das 

propriedades. Neste sentido, os proprietários 

comprometeram-se em zelar pela preservação das áreas do 
projeto e não abrir novas áreas para realocação de 

atividades agropecuárias  

 

Os proponentes do projeto assim como os parceiros já 

contam com experiência suficiente e todo o arcabouço 

tecnológico necessário para o reflorestamento e a produção 

de mudas no Cerrado. 

Por não se tratar de um projeto com foco comercial, o 

mesmo depende da comercialização dos créditos de 
carbono para sua implantação e manutenção durante pelo 

menos os primeiros cinco anos. Outras formas de captação 

de recursos serão desempenhadas conforme explicado na 

Tabela 13 no item Risco do Projeto. De acordo com o 

orçamento (Anexo XIV) e a saúde financeira do projeto 

(Anexo XII), o risco atribuído à capacidade financeira foi 

assumido de forma mais conservativa. 

O proponente do projeto possui um portfólio de oito 
projetos (Anexo V), com escopos semelhantes ao proposto 

nesse PD. Além disso, conta com a experiência e o apoio 

da Conservação Internacional em várias iniciativas 
voltadas à conservação do Cerrado.  

Alem dos créditos de carbono o projeto conta ainda a partir 
do 5º ano com uma série de produtos não madeireiros que 

poderão gerar receita para manutenção das áreas e 

atividades do projeto, tais como: frutas, óleos, extratos, 

sementes, fibras, artesanato, especiarias, mel, dentre outros. 

Conforme descrito no item Risco Econômico na Tabela 13, 

as áreas selecionadas para o reflorestamento são em sua 
maioria APP, RL e UC de proteção integral, legalmente 

protegidas e destinadas à conservação, logo, por definição, 

não concorrem com outros usos do solo. Para dar suporte e 
classificar como de risco baixo o custo de oportunidade 

futura também às demais áreas, caracterizadas como de uso 

múltiplo não madeireiro e que espacialmente compreendem 
a menor porção do projeto, a intenção do proprietário é de 

aumentar a área de vegetação nativa de sua propriedade 

e obter renda com produtos florestais não madeireiros. 

Neste sentido, compromete-se em zelar pela 

preservação dos plantios e não abrir novas áreas para 

realocação de atividades agropecuárias (Anexo XV).  
 

As atividades do projeto contam com integral apoio tanto 
dos órgãos estaduais e municipais, como comunidades e 

proprietários das áreas. O projeto foi especialmente 

delineado para atender às diferentes expectativas dos vários 

stakeholders envolvidos. 
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Tabela 15: Porcentagem padrão de buffer retida de acordo com o “Tool for AFOLU Non-Permanence Risk Analysis and 

Buffer Determination” do VCS. 

 

 

A análise de risco projetada para o Reflorestamento do Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari seguiu as diretrizes do 

“AFOLU Non-Permanence Risk Analysis and Buffer Determination”  bem como do “13April2010 VCS Program 

Update”. 

 

A partir da análise de risco genérica do projeto (Tabela 13), conclui-se que o risco mais importante refere-se à ocorrência 

de incêndios naturais ou propositais, fato muito comum observado na região do Cerrado, mas que contará com todas as 

medidas preventivas e mitigatórias descritas acima. Adicionalmente, o Risco do Projeto (Tabela 13) e o item sobre a 

Capacidade Financeira (Tabela 14) constituem os pontos mais relevantes para a definição do buffer que deve ser retido 

sobre os créditos de carbono a serem gerados. Dos oito parâmetros analisados na Tabela 14, sete foram identificados como 

sendo de baixo risco, enquanto um foi identificado como de risco médio. Conseqüentemente, o fator de risco adotado para 

este projeto é médio, assumindo-se o buffer de 20% (porcentagem mínima), como forma de garantir a permanência dos 

benefícios climáticos calculados pelo projeto. A justificativa para a tomada desse valor percentual mínimo consiste nos 

argumentos apresentados quanto aos esforços e estratégias que os desenvolvedores do projeto terão no sentido de 

minimizar riscos e mitigar possíveis efeitos negativos, conforme discutido acima. Nos itens Risco do Projeto e 

Capacidade Financeira, por exemplo, incorrem diferentes formas possíveis de captação de recursos a fim de contornar as 

dificuldades financeiras para a implementação física do projeto.  

 

 

5 Environmental Impact: 
 
N/A 

 

 

 

6 Stakeholders comments: 
 

 

6.1 Escolha das comunidades beneficiadas pelo projeto 
 

As comunidades quilombolas, assentadas e os pacientes do Centro Terapêutico são assistidos por projetos desenvolvidos 

pela Oréades desde 2005. Junto a estas comunidades foram desenvolvidos diversos projetos referentes a iniciativas de 

reflorestamentos e construção de viveiros. Em parceria com o IBRACE45, a Oréades desenvolveu um diagnóstico sócio-

econômico, com o intuito de subsidiar e direcionar diversas atividades futuras, como é o caso do projeto de 

Reflorestamento do Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari. 

                                                 
45 Instituto Brasil Central (www.ibracego.org.br).   

http://www.ibracego.org.br/
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Todas estas comunidades estão dispostas no entorno dos Parques Nacional de Emas e Estadual das Nascentes do rio 

Taquari, além de estarem inseridas na região do Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari. Portanto, são comunidades 

fundamentais para o desenvolvimento do planejamento da paisagem conciliando atividades econômicas e preservação, a 

fim de garantir o uso sustentável dos recursos naturais do Cerrado. 

 

Da mesma forma que as comunidades, os proprietários das áreas que formam o projeto, também já participam das ações 

desenvolvidas pela Oréades na região. Para o desenvolvimento do Projeto de Reflorestamento do Corredor de 

Biodiversidade Emas-Taquari foram realizadas reuniões, das quais os proprietários participaram ativamente, expondo 

dúvidas e contribuindo com sugestões (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após as reuniões coletivas, todos os proprietários se reuniram individualmente com a equipe da Oréades, da Conservação 

Internacional e da CantorCO2e Brasil (Figura 17), a fim de discutir os dados pontuais do projeto em cada propriedade e 

definir se desejam ou não participar do mesmo. Depois dessa etapa, quatro proprietários, além da Secretaria de Meio 

Ambiente do Mato Grosso do Sul decidiram participar do projeto cedendo parte de suas propriedades e áreas para as 

atividades de reflorestamento. 

Figura 16 - Reunião de apresentação do projeto aos proprietários. 
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Figura 17 - Reunião com o proprietário César Sandri. 

 

A Oréades mantém um bom relacionamento com os proprietários, de modo que todos possuem canal livre para postularem 

dúvidas, comentários e sugestões durante a concepção do projeto.  

 

6.2. Processo de comunicação durante a validação do projeto 

 

Durante o processo de validação do projeto sob os Standards VCS e CCBA, os proprietários das áreas, as comunidades 

envolvidas, bem como outros stakeholders do projeto como as universidades, escolas e poderes públicos locais, estarão 

envolvidos. Todos serão comunicados a respeito de todos os processos e resultados, mediante os canais de comunicação 

estabelecidos pela Oréades, a saber: mailing e reuniões presenciais. 

 

6.3. Mediação de conflitos durante o desenvolvimento e implantação do projeto 

 

Espera-se que todos os atores envolvidos no projeto exerçam o controle social do mesmo com o apoio da metodologia do 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP) (Anexo X). A execução desta ferramenta deverá ser feita por uma terceira parte 

independente a ser contratada posteriormente. Adicionalmente, será criado um conselho consultivo cujos integrantes serão 

os proprietários e representantes das comunidades, o que facilitará a gestão de conflitos e o levantamento de soluções. O 

histórico de bom relacionamento da Oréades tanto com os produtores quanto com as comunidades é um fator positivo para 

ajudar na rápida resolução de conflitos que venham a acontecer ao longo do período de duração do projeto.    

 

 

6.4. Principais resultados no âmbito social esperados pelo projeto  

 

O projeto de Reflorestamento do Corredor de Biodiversidade Emas Taquari pretende além de reflorestar áreas degradadas, 

propiciar benefícios sociais envolvendo comunidades de baixa renda. Serão beneficiadas 25 famílias de assentados, 20 

famílias quilombolas, 1 comunidade para recuperação de dependentes químicos e agentes das comunidades engajadas no 

projeto  que serão treinados e contratos temporariamente para realizarem as atividades de plantio. Outros benefícios 
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sociais para o projeto será a formação de brigadas voluntárias de prevenção, combate e controle de incêndios, bem como o 

apoio às instituições que já trabalham nessas atividades: 6ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiro Militar do 

Estado de Goiás sediada em Mineiros (6ª CIBM) e a equipe de Brigada de Incêndio do Parque Nacional das Emas (PNE). 

 

Espera-se que as famílias de assentados e quilombolas promovam o aumento de suas rendas através da produção e 

comercialização de mudas durante o reflorestamento e com o apoio à produção de mudas no Centro de Educação e 

Produção de Mudas Nativas do Cerrado, da Oréades. A oferta de mudas é uma demanda da região, uma vez que a mesma 

apresenta um passivo ambiental de aproximadamente 10.000 hectares a serem recuperados. O projeto fornecerá uma 

estrutura mínima para a produção de mudas para as 25 famílias dos três assentamentos rurais que participam do projeto e a 

comunidade quilombola do Buracão. Este apoio consistirá na construção de viveiros individuais para cada família que 

terão a capacidade produtiva para 2.000 mudas no primeiro ano de operação. Dependendo do desempenho das famílias, 

essa capacidade poderá ser ampliada nos anos subseqüentes. A comunidade quilombola do Cedro já possui um viveiro 

estruturado para a produção de 13.000 mudas, precisando apenas de ampliação dos canteiros de ervas medicinais, 

assistência técnica, capacitação e organização coletiva.  

 

As famílias também poderão recuperar ou enriquecer suas propriedades com espécies nativas do Cerrado que possuem 

valor econômico e social. Outra fonte de geração de renda será a coleta e comercialização de sementes, que atenderá a 

necessidade dos viveiros da região e outros mercados.  

 

Considerando que essas famílias possuem renda média de um salário mínimo, segundo uma pesquisa realizada pela 

Oréades, e apresentam dificuldades em se estabelecerem produtivamente, as atividades do projeto funcionam como 

incentivo e fonte de aumento de renda, que indiretamente ameniza o êxodo rural e a perda de identidade coletiva das 

comunidades. Sem a atividade de projeto, as famílias assentadas e quilombolas possivelmente não terão acesso a essas 

novas oportunidades de incremento de suas rendas, por meio da coleta e comercialização de sementes, produção e 

comercialização de mudas durante o plantio das áreas reflorestadas, bem como apoio à produção de mudas do viveiro 

Centro de Educação e Produção de Mudas Nativas do Cerrado da Oréades. Especialmente nos assentamentos rurais, o 

projeto estimulará o aumento da produção do baru (Dipteryx alata) e seu beneficiamento, já que as famílias utilizam esse 

produto no seu dia-a-dia para fabricação de gêneros alimentícios. A castanha do baru possui alto valor no mercado 

nacional e a região apresenta uma grande abundância deste fruto, portanto esta é uma atividade que contribuirá fortemente 

com a diversificação da renda das pequenas propriedades.  

 

O projeto tende a mostrar os caminhos da sustentabilidade para pequenas propriedades, tendo como meta a diversidade no 

fornecimento de recursos naturais, manejo e utilização racional para geração de renda, uma vez que a posse da terra nem 

sempre garante a fixação dessas famílias no campo, de onde as mesmas retiram seu próprio sustento. 

 

Na comunidade do Cedro o projeto estimulará a produção de medicamentos fitoterápicos através do apoio à ampliação da 

horta medicinal comunitária, objetivando maior oferta e garantia de matéria-prima para produção de fitoterápicos no 

Centro de Plantas Medicinais da Comunidade do Cedro. Para fortalecer essas famílias o projeto realizará capacitações que 

possibilitem o aumento da auto-estima, transferência de conhecimentos e melhor desenvolvimento social, econômico e 

ambiental da comunidade.  

 



 

 68 

Outro público a ser beneficiado com o projeto é a Comunidade Terapêutica Nova Esperança, cujo público atendido são 

jovens e adultos do sexo masculino com problemas de dependência química. Essa comunidade já teve apoio da Oréades e 

atualmente possui um viveiro com capacidade para 50 mil mudas/ano. O atendimento gratuito dispensado aos dependentes 

químicos é possível em parte devido à comercialização das mudas produzidas em viveiro. Sem a atividade de projeto não 

ocorrerá capacitação técnica que possa contribuir com a qualificação profissional dos internos, garantido a continuidade 

do tratamento gratuito oferecido e possibilitando que o Centro não dependa apenas de doações para o exercício de seus 

trabalhos. Estima-se que tal apoio trará ao grupo possibilidades de inserção na sociedade através da qualificação 

profissional e aumento das chances de emprego. 

 

Para o plantio e manejo das áreas reflorestadas e também para produção de mudas serão contratados temporariamente 

alguns trabalhadores, priorizando membros das comunidades assentadas e quilombolas envolvidos. Esse grupo será 

contratado em regime CLT durante três anos, sendo os mesmos previamente treinados e capacitados para as respectivas 

funções. Ao final desse período, esse grupo estará habilitado para entrar novamente no mercado de trabalho, com 

experiência e certificados que melhor os qualifiquem. 

 

No controle de incêndios o projeto prevê o beneficiamento da Brigada Voluntária do Parque Nacional das Emas. A 

formação de brigadas voluntárias que inclua a capacitação de funcionários de empresas e fazendas no contexto das áreas 

do projeto permitirá melhor gestão de prevenção, combate e controle do fogo nas áreas do projeto e nas regiões adjacentes. 

A atividade de projeto terá como mecanismo de monitoramento e comunicação entre os stakeholders a metodologia do 

Diagnóstico Rural Participativo, cujo escopo de execução encontra-se descrito no anexo X. 
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7 Schedule 
 
Tabela 16: Cronograma trimestral de atividades ao longo do período de execução do projeto (Anexo XI). 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

   1º ANO   2º ANO   3º ANO   4º ANO   5º ANO   6º ao 10º ANO   11º ao 15º   16º a 20º   21º a 30º  

DISCRIMINAÇÃO DETALHADA  1º S   2º S   1º S   2º S   1º S   2º S   1º S   2º S   1º S   2º S   6º    7º    8º    9º    10º    11º    12º    13º    14º   15º  16 a 20   21 a 30   

Meta 1 - Estimular a economia 
local através do fortalecimento de 
negócios sustentáveis e 
exemplares em termos de 
responsabilidade sócio ambiental, 
relacionados à restauração 
ecológica e produção de mudas 
nativas.  

                                            

1.1 - Cálculo estimado da demanda 
de mudas nativas no período de 36 
meses e de custos associados                                             

1.2 - Formalização de parceria com 
3 viveiros da região que produzirão 
mudas para o reflorestamento.                                             

1.3 - Ampliação do viveiro modelo 
na área da Oréades e construção de 
um centro de formação de EA.                                             

1.4 - Reflorestamento de 588,9 
hectares na região do Corredor de 
Biodiversidade Emas Taquari.                                             

1.5 - Manejo das áreas reflorestadas 
por 5 anos.                                             

1.6 - Acompanhamento das áreas 
reflorestadas.                                             

Meta 2 - Propiciar o envolvimento 
de comunidades excluídas ou 
desprivilegiadas no processo de 
reflorestamento, aumentando a 
renda e a qualidade de vida.  

                                            

2.1 - Aumentar alternativas de fonte 
renda de 45 famílias quilombolas e 
assentadas da região através da 
criação de uma rede de coleta e 
comercialização de sementes do                                             
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Cerrado. 

2.2 - Aumentar alternativas de fonte 
da renda de 45 famílias quilombolas 
e assentadas da região através da 
produção e comercialização de 
mudas para as áreas reflorestadas.                                             

2.3 - Aumentar alternativas de fontes 
de renda do viveiro da Comunidade 
Terapêutica Nova Esperança, 
possibilitando o tratamento gratuito 
de dependentes químicos e 
alcoólatras.                                             

Meta 3 - Fortalecer negócios  que 
estimulem ou promovam a 
conservação ou restauração do 
cerrado, em oposição competitiva 
a negócios que detonam o 
cerrado.  

                                            

3.1 - Construção, junto com famílias 
envolvidas, uma cadeia de valor 
para a produção e comercialização 
de mudas e coleta de semente.                                             

3.2 - Apoio técnico e financeiro a 
produção de mudas medicinais do 
Cerrado no Centro de Plantas 
Medicinais da comunidade 
quilombola do Cedro.                                             

3.3 - Apoio técnico e financeiro para 
o aproveitamento e beneficiamento 
do Baru e outros recursos naturais 
existentes.                                             

Meta 4 - Envolver instituições 
locais em ações de valorização do 
Cerrado.  

                                            

4.1- Formalização de parcerias com 
instituições de Ensino Superior para 
pesquisas na área de seqüestro de 
carbono e biologia da conservação.                                             

4.2 - Formalização de parceria com 
o Parque Nacional das Emas na 
prevenção de incêndios florestais 
das áreas reflorestadas, através da 
Brigada de Incêndio.                                             
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4.3 - Formalização de parceria com 
Batalhão do Corpo de Bombeiro de 
Mineiros.                                             

Meta 5 - Capacitar e criar 
oportunidades de inclusão social 
para públicos desprivilegiados ou 
em situação de risco 

                                            

5.1 - Aperfeiçoamento técnico de 45 
famílias envolvidas para coleta de 
sementes e produção de mudas 
nativas do Cerrado.                                             

5.2 - Aperfeiçoamento técnico para 
produção de mudas de espécies 
nativas do Cerrado para os internos 
da Comunidade Terapêutica Nova 
Esperança.                                              

5.3 - Curso de mobilização, 
comunicação e liderança para 45 
famílias envolvidas.                                              

5.4 - Capacitação dos professores e 
alunos abordando temas da 
realidade local e valorização do 
cerrado                                             

5.4 - Curso de cooperativismos para 
40 famílias.                                             

5.5 - Curso de Educação Financeira 
para as famílias envolvidas.                                             

5.6 - Curso de brigadista                                             

Meta 6 - Promover a comunicação 
como forma de garantir a 
transparência e oportunidades 
igualitárias de acesso às 
informações. 

                                            

6.1 - Organização de eventos nos 
município do Corredor de 
Biodiversidade Emas Taquari para 
apresentação de experiências em 
negócios sustentáveis.                                             

6.2 -Promoção de 1 semana de 
vídeo ambiental, produzidos com a 
comunidade                                             

Meta 7 - Estruturação e 
Operações do Projeto 

                                            

7.1 -Coordenador (01) - por 5 anos                                             

7.2 -Educador ambiental (01) - por 5 
anos                                             
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7.3- Técnicos (4) - por 5 anos                                             

7.4 -Administrador (01) - por 5 anos                                             

7.5 -Viveiristas (3) plantio e manejo 
das áreas - por 3 anos                                             

7.6 -Secretária (01) - por 5 anos                                             

7.7 -Estagiários (3)                                             

7.8 -Seguro de vida                                             

7.9 - Exames  
(admissionais /demissionais)                                             

7.10 -Veiculo                                             

7.11 -Trator e implementos.                                               

7.12 - Ar condicionado                                             

7.13 - Box para guardar sementes                                             

7.14 - Poço Artesiano                                             

7.15 - 10 PC'S e periféricos.                                             

7.16 - 01 Notebook                                             

7.17 - 50 Cadeiras                                             

7.18 - 11 Mesas                                             

7.19 - 01 Filmadora                                             

7.20 - Data show                                             

7.21 -02 Armários de aço                                             

7.22 -Área para construir o Viveiro                                                      -      

7.23 -Sede administrativa.                                             

7.24 -Estrutura de viveiro existente                                             

7.25 -Banco de dados                                             

Meta 8 - Elaboração de outro PDD                                              

8.1 - Serviços de consultoria          
  

                                

8.2 - Validação                                              

Meta 9 - Monitoramento                                             

9.1 - Monitoração grandes 
vertebrados (ano 0, 5,10,15,20,25 e 
30)                                             

9.2 - Monitoração aves (ano 0, 
5,10,15,20,25 e 30)                                             

9.3 - Monitoração invertebrados (ano 
0, 5,10,15,20,25 e 30)                                             
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9.4 - Monitoramento sócio ambiental 
do projeto (ano 0, 5,10,15,20,25 e 
30)                                             

9.5 - Monitoramento/verificação dos 
plantios (ano 5, 10, 15, 20, 25 e 30) 
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8 Ownership 
 

8.1 Proof of Title 

 

 
Anexo XIII – Carta de anuência emitida por órgãos oficiais dando direito de comercializar os créditos de carbono como 

ferramenta para promover o reflorestamento das áreas do projeto.  

 

Anexo XV – Termo de Compromisso de Cooperação e Promessa de Doação celebrado entre a Oréades Núcleo de 

Geoprocessamento e cada um dos proprietários rurais envolvidas no projeto, bem como o termo de Cooperação Técnica 

entre a Oréades e o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (IMASUL) em relação à participação do Parque 

Estadual das Nascentes do Rio Taquari no projeto.  
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