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I. INFORMAÇÕES GERAIS 

Localização do Projeto: 

 

País: Brasil 

Estado: Bahia 

Municípios: Ibirapitanga, Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna e Piraí do Norte 

Localização precisa: Unidade de Conservação de Uso Sustentável Estadual: Área de 

Proteção Ambiental Pratigi (poligonal proposta pela OCT
1
). 

 

Organização Proponente, Desenvolvedora e Implementadora: 

 

Organização de Conservação de Terras do Baixo Sul da Bahia (OCT) 

Nome da pessoa de contato: Bruno Melo da Matta 

Título:                                   Coordenador do Projeto 

Departamento:                      Centro de Resultado Conservação Ambiental 

Endereço:                              km 386 – BR101 – Serra da Papuã 

              km 06 da Estrada Parque da Cidadania 

              Portal da APA do Pratigi 

              Ibirapitanga, Bahia, Brasil 

Telefone:             +55 73 9991-9259 

Email:              brunomatta@oct.org.br 

              brunommatta@gmail.com 

 

Funções da OCT: Desenvolvedora do projeto, proponente e implementadora. 

Equipe Envolvida: Ana Paula Matos, Fábio Lopes, Roque Fraga, Rogério Ribeiro e Volney 

Fernandes. 

 

Parceiros Institucionais: 

 

Fundação Odebrecht (FO) 

Nome da pessoa de contato: Eduardo Queiroz 

Título: Vice-presidente de Sustentabilidade                                    

Endereço:                            

Telefone: +55 71 3206-1111              

Email: eoq@odebrecht.com              

 

Funções da FO: Instituição responsável pela criação e gestão do Programa de 

Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade do Mosaico de APAs do 

Baixo Sul da Bahia (PDCIS). 

 

Associação Guardiã da APA do Pratigi (AGIR)  
 

Nome da pessoa de contato: Pedro Paulo 

Título: Diretor Executivo                                    

Endereço: km 386 – BR101 – Serra da Papuã 

                                                 
1
 Protocolo INEMA anexo n° 01. 

mailto:brunomatta@oct.org.br
mailto:brunommatta@gmail.com
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 km 06 da Estrada Parque da Cidadania 

Portal da APA do Pratigi 

Ibirapitanga, Bahia, Brasil 

                    

Telefone: +55 (73) 9983-8058              

Email: pedropaulo@pratigi.org              

 

Funções da AGIR: Apoio na mobilização e na organização das reuniões com proprietários dos 

imóveis rurais e comunidades da APA do Pratigi 

 

Consórcio Intermunicipal da APA do Pratigi (CIAPRA) 

 

Nome da pessoa de contato: Francisco Pereira 

Título: Secretário Executivo                                    

Endereço: km 386 – BR101 – Serra da Papuã 

km 06 da Estrada Parque da Cidadania 

Portal da APA do Pratigi 

Ibirapitanga, Bahia, Brasil 

                         

                          

Telefone: +55 (73) 9977-8937              

Email: franciscopereira@ciapra.org.br              

 

Funções do CIAPRA: Promoção de formas articuladas entre os municípios de planejamento 

do desenvolvimento sustentável da região, criando mecanismos conjuntos para consultas, 

estudos, execução e fiscalização de suas ações, de acordo com um Modelo de 

Desenvolvimento Sustentável. 
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II. SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Grupo de Projetos de Reflorestamento da APA do Pratigi está inserido no Programa 

Carbono Neutro Pratigi e localiza-se em uma das áreas de atuação do Programa de 

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Mosaico de APAs do Baixo Sul da Bahia 

(PDCIS), que são as Unidades de Conservação Estaduais de Uso Sustentável, conhecidas 

como Áreas de Proteção Ambiental (APA). O Grupo de Projetos localiza-se na APA do 

Pratigi que tem o importante papel de aliar a conservação da biodiversidade da região com o 

uso sustentável dos recursos naturais. O PDCIS está localizado no Corredor Central da Mata 

Atlântica (CCMA) considerado como hot spot da biodiversidade. 

Grupo de Projetos é um tipo de projeto estruturado para permitir a expansão das atividades de 

restauração, no caso, após a sua validação. A validação é baseada nas premissas adotadas 

maneira macro nesse documento. O Grupo de Projetos define as áreas geográficas em que 

novas atividades podem ser desenvolvidas e os critérios de elegibilidade para a sua inclusão. 

Novas atividades que atenderem estes critérios pré-estabelecidos podem então ser adicionados 

ao projeto após a validação do mesmo. Os requisitos para o Grupo de Projetos estão baseados 

nos requisitos VCS. As descrições dos projetos irão detalhar as informações ao nível de cada 

projeto atendendo os requisitos exigidos no documento macro. 

Neste contexto o Grupo de Projetos encontra-se inserido na Aliança Cooperativa dos Serviços 

Ambientais criada pela Organização de Conservação de Terras do Baixo Sul da Bahia (OCT), 

com o apoio da Fundação Odebrecht que tem o objetivo de desenvolver e executar projetos e 

programas de serviços ambientais para alavancar recursos e incentivos financeiros, gerar e 

negociar serviços ambientais (carbono, água e biodiversidade) na APA do Pratigi, áreas do 

entorno e demais APAs do Baixo Sul da Bahia.   

Devido às características do uso e ocupação da terra na área do projeto, à dinâmica da 

paisagem e à estrutura fundiária com o perfil de minifúndios (pequenas propriedades com 

tamanho médio de 15 hectares) adotou-se como estratégia a elaboração do Grupo de Projetos 

que almeja certificar a APA do Pratigi para as atividades de reflorestamento de modo a 

viabilizar que em um prazo de 10 anos após o término da validação, novas áreas possam vir a 

fazer parte da iniciativa. 

Com base nesse arranjo o Grupo de Projetos irá permitir a mobilização e conscientização das 

comunidades no que diz respeito à valoração e restauração dos Serviços Ambientais e irá 

possibilitar o início do processo da readequação ambiental das pequenas propriedades, sendo 

o precursor de uma nova economia- focada na valoração dos ativos ambientais da APA do 

Pratigi tornando-a uma referência nacional e internacional no uso do conceito provedor-

pagador para geração de múltiplos benefícios para a sociedade e as comunidades que ali 

habitam. 

A combinação da recuperação de áreas degradadas juntamente com a mudança do paradigma 

atual de uso dos recursos naturais, para um novo modelo baseado na conservação ambiental e 

produtiva da pequena propriedade irá criar um modelo focado em uma economia de bases 

conservacionistas que possibilitará ao pequeno, médio e grande produtor opções para geração 

de renda juntamente com a conservação da biodiversidade. 
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As áreas degradadas serão restauradas através de dois mecanismos principais, flexíveis de 

acordo com as particularidades ambientais, econômicas e sociais das propriedades- 

restauração florestal e o uso de sistemas agroflorestais. O modelo possibilitará aos mesmos 

proprietários a oportunidade de recuperar áreas degradadas conjuntamente com a geração de 

renda. 

Dentro do Grupo de Projetos irá haver as Descrições de Projetos (PDs) as quais irão detalhar 

as informações ao nível de cada projeto e que deverão atender todos os requisitos, princípios, 

critérios, abordagens e premissas adotados em nível macro. Para a primeira etapa do processo 

de certificação o PD#1 será nas Fazendas Reunidas Vale do Rio Juliana que trabalha de 

acordo com o Estatuto da Terra em regime de parceria com as comunidades locais, transfere 

para as cooperativas locais tecnologias de produção agrícola testadas e aprimoradas em suas 

terras, possui a certificação sócio ambiental da RainForest e possui um passivo ambiental 

antigo anterior a década de 1990 em suas áreas de preservação permanente que apenas com o 

advento da certificação do carbono a ser sequestrado irá viablizar a restauração dessas áreas, 

conforme anexo 15 (PD#1), com a restauração dos 120 hectares de áreas elegíveis o PD#1 irá  

possibilitar a remoção de 41,181.31  tCO2 em 30 anos. 

Além desse benefício, a OCT possui em seu macro planejamento a restauração de 200 

hectares por ano após 2013 que irão ter foco em áreas elegíveis para créditos de carbono, caso 

essas novas áreas sejam realmente restauradas no universo de 10 anos (totalizando 2,000 

hectares), será possível remover aproximadamente o montante de 602,481.94 tCO2 em 30 

anos. 
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III. SEÇÃO GERAL 

G1. Condições Originais da Área do Projeto 

G.1.1. Localização do projeto e parâmetros físicos básicos. 

O Grupo de Projetos, GP, (Grouped Projects
2
) da OCT para reflorestamento encontra-se 

localizado na unidade de conservação estadual de uso sustentável Área de Proteção Ambiental 

(APA) do Pratigi (poligonal proposta pela OCT, Anexo 1).  

A APA localiza-se no Baixo Sul do Estado da Bahia, tendo como unidades territoriais 

limítrofes, três Áreas de Proteção Ambiental: APA de Tinharé-Boipeba, Camamu e Caminhos 

Ecológicos da Boa Esperança (Figura 1). Formando o que o Programa de Desenvolvimento e 

Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCIS) denomina de Mosaico de APA do 

Baixo Sul da Bahia. 

 

Figura 1: Mapa do mosaico de APAs da região do Baixo Sul da Bahia e da APA do Pratigi. 

Hoje, com uma área oficial de 85.700 hectares, a APA tem como objetivo proteger a bacia 

hidrográfica do rio Juliana e seus remanescentes florestais da Mata Atlântica. Possui um 

                                                 
2
 Grouped Projects, definição VCS para Program of Activities (PoA) do CDM. 
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sistema hídrico responsável por um dos pontos turísticos mais importantes da região, a 

Cachoeira da Pancada Grande no município de Ituberá, com 65 metros de queda d’água.  

Em 2010 foi encaminhada pela OCT ao órgão gestor da Unidade de Conservação uma 

proposta para expansão da atual área oficial da APA do Pratigi para 170 mil hectares (Figura 

2). A área proposta irá abranger cinco municípios da região do Baixo Sul do Estado da Bahia - 

Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna, Piraí do Norte e Ibirapitanga. 

Independente da aprovação da proposta de expansão da APA do Pratigi o limite do Grupo de 

Projetos inclui os limites originais da APA e a sua área de expansão.  Assim sendo para a 

certificação de carbono no padrão CCBS e posteriormente VCS será adotado o limite da 

região proposta pela OCT ao órgão gestor e será chamada neste documento como “APA do 

Pratigi” (Figura 2). 

 

Figura 2:  Mapa da área original da APA do Pratigi e da nova área da proposta de 

ampliação. 

Vias de Acesso 

A APA do Pratigi é cortada por duas principais rodovias a BR 101 e a BA 001, ambas 

seguindo no sentido norte/sul. Ligando as duas existem duas rodovias estaduais, a BA 250 e a 

BA 650, que seguem sentido leste/oeste. Complementando a rede viária no interior da APA 

existem diversas estradas vicinais, sendo a principal denominada de Estrada Parque da 

Poligonal Oficial da

APA do Pratigi –

85.686ha

Poligonal Proposta –

170.900ha

Portal da APA

Portal da APA
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Cidadania que corta a Unidade de Conservação no sentido leste/oeste e possui cerca de 70Km 

de extensão (Figura 3). 

 BR 101 – Rodovia de grande expressão nacional, cortando o país de Norte a Sul, seu 

trecho na APA do Pratigi possui cerca de 50Km em bom estado de conservação; 

 BA 001 – Rodovia litorânea, corta grande parte do litoral Sul do Estado da Bahia, 

ligando vários municípios à capital do Estado, seu trecho na APA do Pratigi possui 

cerca de 45km de extensão apresentando segmentos com estado de conservação 

deteriorado; 

 BA 250 – Rodovia que faz a ligação da BA 001 com a BR 101 entre os municípios de 

Gandu e Ituberá, perfaz um total de 68km, sem pavimento asfáltico; 

 BA 650 – Rodovia que faz a ligação da BA 001 com a BR 101 entre os municípios de 

Camamu e Ibirapitanga, perfaz um total de 48Km, com pavimento asfáltico; 

 Estrada Parque da Cidadânia – EPC: Via vicinal estadual que corta a APA no sentido 

Oeste/Leste, interligando a BR 101 com a BA 0001. Seu decreto de criação, 

DECRETO Nº 11.233 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, a classifica como Estrada 

Parque delimitando uma faixa de domínio de 40 metros para cada margem a partir do 

seu eixo central, onde o uso da terra fica sujeito a normas específicas de conservação. 

Os imóveis rurais nessas áreas estão sujeitos à desapropriação pelo Estado caso não 

cumpram as normas estabelecidas.  

 A BR 101 e BA 001 são indicadas como os melhores meios para chegar a APA do 

Pratigi, tando partindo de Salvador (300Km) como de Ilhéus (150Km). 
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Figura 3: Vias de Acesso para a APA do Pratigi 

Topografia 

A APA do Pratigi possui quase 60% do território na faixa altimétrica de 100 a 300 metros 

acima do nível do mar (vide as classes na Tabela 1). 

A variação altimetrica na APA é de 680 metros, desde o nível de base hidrológico (nível do 

mar) até a cota de 680m na Serra da Papuã
3
 – extremo oeste da unidade. 

O relevo vai do escarpado na Serra da Papuã e Serra de Santa Rita, passando por fortemente 

ondulado, ondulado e suave, esse último na planície costeira do Pratigi (Figura 4). 

                                                 
3
 Região onde se localiza o Portal da APA do Pratigi, km 386 – BR101 e a sede da OCT. 
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Figura 4: Mapa Hipsométrico da APA do Pratigi 
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Tabela 1. Altitudes na APA do Pratigi. 

Altitudes (m) Área (ha) % da área 

<50 59.109 34,6 

50 - 100 6.271 3,7 

100 - 150 28.919 16,9 

150 - 200 16.614 9,7 

200 - 250 19.004 11,12 

250 - 300 24.980 14,6 

300 - 350 9.559 5,6 

350 - 400 3.085 1,8 

400 - 450 1.426 0,83 

450 - 500 916 0,54 

500 - 680 827 0,48 

Total (ha) 170.782 100 

Geomorfologia 

A região está inserida no Domínio do Planalto Cristalino
4
, marcado por uma história 

geológica que remonta a ciclos orogenéticos antigos em rochas com elevados graus de 

metamorfismo e nítido alinhamento do relevo no sentido SO – NE, estruturas essas mercantes 

na geomorfologia local. 

A área da APA em geral, caracteriza-se por um relevo esculpido por processos erosivos 

decorrentes das drenagens pertencentes a Bacia do Rio Juliana e sub-bacias pertencentes as 

bacias dos Rio das Almas e do Rio de Contas, criando uma paisagem marcada por relevos 

dissecados. 

A geomorfologia da região compõe uma paisagem dominada por uma unidade Serrana 

escarpada (Serra da Papuã, Serra Pelada e Serra de Santa Rita), mares de morro, a escarpa da 

falha geológica de Maragogipe e a Planície Costeira do Pratigi (Figura 5). 

 

                                                 
4
 MME, 1981 e SEI 2002. 
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Figura 5: Mapa Geomorfológico da APA do Pratigi 
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Hidrografia 

A APA do Pratigi está sob duas regiões hidrográficas importantes, de acordo com a 

Superintendência de Recursos Hídricos do Estado da Bahia, são elas: Bacia Hidrográfica do 

Rio de Contas e Recôncavo Sul (Figura 6).  

 A Bacia Hidrográfica do Rio de Contas: percorre 63 municípios banhando uma área de 

5.533.400 ha. Formada por 29 microbacias possui o Rio das Contas como curso 

principal, este rio tem nascente na Serra do Tomba no município de Piatã, Região da 

Chapada Diamantina e foz em Itacaré onde deságua no Oceano Atlântico, Região Sul 

da Bahia, perfazendo cerca de 620 km de extensão. 

Seus principais contribuintes da margem direita são o rio Brumado, rio Gavião e rio 

Gongogi, e da margem esquerda são o rio Ourives, rio do Laço, rio Jequiezinho e rio 

Oricó (CRA, 2001).  

Na APA do Pratigi esta bacia drena toda área sudoeste, cerca de 30% da área da APA. 

A drenagem é do tipo Dendrítica, os cursos escoam quase que paralelamente uns aos 

outros, essa diferença deve-se a alguns fatores como a geologia e as classes de solos e 

suas texturas desenvolvidas nessas áreas.  

Quanto à classificação das águas, a Bacia do Rio de Contas está enquadrada na Classe 

2, segundo o Artigo 20 da Resolução CONAMA 20/86, o que significa que as águas 

desta estão aptas para: 

- Abastecimento doméstico, após tratamento convencional;  

- Proteção das comunidades aquáticas;  

- Recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho);  

- Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;  

- E criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

 A Bacia Hidrográfica do Recôncavo Sul: drena 2.222.000 hectares envolvendo 28 

municípios (CRA, 2001). Os principais rios são Jaguaripe, Jequiriçá, Ribeira do 

Cupido, Rio do Braço, Una, Jequié, Almas, Preto e Cachoeira Grande. 

Com uma complexa rede de drenagem fluvial banha cerca de 70% da APA formando 

grande área estuarina. Essa região hidrográfica subdivide-se em quatro bacias: do Rio 

Jequié ou das Almas, do Rio Juliana/Mariana e outras duas abordadas neste trabalho 

como microbacias dos Estuários de Nilo Peçanha e microbacias dos Estuários de 

Camamu (Figura 6).  

A bacia do Rio Juliana, possui 30.000 há e desemboca no estuário de Serinhaém e é 

navegável até a altura da Cachoeira Pancada Grande. Caracterizada por pequenos 

cursos d’água os principais rios dessa região hidrográfica são respectivamente Rio do 

Braço, Almas e Juliana. 
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Figura 6: Mapa hidrológico da APA do Pratigi 
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Geologia 

A APA do Pratigi, do ponto de vista geológico, está assentada sobre as seguintes unidades: 

Depósitos marinhos e continentais costeiros, Formação Rio de Contas, Grupo Brotas, 

Monzonitos-mangeritos/shoshomíticos, Cinturão Itabuna – Almadina, Rochas 

metaultramarficas, Jequié – migmatitos, Cinturão Itabuna – Itabuna glabros e Cinturão 

Itabuna – Itabuna tonalitos (Figura 7). 

Os Depósitos marinhos e continentais costeiros são sedimentos da Era Cenozóica e Período 

Quaternário – Holoceno, dominantemente arenosos com lentes mais finas de silte, argila e 

cascalho variados em lentes no meio do conjunto, mas quase sempre na base. Nas planícies de 

inundação, formam-se áreas irregulares de sedimentos siltosos ricos em fração orgânica. 

A Formação Rio de Contas data da Era Mesozóica e Período Cretáceo. È pouco conhecida na 

Bacia de Camamu, sendo diagnosticada a presença de calcários, que constituem 10 a 15% da 

seção. Em um poço estratigráfico perfurado na Bacia de Almada, a formação mostra um 

registro litológico composto de 70% de folhelhos com restos de peixe e coprólitos, 13% de 

calcários e 9% de arenito, o restante é comglomerado e siltito. 

O Grupo Brotas é uma unidade litoestratigráfica do Mesozóico, composta da base para o topo 

pelas formações Afligidos, Aliança e Sergi. De forma geral em sua composição encontra-se 

arenito, comglomerados e folhelhos. 

Cinturão Itabuna – Almadina: estão reunidas rochas alumino-magnesianas kinzigíticos com 

níveis calcissilicáticos, quartzíticos, carbonáticos e granulitos básicos e ácidos. Datam do 

Arqueano e Proterozóico Inferior. 

Rochas Metaultramáficas, neste grupo reúnem-se os corpos máficos-ultramáficos encaixados 

nas rochas ortoderivadas, com componentes suprocrustais metamorfizados, de idade Arqueana 

e Proterozóica Inferior, são integrantes da região granulítica do Sul da Bahia, na zona de 

interface do Cinturão Itabuna e o Bloco Jequié, na APA do Pratigi a Serra da Papuã representa 

esta unidade geológica. 

Jequié – migmatitos, datado do Arqueano, ocorrem tanto no Bloco Guanambi, em contato 

com o Espinhaço Setentrional, sendo ai denominadas de Complexo Santa Isabel, assim como, 

e sobretudo, no Bloco Jequié. 

Cinturão Itabuna, Itabuna-tonalitos, são granulitos essencialmente de composição 

intermediária a ácida, homogêneos, de cor cinza-esverdiado e com textura em geral média, 

datam do Arqueano e Proterozóico Inferior. 
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Figura 7: Mapa Geológico da APA do Pratigi 
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Pedologia 

As associações pedológicas encontradas na APA do Pratigi seguem o mesmo padrão de baixa 

heterogeneodade encontrado na estratificação geológica da APA (Figura 8). 

Em macro escala para APA é distinguíveis seis principais zonas pedológicas: 

1. Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico; 

2. Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico; 

3. Espodossolo Hidromórfico; 

4. Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico; 

5. Neossolo quartizareno; 

6. Tipos de Terreno ou Solos Indiscriminados de Mangue. 

A representatividade das classes de associações pedológicas presentes na APA está descrita na 

tabela 2 abaixo, sendo a classe Latossolo Vermelho Amarelo a mais representativa. 

Tabela 2. Pedologia na APA do Pratigi. 

Classe Área (ha) % da área 

Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico 43.366 26,94 

Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico 137 0,08 

Espodossolo Hidromórfico 10.169 6,3 

Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico 88.237 54,8 

Neossolo quartizareno  5.175 3,21 

Tipos de Terreno ou Solos Indiscriminados de Mangue 13.896 8,63 



 

Página 28 de 145 

 

 

Figura 8: Mapa Pedológico da APA do Pratigi 
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Clima 

A APA do Pratigi está sob a influência de duas tipologias climáticas de acordo com o a 

classificação Köppen, Tropical Chuvoso de Floresta (Af) e Tropical de Monção (Am). 

A porção litorânea, central e sudeste estão sob a ação do clima Af que cobre mais de 65% da 

APA. Esta tipologia climática se distingue das demais por ser quente e úmido sem estação 

seca definida, com temperaturas elevadas sem grandes oscilações. Precipitação superior a 

2.000 mm anuais bem distribuídos durante o ano (total anual médio acima de 1.500 mm), 

temperatura média de 24ºC e umidade relativa do ar em torno de 80% são características deste 

clima.  

 

Figura 9: Balanço Hídrico Normal Mensal (1961-2005) dos municípios do Baixo Sul da 

Bahia (Valença, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Cairu, Nilo Peçanha, Ituberá, 

Igrapiuna, Piraí do Norte, Ibirapitanga, Camamu e Maraú), fonte: INMET. 

O Tropical de Monção (Am) quente com uma estação seca, presente na região oeste da APA, é 

um clima de transição entre Af e o Aw (quente com chuvas de verão). O Am também é 

chuvoso, quente e úmido, entretanto possui período seco ou menos úmido. A precipitação 

anual superior elevada, acima de 1.500 mm, compensa os meses mais secos, setembro e 

outubro, nos quais a precipitação chega a ser inferior a 100 mm.  
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O Am apresenta temperatura média elevada com mínima de 18°C e superior acima de 23°C. 

Assim como em toda região a temperatura dos municípios litorâneos são influenciados pelo 

oceano que atua como fator regulador da temperatura, desta forma, percebe-se nos municípios 

interiores da bacia o efeito do fator continentalidade, aliado ao aumento de altitude, 

proporcionando amplitudes térmicas maiores. 

G.1.2. Os tipos e condições da vegetação na APA do Pratigi. 

A área ampliada da APA do Pratigi possui cerca de 63.000 ha de fragmentos florestais 

(diferentes estágios de conservação e regeneração), 10.700 ha de manguezais e 7.800 ha de 

restingas numa área de 170.900 ha, que corresponde aproximadamente a 48% do total (Figura 

9). 

 

Figura 10: Imagem áerea da fitofisionomia Floresta Onbrofila Densa de Terras Baixas 

(Ecótono de Restinga e Piaçava). 
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Figura 11: Imagem áerea da fitofisionomia Floresta Onbrofila Densa de Terras Baixas 

(Ecótono de Restinga, Campo e Piaçava). 

 

Figura 12: Imagem áerea da fitofisionomia Formação Pioneira com Influência Marinha 

(Restinga). 
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Figura 13: Imagem áerea da fitofisionomia Floresta Ombrofila Densa SubMontana  

 

As fitofisionomis e/ou tipos de vegetação presente no território agrupam-se entre as classes: 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial; Floresta Ombrófila de Terras Baixas; Floresta Ombrófila 

Densa Sub Montana; Floresta Ombrófila Densa Montana; Formações Pioneiras com 

influência fluviomarinha; Formação Pioneira com influência marinha; Vegetação Secundária, 

as mesmas estão espacialmente distribuídas de forma heterogênea na paisagem apresentando 

elevado grau de fragmentação e sua proporção em relação à área do Grupo de Projetos está 

descrita conforme estabelecido na tabela 3. 

Tabela 3: Fitofisionomias e sua Proporção na Área do Grupo de Projetos 

Fitofisionomias Área (ha) % da área 

Floresta Ombrófila Densa Montana 664 0,39 

Floresta Ombrófila Densa Sub-montana 41.891 24,53 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas 20.535 12,02 

Latossolo Ombrófila Densa Aluvial 1.389 0,81 

Formações Pioneiras com Influência Fluvio Marinha  17.469 10,23 

Formações Pioneiras com Influência Marinha 6.031 3,53 

Formações Secundárias 170 0,1 
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Figura 14: Mapa de Fitofisionomias Florestais (PROBIO, OCT/IBIO, 2011) 
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G.1.3. Os limites da área e da zona do projeto 

A poligonal proposta da APA do Pratigi abrange os principais rios da região e seus 

respectivos afluentes que nascem na Serra da Papuã e alcançam a faixa costeira do Pratigi, a 

exemplo do Rio Juliana, Rio do Peixe, Rio do Meio, Rio Buri, Vargido e Rio dos Cágados. A 

Poligonal tem ao norte a foz e o leito principal do Rio das Almas e ao sul no Município de 

Ibirapitanga a Serra Pelada, e o limite do Município de Igrapiúna; a Leste o oceano Atlântico 

e a planície costeira do Pratigi; a Oeste a Serra da Papuã e o Limite Municipal de Ibirapitanga. 

Contemplando assim, os grandes limites físicos desta micro-região, envolvendo quase toda a 

rede hidrográfica que alcança o estuario do Pratigi, situada entre o arquipélago de 

Tinharé/Boipeba e a Baía de Camamu, conforme mapa em anexo. 

Este novo território abrange uma área de 170.900 hectares envolvendo integralmente os 

municípios de Ituberá, Igrapiúna e Piraí do Norte, e parcialmente Ibirapitanga e Nilo Peçanha. 

Atravessam este território a oeste a BR 101, e a leste a BA-001. 

A nova poligonal da APA do Pratigi busca potencializar a efetividade e proteção a mais e 

maiores fragmentos de Floresta Ombrófila Densa e aos cursos d’água e nascentes da região. 

Trazendo proteção mais efetiva a mais de 20.000 hectares de fragmentos florestais que estão 

no interstício das Áreas de Proteção Ambiental que existem no Baixo Sul, veja o anexo 2 

memorial descritivo da poligonal. 

G.1.4. Estoques atuais de carbono dentro da(s) área(s) do projeto, utilizando 

estratificação por uso da terra ou por tipo de vegetação, bem como métodos de cálculo 

de carbono (como parcelas de biomassa, fórmulas, valores padrão) dos “Guias do IPCC 

para AFOLU 2006” (Guidelines for National GHG Inventories for Agriculture, Forestry 

and Other Land Use” 2006, IPCC) ou uma metodologia mais robusta e detalhada. 

Com base em uma revisão bibliográfica foram estimados os dados dos estoques de cabono por 

tipo de vegetação na área do GP (Tabela 4). Foram adotadas algumas premissas para o cálculo 

e para a transformação dos valores obtidos na análise, conforme descrito abaixo: 

i. Foram analisados os dados na literatura e bibliografia (TIER 1 e TIER 2, dando 

sempre preferência aos dados TIER 2) (Biomassa Acima do Solo-AGB); 

 

ii. O dado de carbono abaixo do solo foi obtido utilizando o valor padrão do IPCC que 

considera a proporção de acima para abaixo do solo para florestas tropicais úmidas de 

0.24 (R); 

 

iii. Quando o dado disponível era de biomassa ele foi convertido para carbono acima do 

solo adotando o fator de correção padrão de 0.5 (IPCC) e posteriormente em tCO2e, de 

acordo com a equação i abaixo: 

                    (i) 

Onde: 
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Ctotal=  Estoque de Carbono em tC por hectare 

CF = Fração de Carbono da matéria seca (valor padrão = 0.5), em tC por t(Matéria 

Seca); 

R = 0.24 (adimensional), valor IPCC, tabela 3.A.1.8. 

Tabela 4: Estoque de carbono estimado das fitofisionomias existentes dentro da área do 

Grupo de Projetos da APA do Pratigi. 

Autor Tipo Floresta Abaixo do Solo 
tC/ha 

Acima do 
Solo tC/ha 

Total 
tC/ha 

MCT Formações Pioneiras de Influência Fluvial 31.4 7.5336 38.9 

Formações Pioneiras de Influência Marinha 61.8 14.832 76.6 

Floresta 123.6 29.664 153.3 

RADAMBRASIL Floresta Ombrofila Densa Terras Baixas 53.6 12.864 66.5 

Floresta Ombrofila Densa Sub Montana 51.1 12.258 63.3 

Floresta Estacional Semi Decidual 30.9 7.416 38.3 

Britez et al. (2006) Floresta Estacional Semi Decidual 108.6 26.064 134.7 

Floresta Ombrofila Densa 152.9 36.696 189.6 

Floresta Ombrofila Densa Aluvial 129.0 30.96 160.0 

Floresta Ombrofila Densa Terras Baixas 105.0 25.2 130.2 

Vegetação Secundária 26.0 6.24 32.2 

Formações Pioneiras de Influência Marinha 73.0 17.52 90.5 

Formações Pioneiras de Influência Fluvial 81.0 19.44 100.4 

Gonzalez e Marques 
(2008) 

Floresta 167.5 40.2 207.7 

Lima (2008) Floresta 77.3 18.54 95.8 

IPCC  Valor padrão Floresta Tropical 104.5 25.08 129.6 

Os reservatórios de carbono selecionados para o primeiro período creditício (1° ao 5° ano do 

projeto) estão listados na tabela 5 seguindo as diretrizes e critérios da metodologia AR-

ACM0001. 

Tabela 5: Reservatórios de Carbono a serem considerados no Grupo de Projetos. 

Reservatório de 
Carbono 

Incluído/Excluído Justificativa 

Acima do Solo Incluído Mudanças de Carbono nesse reservatório 
são sempre significativas 

Abaixo do Solo Incluído Este reservatório representa 20% do 
estoque de carbono total 
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Madeira Morta Excluído Por falta de dados locais e precisos esse 
reservatório será excluído no primeiro 
período creditício (1° ao 5° ano do 
projeto) 

Produtos Madereiros Excluído Não se aplica, pois não será retirados 
produtos florestais madereiros nas áreas 
inseridas no Grupo de Projetos 

Serrapilheira Excluído Por falta de dados locais e precisos esse 
reservatório será excluído no primeiro 
período creditício (1° ao 5° ano do 
projeto) 

Carbono Orgânico do 
Solo 

Excluído Por falta de dados locais e precisos esse 
reservatório será excluído no primeiro 
período creditício (1° ao 5° ano do 
projeto) 

A OCT como instituição proponente e desenvolvedora do projeto está construindo parcerias 

sólidas com duas instituições regionais de renome na área de pesquisa científica: a 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFES) e a Universidade Federal do Reconcâvo 

Baiano (UFRB) com intuito de realizar estudos pertinentes a floresta (estoque e incremento de 

carbono) e biodiversidade (diagnóstico e monitoramento). Assim sendo irão acontecer estudos 

e pesquisas locais que a OCT vai utilizar em seus projetos, atualizando os dados desse 

documento em seu primeiro monitoramento (5° ano do projeto), vide Anexo 3 e 4: Termos de 

Parceria com a UFRB e UEFES, respectivamente. 

G.1.5. Uma descrição das comunidades localizadas na zona do projeto, incluindo 

informações socioeconômicas e culturais básicas que descrevam a diversidade social, 

econômica e cultural de tais comunidades (renda, gênero, idade, etnias etc.) 

identificando grupos específicos como Povos Indígenas e descrevendo quaisquer outras 

características relevantes das comunidades em questão. 

A ocupação regional foi à causa e a causadora das formas de organização sócio-espacial e 

econômica da população do litoral sul da Bahia. O contexto atual da região não pode ser 

compreendido tão somente em seu aspecto mais contemporâneo. 

Segundo SOUTO (2003), a ocupação da região onde se localiza a APA do Pratigi está 

refletida no processo de desenvolvimento socioeconômico ocorrido no Baixo Sul da Bahia. 

A Associação Guardiã da APA do Pratigi publicou em 2007 um Relatório de Diagnóstico das 

Condições Socio-Econômicas e Ambientais da APA do Pratigi que avaliou a população local 

através da aplicação de questionários e entrevistas. Essa avaliação revelou um cenário nada 

favorável para os residentes na área do estudo.  

A taxa de analfabetismo com média de 34% muito mais alta do que a média nacional que é de 

10% (IBGE, 2002). Este nível baixo de educação dos entrevistados torna mais complexo o 
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envolvimento da comunidade em novas atividades com viés ambiental e geração de renda e 

trabalho para a comunidade. 

O número médio de 4.5 filhos por família indica uma ausência de planejamento familiar nas 

comunidades. 

A média de renda mensal das famílias é de R$357,1, abaixo do salário mínimo atualmente de 

R$ 622,00
5
. Agricultura foi citada como principal fonte de renda de 88,6% dos entrevistados. 

A baixa produtividade das atividades rurais é associada a uma insatisfação da mão de obra, 

em grande parte devido a um baixo nível de tecnologia usada, a ausência de assistência 

técnica e ausência de organização social entre os produtores em escoar a produção para o 

mercado, muitos dos produtores vendem sua produção para intermediários (atravessadores). 

Indices de infraestrutura nas propriedades dos entrevistados são alarmantes, apenas 41,71% 

possuem energia elétrica, 56,06% não tem água corrente, 67,15% não tem sistema de esgoto e 

50% jogam o lixo ao ar aberto. Todos os fatores contribuem para um alto risco na saúde das 

comunidades. 

As maiores necessidades relativas à situação dos entrevistados de acordo com o diagnostico 

são: melhores estradas (63,88%), assistência de saúde (59%), energia eletrica (47,8%),  

A área do Grupo de Projetos incluem cinco municípios (Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Nilo 

Peçanha e Piraí do Norte) e tem uma ocupação histórica similar a descrita anteriormente 

acima.  

A maior parte da população dos municípios que compõem a APA está localizada na zona 

rural. Dados demográficos revelam que em 1991, 72,9% do total da população vivia na zona 

rural, em 2000 o total era de 63,9%, em 2005 57,5% da população concentrava-se na zona 

rural. O último censo de 2010 mostra que esse percentual ainda é de 57%. O que faz com que 

os municípios possuam características predominantemente rurais (Tabela 6).  

A diminuição do percentual de população rural de 1991 em relação a 2001 se deu pela 

diminuição da população total fato que pode estar associado à crise da lavoura cacaueira. 

Nessas décadas é observado um aumento de aproximadamente 6.000 habitantes na zona 

urbana e uma diminuição de aproximadamente 10.000 habitantes na zona rural, levando a 

concluir que houve tanto uma movimentação da população do meio rural para o urbano como 

do urbano destes municípios para outros, em pouco tempo. O que caracterizou a região como 

uma zona de evasão populacional. 

 

 

 

                                                 
5
 Decreto Federal Nº 7.655 DE 23.12.2011 
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Tabela 6: População total, rural e urbana dos municípios da APA do Pratigi em 1991, 2000 e 

2010. (Fonte: Censo Demográfico do IBGE 1991; 2000 e 2010). 

Município Pop. 

total 

1991 

Pop. 

urban

a 1991 

Pop. 

Rural 

1991 

Pop. 

total 

2000 

Pop. 

urban

a 2000 

Pop. 

rural 

2000 

Pop. 

Total 

2010 

Pop. 

urbana 

2010 

Pop. 

rural 

2010 

Ibirapitang

a 

26.784 6.697 20.087 22.177 6.363 15.814 22.610 6.136 16.447 

Igrapiúna 12.935 966 11.969 14.960 2.377 12.583 13.347 4.227 9.070 

Ituberá 20.313 11.806 8.507 24.133 15.910 8.223 26.592 19.243 7.349 

Nilo 

Peçanha 

12.290 1.980 10.310 11.213 2.495 8.718 12.530 3.104 9.426 

Piraí do 

Norte 

13.759 1.848 11.911 10.425 2.787 7.638  

9.835 

3.696 6.139 

Total 86.081 23.297 62.784 82.908 29.932 52.976 84.910 36.406 48.431 

TOTAL 

(%) 

100,0 27,1 72,9 100,0 36,1 63,9 100,0 42,87 57,13 

Outro fator importante relacionado à economia rural é o tipo e a intensidade do uso da terra. 

As culturas agrícolas representam a receita familiar de grande parte da população rural, e 

também de muitos moradores do centro urbano, que mantêm ou complementam a renda 

familiar com a atividade agrícola. 

Os principais produtos cultivados são: cacau, seringa, banana, mandioca e piaçava (Tabela 7). 

No entanto, essas atividades, principalmente as ligadas às lavouras temporárias, normalmente 

estão associadas a técnicas inadequadas de plantio, como a utilização de queimada e supressão 

da vegetação nativa, tornando o solo mais vulnerável à erosão laminar, acelerando seu 

processo de degradação, acarretando em perda de biodiversidade e assoreamento de grande 

parte dos leitos fluviais da região. 
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Figura 15: Casa de Farinha comunitária na comunidade Juliana/Antônio Rocha, município 

de Piraí do Norte.  

 

Tabela 7: Área e quantidade produzida dos principais produtos nos municípios da APA do 

Pratigi. 

Produto 

 

Município Área Produzida 

(ha) 

Quantidade 

Produzida (t) 

Borracha (látex 

coagulado) 

 

Ibirapitanga - - 

Igrapiúna 6.950 6.950 

Ituberá 5.550 5.550 

Nilo Peçanha 820 820 

Piraí do Norte 6 6 

Total 13.326 13.326 

Cacau Ibirapitanga - - 

Igrapiúna 4.168 1.202 

Ituberá 4.305 1.455 

Nilo Peçanha 5.565 1.824 

Piraí do Norte 4.020 1.428 

Total 18.058 5.909 

Banana Ibirapitanga 25 2 

Igrapiúna 450 6.750 

Ituberá 880 13.200 

Nilo Peçanha 330 4.950 

Piraí do Norte 200 3.000 

Total 1.885 27.902 

Mandioca Ibirapitanga 21 231 
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Igrapiúna 1.000 12.000 

Ituberá 1.101 13.212 

Nilo Peçanha 330 3.960 

Piraí do Norte 270 3.240 

Total 2.722 32.643 

Extrativismo 

Vegetal (Piaçava) 

Ibirapitanga - - 

Igrapiúna - - 

Ituberá * 4.926 

Nilo Peçanha * 14.783 

Piraí do Norte * - 

Total  19.709 

 * Obs: sem informação disponível Fonte: IBGE, 2006 

No ano de 2007, o total do Produto Interno Bruto – PIB dos cinco municípios abrangidos pela 

APA alcançou o valor de 389,42 milhões de reais (tabela 8) representando apenas 0,3% do 

PIB do Estado da Bahia. Entre os anos de 1999 e 2007, embora o PIB da Área tenha 

apresentado uma expansão equivalente a 7,9%, essa participação em relação ao Estado foi 

reduzida em 0,1%, significando, portanto, que, em comparação com a Bahia, a área estudada 

apresentou um ritmo de crescimento de sua economia menos intenso. 

Entre os anos mencionados, quando se compara a participação de cada setor econômico na 

formação do PIB estadual, a presença mais importante da região é observada no setor 

agropecuário da economia, com percentuais de 2,1% e 1,3% respectivamente. As 

participações regionais nos setores industriais e de serviços na formação do PIB estadual 

foram insignificantes, uma vez que os percentuais foram de 0,1% e 0,3% para esses dois 

setores econômicos tanto em 1999 quanto em 2007. 

Tabela 8: Produto Interno Bruto por Município em Milhões de Reais-1999/2007 (valores 

constantes março/2010). 

Municípios Agropecuária Indústria Serviços Total 

1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

Ibirapitanga 12,21 28,83 7,18 6,01 45,14 49,25 64,53 84,10 

Igrapiúna 54,47 65,15 3,30 4,25 31,13 36,58 88,91 105,98 

Ituberá 30,25 22,02 9,76 14,70 54,79 87,28 94,79 124,00 

Nilo Peçanha 40,51 16,68 4,62 3,70 31,22 29,11 76,35 49,49 

Piraí do Norte 8,27 5,22 3,99 2,29 24,18 18,35 36,44 25,86 

APA do Pratigi 145,70 137,90 28,85 30,96 186,46 220,56 361,02 389,42 

Bahia 7.099,13 10.555,51 26.548,34 34.399,82 64.002,25 77.223,70 97.649,72 122.179,02 

Outro dado a ser observado é o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, que mede a 

evolução da qualidade de vida humana de cada município considerando os indicadores de 

longevidade, educação e renda per capita. Analisando o IDH do Brasil em 1991 e 2000 que 

eram respectivamente de 0,696 e 0,766, observa-se na Tabela 9, que todos os municípios da 

região da APA do Pratigi em 1991 apresentaram um baixo IDH, ficando abaixo da média 

nacional. Já no ano de 2000 todos foram classificados como um IDH médio, mas o índice 

continuou abaixo da média nacional e estadual. 
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Tabela 9: Índice de Desenvolvimento Humano, 1991/2000 (Fonte: Atlas do Desenvolvimento 

Humano, 2000). 

Município IDH 

 1991 

IDH 

2000 

IDH 

Educação 

1991 

IDH 

Educação 

2000 

IDH 

Longevidade 

 1991 

IDH 

Longevidade 

2000 

IDH 

Renda 

1991 

IDH 

Renda 

2000 

Ibirapitanga 0,458 0,601 0,382 0,668 0,569 0,651 0,424 0,483 

Igrapiúna 0,468 0,601 0,352 0,642 0,607 0,694 0,444 0,467 

Ituberá 0,499 0,620 0,493 0,700 0,546 0,626 0,458 0,533 

Nilo Peçanha 0,451 0,592 0,388 0,717 0,512 0,571 0,454 0,488 

Piraí do Norte 0,452 0,605 0,312 0,661 0,593 0,694 0,450 0,459 

G.1.6. Uma descrição do uso da terra atual e dos direitos legais e tradicionais de 

propriedades, incluindo propriedades comunitárias na zona do projeto. Identificar e 

descrever qualquer conflito ou disputa por uso da terra seja ele atual ou que tenha 

acontecido nos últimos dez anos, tendo sido ou não resolvido. (veja também G5). 

A estrutura fundiária, tanto nas áreas urbanas como nas rurais na APA do Pratigi, consiste em 

um fator determinante para traçar o perfil de políticas sociais, ambientais e agrícolas da região 

essas informações foram espacializadas para uma melhor interpretação sobre o tema na Figura 

10. 

Com relação ao tamanho de propriedades rurais, na Tabela 10 observa-se o tamanho dos 

estabelecimentos segundo os grupos de área. Estabelecimentos com menos de 100 ha 

perfazem 94 % da área da APA do Pratigi, confirmando a grande importância de um 

Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade - PDCIS com 

os micros e pequenos produtores da zona rural, que em sua maioria trabalham no sistema de 

agricultura familiar. Dessa forma, é inconcebível pensar em preservação ambiental sem pensar 

em alternativas econômicas para a maior parte da população que ocupa o meio rural.  

Tabela 10: Estabelecimentos por grupo de área total (ha) na APA do Pratig (Fonte: IBGE, 

2005). 

 Municípios Estabelecimentos segundo os grupos de área total em hectares 

< 10 10 a 99 100 a 199 200 a 499 500 a 

1999 

2000 e mais 

Ibirapitanga 321 502 74 29 3 - 

Igrapiúna 1 434 720 36 11 1 1 

Ituberá 536 358 21 8 13 2 

Nilo 

Peçanha 

1 169 558 34 14 3 - 

Piraí do 

Norte 

932 532 22 10 2 - 

TOTAL 1789 2670 187 72 22 3 

TOTAL (%) 37,7 56,3 3,9 1,5 0,5 0,1 
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Figura 16: Mapa da estrutura fundiária da APA do Pratigi. 
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G.1.7. Uma descrição da biodiversidade atual existente dentro da zona do projeto 

(diversidade de espécies e ecossistemas) e ameaças a esta biodiversidade, utilizando 

metodologias apropriadas, substanciadas, quando possível, com material de referência 

apropriado. 

A APA do Pratigi está localizada no bioma Mata Atlântica, um dos mais ricos e ameaçados do 

país. Sua extensão ocupava originalmente 1,3 milhão de km
2
 do território nacional e hoje sua 

área foi reduzida a 91 mil km
2 

(http://www.conservation.org.br/onde/mata_atlantica/). Apenas 

cerca de 7% do bioma encontra-se em estado de conservação apropriado para a manutenção 

da biodiversidade nos dias atuais (MMA). 

A mata atlântica é composta por cinco tipos florestais (Florestas: Ombrófila Densa, Ombrófila 

Mista, Estacional Semidecidual, Estacional Decidual e Ombrófila Aberta) além de formações 

pioneiras como mangues, restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves 

florestais do Nordeste. (Decreto Federal 750/93). A longa extensão do bioma, que vai desde o 

Rio Grande do Sul até o Piauí e engloba 17 Estados brasileiros, interliga os diversos 

ecossistemas formando uma rica paisagem, com conjuntos de fitofisionomias que criam vários 

hábitats e micro-hábitats. 

Essa conformação possibilita a ocorrência de impressionante riqueza de espécies e grande 

número de endemismos nesse bioma, o que fez com que a Mata Atlântica fosse considerada 

um dos hotspots mundiais de biodiversidade. Os hotspots são áreas extremamente ricas em 

espécies endêmicas e cujos ambientes são bastante ameaçados. São considerados áreas 

prioritárias para a conservação. Representam apenas 1,4% da superfície terrestre e abrigam 

mais de 60% das espécies terrícolas de todo o mundo 

(http://www.cepf.net/Documents/final.portuguese.atlanticforest.pdf). De fato, a Mata 

Atlântica foi considerada como o quarto hotspot mais importante do planeta, quando 

considerados 5 fatores: plantas endêmicas, vertebrados endêmicos, plantas endêmicas por 100 

km
2
, vertebrados endêmicos por 100 km

2
 e porcentagem remanescente de floresta primária da 

área original (Myers et al. 2000). A taxa de endemismo de vegetais é das maiores conhecidas, 

sendo que em torno de metade das espécies vegetais que ocorrem no bioma são endêmicas 

(CI). 

Na Mata Atlântica habitam cerca de 20.000 espécies de plantas, contabilizando entre 33 e 

36% da flora brasileira como um todo. Das espécies da fauna, habitam o bioma cerca de 849 

espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e 350 

espécies de peixes (MMA- Mata Atlântica – Patrimônio Nacional dos 

brasileiros).  Aproximadamente 700 espécies de vertebrados são endêmicas, sendo 55 de 

mamíferos, 188 de aves, 60 de répteis, 90 de anfíbios e 133 de peixes (SOS mata atlântica). 

Esses números demonstram por que a mata atlântica é considerada uma das regiões de grande 

importância para a conservação da diversidade biológica do planeta.  

No Estado da Bahia restam 35.75% da área originalmente coberta por Mata Atlântica, ou 

6.711.539,39 km
2 

(MMA). A região do sul da Bahia guarda um dos maiores recordes 

mundiais de diversidade de plantas arbóreas, concentrando até 450 espécies em apenas um 

hectare de mata (CI e RBMA) e o extremo sul baiano concentra a maior porção protegida de 

mata nativa no Estado, contabilizando cerca de 50.000 ha (MMA). 

http://www.conservation.org.br/onde/mata_atlantica/
http://www.cepf.net/Documents/final.portuguese.atlanticforest.pdf
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A APA do Pratigi situa-se no Baixo Sul do Estado da Bahia e está em sua totalidade inserida 

na Mata Atlântica, sofrendo as mesmas pressões e conservando parte da grande diversidade 

desse bioma. A APA faz parte da porção norte do “Corredor Central da Mata Atlântica”, que 

conecta o Espírito Santo a Bahia, e é considerada área prioritária para a conservação, pela 

organização Conservação Internacional.  

Na área da APA são encontrados quatro tipos de uma das formações florestais presentes na 

Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) e três vegetações de formação pioneira (restingas, 

mangues e banhados). Uma breve descrição de cada uma das fitofisionomias presentes na 

APA é feita na tabela 11. Apesar de possuir uma paisagem fragmentada por pastos e cultivos, 

análises do tamanho dos fragmentos de vegetação presentes na APA do Pratigi mostram 

quantidades significativas de remanescentes florestais, os quais agregam à APA um alto 

potencial para a conservação da biodiversidade (Lopes, Moreau e Moraes 2011). 

Tabela 11: Breve descrição dos tipos vegetacionais da Mata Atlântica encontrados na área 

do projeto* 

Formações 

pioneiras 

 

Restingas Vegetação que recebe influência marinha direta. Nas 

praias os gêneros mais comuns são Remirea e 

Salicornia. Nas áreas atingidas pela maré são comuns 

Ipomoea e Canavalia rosa, espécies fixadoras de 

dunas. Nas dunas a vegetação pode adquirir aspecto 

mais lenhoso. 

Mangues Vegetação de influência fluviomarinha, onde ocorrem no 

máximo três espécies de árvores: Laguncularia 

racemosa, Aviccenia schaueriana e Rhizophora mangle, 

adaptadas à água salobra. 

Banhados Também conhecidos como pântanos ou brejos. 

Vegetação de influência fluvial são áreas alagadas 

permanente ou temporariamente. Os três principais 

gêneros dessa formação são Typha, Cyperus e Juncus. 

Floresta Ombrófila 

Densa  

Montana Vegetação encontrada entre 500 e 1500 m de altitude. 

Possui dossel uniforme com cerca de 20 m. Podocarpus 

é gênero típico dessa formação.  

Submontana Tem solo mais seco, característico de terrenos 

montanhosos. Dossel uniforme, dificilmente 

ultrapassando 30 m. 

Terras-Baixas Ocorre normalmente nas planícies costeiras em todo o 

nordeste. Apresentam tipicamente espécies do gênero 

Ficus. 

Aluvial São as formações ribeirinhas, conhecidas como mata-

ciliares. Ocorrem ao longo dos corpos d’água. De dossel 

emergente e com sub-bosque com muitas palmeiras 

* IBGE 1992 – Manual Técnico da vegetação brasileira 

Os levantamentos da biodiversidade local foram obtidos por meio do Plano de Manejo da 

APA do Pratigi e utilizaram a metodologia de avaliação ecológica rápida – AER. Esse método 

consiste em um rápido levantamento da vegetação presente na área e sua fauna associada. A 

APA teve sua área expandida pelo Decreto Estadual nº 8.036 de 20 de setembro de 2001, 

http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/DECRETO-N%C2%BA-8.036-DE-20-DE-SETEMBRO-DE-2001-APA-do-Pratigi.pdf
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formando um mosaico entre área antiga e acrescentada. Para os propósitos de levantamento de 

biodiversidade na região foi utilizada a área oficial da APA do Pratigi (Figura 17), embora o 

mapa utilizado para o grupo de projetos seja o do polígono proposto, apresentado na figura 2 

da seção G.1.1. 

 

Figura 17: Área oficial da APA Pratigi segundo o INEMA, dividida em área antiga e área 

ampliada, utilizada apenas para o fim do levantamento da biodiversidade (modificada do 

Plano de Manejo da APA do Pratigi). 

Flora 

Para o levantamento da flora foram utilizados dados secundários e levantamentos de campo 

em 18 pontos da área ampliada, nos quais foi feita uma análise de comunidade e descrição da 

estrutura da vegetação. Foram registradas 225 espécies vegetais durante o acesso rápido, das 

quais apenas três encontram-se ameaçadas de extinção, entre elas o palmito Juçara (Euterpe 

edulis) e o arapati, Arapatiella psilophylla, espécie endêmica da Mata Atlântica.  
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Figura 18: Área de vegetação bem conservada dentro da APA Pratigi. Fotoretirada do plano 

de manejo da APA do Pratigi 

Mamíferos 

A avaliação da mastofauna presente na área foi realizada por meio de observação direta e 

busca por vestígios, além de fontes secundárias e bibliográficas. Para identificação de 

quirópteros fez-se o uso de redes de neblina durante a noite. Foram identificadas 77 e 75 

espécies de mamíferos, nas áreas ampliada e antiga da APA do Pratigi, respectivamente 

(figura 20). Das espécies de toda a APA, 11 são endêmicas da Mata Atlântica, como por 

exemplo o macaco-prego-do-peito-amarelo (Cebus xanthosternos) e a preguiça de coleira 

(Bradypus torquatus) (Figura 19), ambas também listadas como ameaçadas pela IUCN e lista 

vermelha do MMA.  

 

Figura 19: A preguiça de coleira (Bradypus torquatus), espécie ameaçada e endêmica da 

Mata Atlântica.(Foto: Fernando M. Flores). 
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Figura 20: Mamíferos fotografados na área do Grupo de Projetos, na esquerda a Sussuarana 

(Puma concolor); na direita o veado (Mazama Americana). Fotos: Renato Marques. 

Aves 

A identificação das espécies de aves presentes na APA se deu por observação direta de 

indivíduos e censos auditivos, além de revisão bibliográfica. 270 espécies foram registradas 

na área total da APA, sendo 269 para a área antiga e 257 para a área ampliada. Dentre elas 

foram identificadas espécies, como o Hydropsalis albicollis (Figura 21), endêmicas e 

ameaçadas de extinção, como o anambé-de-asa-branca, Xipholena atropurpurea e o mutum-

de-bico-vermelho, Crax blumenbachii, espécie bastante procurada por caçadores.  

 

Figura 21: Hydropsalis albicollis, espécie encontrada na APA do Pratigi. 
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Anfíbios 

Os anfíbios foram registrados por meio de levantamentos de campo utilizando métodos de 

busca ativa, por dados secundários e identificação de fotos de terceiros. Foram reconhecidas 

66 espécies, tanto na área ampliada como na área antiga da APA. Dentre elas a pequena 

Rhinella crucifer, apresentada na figura 22. Dentre as espécies de anfíbios registradas destaca-

se a perereca verde, Hyla atlantica, endêmica da Bahia.  

 

Figura 22: Rhinella crucifer, um dos anfíbios encontrados na APA do Pratigi 

Répteis 

Parte também da herpetofauna, os répteis foram amostrados em levantamentos de campo 

utilizando métodos de busca ativa, usando dados secundários e por meio da identificação de 

fotos de terceiros. Foram contabilizadas 63 espécies na área ampliada e 68 na antiga. Dentre 

as serpentes destaque para a jararaca-tapete (Bothrops pirajai), endêmica da Mata Atlântica da 

Bahia e classificada como em perigo. No grupo dos répteis destacam-se ainda cinco quelônios 

incluídos em categorias de ameaça: a cabeçuda (Caretta caretta) e a tartaruga-verde 

(Chelonia mydas), ambas vulneráveis à extinção; a tartaruga-de-couro, ou tartaruga gigante 

(Dermochelys coriacea), a qual se encontra criticamente em perigo; e as tartarugas de-pente e 

Oliva, Eretmochelis imbricata e Lepidochelys olivacea respectivamente, ambas na categoria 

em perigo. 

Peixes 

O levantamento de peixes na área da APA foi feito através de amostragens in loco, realizadas 

através de tarrafas, peneiras, puçás, pesca elétrica, arrasto e entrevistas, além de consultas a 

fontes secundárias. Na área ampliada foram registradas 30 espécies, das quais a maioria são 

peixes de água doce e de pequeno porte. 101 espécies foram levantadas na área antiga. Dentre 

as espécies registradas em ambas as áreas da APA, quatro são consideradas endêmicas da 

Mata Atlântica, como o lambari, Rachoviscus graciliceps, também considerado raro. Algumas 

outras merecem destaque como as espécies do gênero Rivulus, os quais completam seus ciclos 

de vida em ambientes aquáticos temporários, como poças, e são de distribuição bastante 
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restrita; o cavalo marinho, Hippocampus reidi e peixes do gênero Syngnathus, conhecidos 

como peixes-caximbo, os quais são vulneráveis por não possuírem planos de conservação e 

serem espécies procuradas para aquariofilia; e o mero, Epinephelus itajara, espécie 

extremamente ameaçada de extinção e avaliada como criticamente em perigo pela IUCN e 

ICMBio. 

Uma lista completa de todas as espécies consideradas ameaçadas e endêmicas da Mata 

Atlântica encontradas na área da APA do Pratigi pode ser encontrada no item G.1.8. 

Programas de monitoramento da biodiversidade presente na área do projeto serão 

implementados e encontram-se descritos no item B.3.1. 

 Ameaças à biodiversidade na área do projeto 

A Mata Atlântica encontra-se bastante ameaçada. Restam apenas cerca de 7.3% de sua 

cobertura original. A área mais desenvolvida do país, responsável por 80% do PIB nacional se 

encontra nesse bioma (http://www.cepf.net/Documents/final.portuguese.atlanticforest.pdf), 

razão pela qual as ameaças de desmatamento, fragmentação e expansão agrícola aumentam.  

No Estado da Bahia o desmatamento iniciou-se com a extração seletiva de Pau-Brasil e se 

intensificou com a expansão das atividades agropecuárias. Recentemente as pressões 

passaram a ser pelas plantações de cacau, eucalipto e criação de gado.  

As principais pressões e conflitos ambientais presentes na área da APA do Pratigi segundo o 

INEMA e observações feitas pela equipe do plano de manejo e suas consequências à 

biodiversidade estão resumidas na tabela X 

Tabela 12: Pressões e ameaças existentes na área do projeto e suas consequências à 

biodiversidade local 

Pressões e ameaças Efeitos na biodiversidade local 

Aterro de 

manguezais 

Perda de micro-habitat único, já ameaçado, que conserva fauna bastante 

específica, podendo sua vegetação servir de pouso e local de ninhais para 

aves aquáticas como biguás e garças. 

Desmatamento 
Perda de habitat e fragmentação da paisagem, fazendo com que as espécies 

fiquem "ilhadas" em remanescentes cercados por pastos e cultivos. 

Uso indiscriminado 

de agrotóxicos 

A intoxicação por agrotóxicos, que se acumula nos níveis tróficos mais 

altos da teia alimentar, pode causar diversos problemas, como o 

enfraquecimento das cascas de ovos de aves, aumentando a mortandade das 

mesmas e causando declínio populacional. 

Captura e caça de 

animais silvestres 

A pressão de captura e caça de animais silvestres atinge diversas espécies 

visadas para pet, caso de muitas aves procuradas pelo canto e beleza, e 

também espécies para consumo humano, como tartarugas, tatus, porcos do 

mato, jacus e mutuns.  

Pesca predatória 
A pesca predatória pode chegar até a eliminar uma espécie muito visada e 

de reprodução lenta, quando praticada sem o correto manejo. 

Ausência de 

saneamento básico 

A ausência de saneamento causa poluição de diferentes recursos como solo 

e a água trazendo diversos malefícios tanto para a biodiversidade como para 

as comunidades locais. 

Introdução de A introdução de espécies não nativas pode causar até a extinção de espécies 

http://www.cepf.net/Documents/final.portuguese.atlanticforest.pdf
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espécies exóticas locais por competição por recursos ou predação. Um exemplo que já ocorre 

na área é a ocorrência da tilápia, que compete com as populações locais por 

alimento e abrigo. 

Queimadas 

Os fogos criminosos iniciados para abertura de pastos e limpeza da terra são 

extremamente prejudiciais à biodiversidade, causando perda de hábitat e 

morte direta por asfixia ou queimaduras. 

Atropelamentos 

A área da APA é cortada por duas rodovias, BR 101 e a BA 001. O elevado 

tráfego de automóveis em alta velocidade pode ocasionar atropelamentos de 

animais em deslocamento entre fragmentos. 

G.1.8. Uma avaliação se a zona do projeto inclui algum dos Atributos de Alto Valor para 

Conservação (AAVC) (High Conservation Values – HCV ) abaixo e uma descrição da 

qualificação desses atributos: 

Os atributos de alto valor para a conservação (High Conservation Values – HCV) foram 

originalmente calcados no contexto de certificações florestais pela Forest Stewardship 

Council (FCS). Esses valores foram adaptados aos demais tipos de ecossistemas pela 

ProForest, para a Cooperação WWF-Ikea,  por meio de um toolkit desenvolvido para nortear o 

uso e definições de HCVs para cada caso particular. Seguindo os princípios contidos nesse 

toolkit, foram identificadas as características aplicáveis à área do projeto que a habilitem a um 

HCV.  

G.1.8.1 A Mata Atlântica possui 7.880.476,13 ha de áreas protegidas em UCs federais e 

estaduais de proteção integral e sustentável. A área onde o projeto será implementado é uma 

Área de Proteção Ambiental (APA), enquadrada na categoria V do programa de áreas 

protegidas da IUCN (Rylands e Brandon 2005) e considerada de uso sustentável. O artigo 15 

da lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, descreve APA como sendo:  

“... uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida 

e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais”. 

Um pedaço da APA faz parte de uma IBA (Important Bird Area – área importante para a 

conservação de aves), chamada Baixo-Sul, reconhecida pela SAVE/Brasil (Bencke et al. 

2006). As IBAs são áreas de importância mundial para a conservação das aves e demais 

biodiversidade, onde ações para a conservação devem ser encorajadas. Algumas das espécies 

registradas para a APA do Pratigi ajudaram a elencar essa área como IBA, caso da jandaia-de-

testa-vermelha (Aratinga auricapillus – Figura 23), espécie quase ameaçada de extinção.  
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Figura 23: Jandaia-de-testa-vermelha (Aratinga auricapillus), espécie quase ameaçada de 

extinção fotografada na área do projeto, na APA do Pratigi. Foto: Fernando M. Flores 

A APA do Pratigi concentra 35 espécies de plantas e vertebrados consideradas ameaçadas em 

algum nível pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio)/Ministério do Meio Ambiente (MMA), IUCN ou por ambas as instituições (Tabela 

13). Dentre elas, cinco espécies são classificadas como criticamente em perigo, categoria mais 

alta de ameaça e que antecede a extinção.  

Ao todo 47 espécies registradas na APA do Pratigi são endêmicas da Mata Atlântica (Tabela 

13 – mesma citada acima). A APA do Pratigi faz parte de uma EBA - Endemic Bird Area - 

consideradas áreas de alto endemismo de aves (Birdlife International 2012). A EBA Atlantic 

forest lowlands (Terras Baixas da Floresta Atlântica) engloba uma grande extensão da costa 

brasileira, incluindo parte da APA do Pratigi, onde encontram-se espécies que foram 

consideradas para a consolidação dessa EBA, como o mutum-de-bico-vermelho (Crax 

blumenbachii) e o anambé-de-asa-branca (Xipholena atropurpurea).  
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Tabela 13: Lista das species ameaçadas e endêmicas presentes na area do projeto, na APA 

do Pratigi. 

GRUPO/Nome comum Nome científico 
Categoria de Ameaça  Endêmica da 

Mata Atlântica IUCN ICMBio
1
 

PLANTAS
*
 

Arapati  Arapatiella psilophylla VU 
 

ED 

Juçara Euterpe edulis 
 

EN 
 

Louro Ocotea spp VU EN 
 

PEIXES 

lambari Rachoviscus graciliceps 
  

ED 

lambari Spinterobolus broccae 
  

ED 

lambari Oligosarcus acutirostris 
  

ED 

saguiru Cyphocharax gilberts 
  

ED 

mero Epinephelus itajara CR CR 
 

ANFÍBIOS 

Rãzinha Colostethus SP 
  

ED 

Perereca verde Hyla atlantica 
  

ED 

Perereca verde Hylomantis áspera 
  

ED 

Rã-de-chãofloresta 
Eleutherodactulus 

bilineatus   
ED 

Rã-de-chãofloresta 
Eleutherodactulus 

paulodutrai   
ED 

Rã-de-chãofloresta Eleutherodactulus vinhai 
  

ED 

RÉPTEIS 
    

Tartaruga-franca Caretta caretta  EN VU 
 

Tartaruga-verde Chelonia mydas  EN VU 
 

Tartaruga-de-pente Eretmochelys imbricata  CR EN 
 

Xibirro Lepidochelys olivacea VU EN 
 

Tartaruga-de-couro Dermochelys coriacea CR CR 
 

Jararaca Bothrops leucurus 
  

ED 

Jararaca-tapete Bothrops pirajai 
 

EN 
 

Lagarto Enyalius sp 
  

ED 

AVES 

Rabo-de-palha Phaethon aethereus 
 

VU 
 

Mutum-de-bico-

vermelho 
Crax blumenbachii 

 
EN ED 

Aracuã Ortalis guttata 
  

ED 

Uru Oodontophorus capueira 
 

EN ED 

jandaia-de-testa-

vermelha 
Aratinga auricapilla NT 

  

Piriquito-verde Brotogeris tirica 
  

ED 
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Rabo-branco Phaethornis margarettae 
 

EN 
 

Beija-flor-de-fronte-

violeta 
Thalurania glaucopis 

  
ED 

João-barbudo Malacoptila striata 
  

ED 

Pica-pau-bufador Piculus flavigula 
  

ED 

choquinha-de-rabo-

cintado 
Myrmotherula urosticta VU VU ED 

Zidedé Terenura maculata 
  

ED 

pintadinho Drymophila squamata 
  

ED 

papa-taoca Pyriglena leucoptera 
  

ED 

formigueiro assobiador Myrmeciza loricata 
  

ED 

formigueiro-de-cauda-

ruiva 
Myrmeciza ruficauda EN EN ED 

chupa-dente-de-

mascara-preta 
Conopophaga melanops 

 
VU ED 

João-baiano Synallaxis cinerea 
 

VU ED 

Rabo-amarelo Thripophaga macroura VU VU ED 

limpa-folhas-de-corôa Philydor atricapillus 
  

ED 

Barranqueiro-de-olho-

branco 

Automolus 

leucophthalmus  
EN ED 

arapaçu -turdina Dendrocincla turdina 
  

ED 

Araponga Procnias nudicollis VU 
 

ED 

Anambé-de-asa-branca Xipholena atropurpurea EN EN ED 

Tié-sangue Ramphocelus bresilius 
  

ED 

Saíra-sete-cores Tangara seledon 
  

ED 

furiél-canário 
Caryothraustes 

canadensis  
VU 

 

coroinha Sporagra yarrellii 
 

VU 
 

MAMÍFEROS 

Preguiça-de-coleira Bradypus torquatus VU VU ED 

Mico/Nico Callithrix khuli 
  

ED 

Guigó Callicebus personatus 
 

VU ED 

Bugio Alouatta guariba 
 

CR ED 

Macaco-prego-de-peito-

amarelo 
Cebus xanthosternos CR CR ED 

Jaguatirica Leopardus pardalis mitis  
 

VU 
 

Gato-do-mato Leopardus tigrinus  
 

VU 
 

Gato-maracajá Leopardus wiedii  
 

VU 
 

Onça-parda Puma concolor 
 

VU 
 

Rato porco Oxymycterus dasytrichus 
  

ED 

Rato do cacau Callistomys pictus EN VU ED 

Rato de árvore Nelomys lamarum 
  

ED 

Ouriço preto Chaetomys subspinosus VU VU ED 
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Saruê Didelphis aurita 
  

ED 

Rato Bandola Marmosops incanus 
  

ED 
1
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

*
As plantas foram classificadas de 

acordo com o MMA. VU – vulnerável, CR – criticamente em perigo, EN – ameaçada, NT – 

quase ameaçada, ED – endemic.  

G.1.8.2 A APA do Pratigi tem uma extensão relativamente grande e abriga ambientes 

diversos, desde a área costeira com praias, restingas e mangues até o interior com florestas 

densas. A diversidade de ambientes que compões a APA serve de abrigo para inúmeras 

espécies, inclusive migratórias, como a ave juruviara (Vireo chivi). 

A área do projeto, situada na APA do Pratigi, está inserida na Mata Atlântica, bioma com alta 

diversidade que abriga grande número de fitofisionomias e espécies. Grande parte da área de 

mata na zona do projeto encontra-se ainda conservada. A localização da APA do Pratigi, 

vizinha a outras APAs e inserida no Corredor Ecológico Central da Mata Atlântica (Figura 1, 

seção G.1.1), faz com que ela sirva de conexão entre as demais áreas florestadas próximas, 

possibilitando a movimentação e assegurando a preservação de inúmeras espécies. 

G.1.8.3 A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do Brasil. Sua área já foi muito 

reduzida e hoje restam apenas cerca de 7% de sua área original. Dentro da APA encontram-se 

ecossistemas típicos da Mata Atlântica que são tão ou mais ameaçados que o próprio bioma. 

Caso dos ambientes de banhados, mangues e restingas. Os dois últimos, inclusive, encontram-

se protegidos por lei, a 4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), que estabelece o 

mangue e as restingas como áreas de preservação permanente  (APP). A Resolução do 

CONAMA N.º 369 de 28 de março de 2006 estabelece que as áreas de mangue não podem 

sofrer supressão de sua vegetação ou qualquer tipo de intervenção, salvo em casos de utilidade 

pública.  

G.1.8.4 Como mencionado no item Hidrografia da seção G.1.1, a APA encontra-se em uma 

região hidrográfica importante, situada sob duas Bacias Hidrográficas, a do Rio de Contas e a 

do Recôncavo Sul. Dessa forma, os remanescentes florestais da área ajudam a manter e 

preservar as Bacias e a qualidade da água que delas provém. A região sofre muitas secas e as 

áreas florestadas são fundamentais especialmente nesse período. O relevo, em muitas partes 

fortemente ondulado, também se beneficia da existência de florestas em suas partes mais 

inclinadas, reduzindo o risco de erosão em tais áreas. 

Por todas as características da APA do Pratigi apresentadas nesse item, é possível classificar a 

área do projeto como HCV1, HCV2, HCV3 e HCV4. Os recursos e serviços prestados pelas 

florestas à população e comunidades residentes na APA do Pratigi, embora de extrema 

importância, não são fundamentais para a sobrevivência e atividades culturais da população 

local. Dessa forma a área do projeto não se enquadra como HCV5 e HCV6. 
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G2. Projeções de Linha de Base 

G.2.1. Descrever o cenário de uso da terra mais provável na ausência do projeto, 

seguindo os ‘Guias do IPCC para AFOLU 2006” ou uma metodologia mais robusta e 

detalhada, descrevendo todos os potenciais cenários de uso da terra, bem como seus 

respectivos vetores de emissões de GEE, justificando porque o cenário escolhido é o mais 

provável. 

As áreas elegíveis
6
 para o reflorestamento (restauração florestal e SAF) que irão fazer parte do 

Grupo de Projetos foram mapeadas e identificadas utilizando a ferramenta Carbono Geo da 

TNC e essas áreas apresentam como uso da terra atual na ausência do projeto (linha de base) a 

continuidade da pastagem, conforme explicação abaixo: 

Caracterização de Extratos de Pastagens na APA do Pratigi 

A caracterização visa atender as necessidades do Grupo de Projetos da APA do Pratigi, para 

efeito de caracterização foram definidos quatro extratos de pastagens na APA: 

1. Pasto Limpo: Caracterizados pela presença dominante de gramíneas forrageiras sendo 

predominantes as espécies colonião (Panicum Maximum), braquiária (Brachiaria 

Decumbens) e humidícola (Brachiaria Humidicula) sem ou com pouca ocorrência de 

espécies invasoras, ou plantas lenhosas (figura 24). 

 

Figura 24: Caracterização de Extratos de Pastagem, fotos de Pasto Limpo na APA do 

Pratigi. 

                                                 
6
 Anexo 5: Detalhamento Metodólogico para seleção de áreas elegíveis para certificação de Carbono. 
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2. Pasto Degradado: Caracterizado pela ocorrência e predominância das espécies citadas 

acima, mas com níveis de degradação do solo (solo exposto) marcando a paisagem, 

ocorrendo ou não formação de ravinas pela erosão laminar (figura 25). 

 

Figura 25: Caracterização de Extratos de Pastagem, fotos de Pasto Degradado na APA do 

Pratigi. 

3. Pasto Sujo: são áreas ocupadas predominantemente por gramíneas, mas que começam 

a ocorrer presença de arbustos e pequenas árvores. São áreas que foram abertas para 

implantação de pastagens ou culturas temporárias, mas que em determinado momento 

foram em muitos casos abandonadas (figura 26). 
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Figura 26: Caracterização de Extratos de Pastagem, fotos de Pasto Sujo na APA do Pratigi. 

4. Pastos ocupados por “Feto”: são áreas que foram transformadas em pastagens, mas 

devido ao alto grau de acidez do solo, essas áreas foram colonizadas por pteridofitas, 

Pteridium SP, conhecidas localmente por feto (figura 27). 

 

Figura 27: Caracterização de Extratos de Pastagem, fotos pasto ocupado por feto na APA do 

Pratigi. 
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Para demonstrar a adicionalidade do Grupo de Projetos foi utilizada a ferramenta VCS tool 

VT0001, versão 1.0. As Etapas básicas para o uso dessa ferramenta incluem: 

Etapa 1: Identificação dos cenários alternativos de uso para as atividades do projeto; 

Etapa 2: Análise de Investimento para determinar que a atividade proposta do projeto não é 

a alternativa mais economicamente ou financeiramente atraente dos cenários alternativos do 

uso da terra; 

Etapa 3: Análise de Barreiras 

Etapa 4: Análise da Prática Comum 

 Etapa 1. Identificação dos cenários alternativos de uso para as atividades de 

reflorestamento. 

Etapa 1a. Identificar cenários alternativos críveis de uso da terra para a atividade proposta 

pelo projeto de reflorestamento. 

 Alternativa 1: Continuação do uso pré-projeto (p.e: Pastagem ou culturas anuais) 

Áreas que atualmente são pastagem ou culturas anuais irão continuar a serem usadas para 

esses fins devido às vantagens econômicas dos seus usos. 

Para as áreas degradadas de pastagem ou em estágio de semiabandono, o cenário mais 

provável é o que a terra irá apresentar ciclos. Sendo usado como pastagem por um período, 

por exemplo, quando o preço da arroba bovino apresenta uma alta e depois a área é 

abandonada por um período indeterminado até que a atividade econômica apresente uma nova 

valoração, com isso ocorre uma pequena regeneração. 

Tipicamente essas terras são abandonadas devido à sua maior distância e dificuldade de 

acesso aos centros consumidores ou até pelo fato de não apresentarem uma produtividade 

agropecuária significativa, pois não são planas como outras áreas e menos atraentes aos 

proprietários para colocar seu gado nelas. Algumas áreas da agricultura familiar são 

abandonadas temporariamente após a queda da produtividade dos nutrientes devido ao manejo 

incorreto, da ausência de extensão rural e capacitação dos pequenos produtores pelos órgãos 

responsáveis (Ministério do Desenvolvimento Agrário, Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola, entre outros). No entanto, quando ocorre regeneração ou o preço da arroba bovina 

apresenta um aumento os proprietários simplesmente limpam a área para inserir novamente o 

rebanho utilizando de técnicas degradadoras do solo e da biodiversidade local. 

Outro fator existente e que não permite que as áreas abandonadas se regenerem e tornem-se 

novamente floresta é o valor da terra na região. Áreas degradadas, p.e: terras limpas e sem 

árvores com potencial de serem utilizadas para gado ou qualquer cultura agrícola, apresentam 

um valor muito mais alto que outras áreas que não foram limpas. Conservar uma floresta 

nativa não é considerado uma atividade produtiva. 
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Por esse motivo os proprietários de terra não permitem que ocorra regeneração nas áreas 

degradadas e que assim torne oneroso e custoso limpar novamente a área, em grande parte dos 

casos os proprietários utilizam o fogo para limpar a área periodicamente. 

Assim sendo os estoques de carbono irão seguir um padrão flutuante, por um período 

apresenta um pequeno incremento e depois apresentam uma queda para zero (reintrodução do 

rebanho ou da cultura agrícola) e depois um novo ciclo recomeça repetindo o padrão diversas 

vezes sendo, portanto a prática comum da região. No longo prazo, na média, as terras mantêm 

um pequeno estoque de carbono com variação igual à zero ao longo do tempo. 

 

Figura 28: O retrato do uso e ocupação da terra percebe-se uma nova frente de 

desmatamento sobre o fragmento florestal (demanda de terras férteis) enquanto pastagens 

abandonadas estão sobre “pousio” – processo de regeneração (Coordenada do ponto da 

foto: -13°54’08’’, -39°24’46’’). 
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Figura 29: O retrato do Uso e Ocupação da Terra percebe-se uma nova frente de 

desmatamento sobre o fragmento florestal (demanda de terras férteis) e a limpeza de áreas 

em pousio com a utilização do fogo. (Comunidade Rio do Meio, município de Piraí do Norte.) 

Este é o cenário mais provável e foi escolhido como cenário da linha de base para a área do 

Grupo de Projetos. 

 Alternativa 2: Eliminação das atividades de pastoreio e de culturas anuais e 

cumprimento da legislação ambiental vigente (readequação ambiental) para a 

ocorrência da regeneração natural. As atividades agropecuárias na região, em quase 

sua totalidade não respeitam nenhuma determinação, regra, norma ou legislação 

ambiental, sendo esporádicos casos que se encaixam nessa alternativa, desse modo 

trata-se de um cenário possível de acontecer, mas improvável, pois como explicado 

anteriormente o custo de oportunidade de uma área degradada e com potencial para 

uso agropecuária é consideravelmente maior do que de uma área florestada ou em 

processo de regeneração avançado. 

 

 Alternativa 3: Reflorestamento das areas degradadas sem o advento do crédito de 

carbono. Essa alternativa é onerosa devido aos altos custos e grande parte dos 

proprietários não possuem esse recurso para investir na atividade. 
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Etapa 1-b Consistência dos cenários alternativos possíveis com a legislação aplicável e 

normas. 

Área de Preservação Ambiental (APA) 

A Unidade de Conservação (UC) de Uso Sustentável conhecida como APA é o tipo de UC 

com menor restrição com relação às regras e normas de uso devido o fato de possibilitar 

que a sua área, quase que em sua totalidade, fique nas mãos de particulares. Assim sendo 

as restrições de uso são aquelas da legislação orgânica válida para qualquer propriedade 

no país, ou seja, as restrições e normas de uso de uma APA são as mesmas que em 

qualquer outro lugar que não seja uma APA. O instrumento legal que norteia as regras 

referentes a esse tipo de UC é o SNUC (lei n°9985/2000). 

Áreas de Preservação Permanente (APP) 

A Legislação Ambiental Brasileira restringe qualquer eliminação de vegetação de áreas 

definidas como APP (veja lei n° 12651/12) apenas em casos restritos de segurança 

nacional ou utilidade pública (p.e.: obras de infraestrutura) que não é o caso de nenhum 

dos usos descritos anteriormente. 

Assim sendo apenas a vegetação natural ou Sistemas Agroflorestais (SAFs) para 

pequenos produtores é permitido nessas áreas. Apesar da existência de regras e normas da 

atual legislação ambiental para o uso dessas áreas, a legislação apenas não garante a 

proteção, conservação e a restauração da floresta. Na prática o desrespeito e não 

cumprimento das normas ambientais é algo comum e frequente no Brasil (vide processo 

de alteração para flexibilizar as exigências ambientais do Código Florestal que ocorreram 

entre 2011 e 2012) que trouxeram significativas mudanças especialmente com relação a 

necessidade de recomposição (art. 61-A, Medida Provisória n°571/12) 

A análise de imagens orbitais desenvolvidas pela OCT na iniciativa do Pacto pela 

Restauração da Mata Atlântica para demostrar a elegibilidade das atividades do projeto, 

conforme explicado anteriormente, demonstra que a área do Grupo de Projetos, 

aproximadamente 9.204 ha de APP (Fluvial e Topo de Morro) não possuem cobertura 

florestal o que equivale a 36% das áreas de APP da região toda. 

Na seção G.2.4 figura 18 percebe-se um claro não cumprimento das normas relacionadas 

à APP na lei n°12651/12.  

No entanto, devido as atuais discussões para alteração e reforma da legislação ambiental 

no Legislativo, a alternativa n° 02 pode vir a se tornar mais atrativa; enquanto o cenário de 

indefinição persiste, uma iniciativa recente do Ministério do Meio Ambiente (MMA) que 

se chama “Programa Mais Ambiente” 
7

 pode vir a conscientizar e sensibilizar os 

produtores rurais da APA do Pratigi a respeito do processo de readequação ambiental, pois 

traz algumas facilidades e vantagens para o produtor e pequeno agricultor que possua 

propriedade não cumpridora da legislação ambiental. Esta iniciativa veio a ser 

contemplada na Lei n°12651/12 em seu artigo n°29, tais como:  

                                                 
7
 http://www.maisambiente.gov.br/, acessado em 14 de fevereiro de 2012, às 13:13 hs. 

http://www.maisambiente.gov.br/
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 Simplificação do processo de regularização ambiental do imóvel rural possibilitando o 

acesso ao crédito rural. 

 Suspensão da cobrança de multas aplicadas pelo IBAMA, previstas nos artigos 43, 48, 

51 e 55 do Decreto nº 6.514/2008 e sua conversão em serviços de recuperação da 

qualidade do meio ambiente. 

 Isenção da aplicação de multas nos artigos mencionados para infrações cometidas até 

10 de dezembro de 2009. 

 Prazo para recuperar passivos ambientais das áreas de APP e RL do imóvel. 

 Apoio do Poder Público com os subprogramas de Assistência Técnica e Extensão 

Rural, Produção e Distribuição de Sementes e Mudas, Capacitação e Educação 

Ambiental. 

 Apoio aos beneficiários especiais no georreferenciamento do perímetro do imóvel e 

das áreas de APP, RL e Remanescentes de Vegetação Nativa 

Lei da Mata Atlântica
8
 

A lei da Mata Atlântica é o mais novo arcabouço legal existente na área abrangida pelo Grupo 

de Projetos, trata-se de uma legislação mais restritiva com relação ao uso e ocupação do solo, 

assim como abrange novas áreas com mesma fitofisonomias encontradas no limite anterior ao 

da promulgação da lei.  

Essa legislação, assim como a lei n°12651/12, vem seguidamente sendo desrespeitada e 

descumprida como prática comum na área do Grupo de Projetos, especialmente no que tange 

a supressão da regeneração em estágio avançado, médio e inicial, onde em estágios médio e 

avançado não é permitido e em estágio inicial é permitido unicamente através do pedido de 

licenciamento junto ao órgão competente.  

Como a prática comum local é a de utilização de áreas abertas durante algumas safras 

seguidas sem qualquer cuidado agrícola e posteriormente seu abandono “pousio” para 

descanso e consequentemente regeneração e depois a abertura, percebe-se um claro e 

sistemático descumprimento das obrigações legais do produtor.  

Devido a essa lógica e padrão de uso e ocupação do solo na APA Pratigi percebe-se que a 

alternativa “1” retrata da melhor maneira a linha de base do projeto. 

Política sobre Mudança do Clima do Estado da Bahia
9
 

O cenário de linha de base mais plausível (alternativa I) está em desacordo com a Política 

sobre Mudança do Clima do Estado da Bahia que em seu artigo 4° estabelece os objetivos da 

Política sendo que os incisos II e III definem: II- a mitigação dos impactos adversos 

resultantes das interferências antrópicas no sistema climático e; III - a redução da taxa de 

crescimento das emissões de gases de efeito estufa e a captura e estocagem desses gases. 

No entanto com o advento do Grupo de Projetos e consequente valoração dos ativos 

ambientais, espera-se que esse importante arcabouço legal estadual seja empoderado e que a 

                                                 
8
 Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006 

9
 Lei Estadual n° 12050 de 07 de janeiro de 2011. 
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alternativa III dos cenários de linha de base torne-se plausível e factível devido as ações do 

projeto. 

 Etapa 2: Análise de Investimento 

As atividades de reflorestamento desenvolvidas em áreas elegíveis para carbono irão 

apresentar como retorno imediato inicial apenas os benefícios financeiros oriundos da 

possível comercialização dos créditos. 

O foco das atividades é o de readequação ambiental e como explicado anteriormente, na 

etapa um, o não cumprimento sistemático da legislação ambiental devido ao custo de 

oportunidade da terra é prática comum em quase a totalidade da área do Grupo de 

Projetos, sendo assim em alguns casos de modo a abrir o caminho para a sensibilização e 

participação dos proprietários (especialmente os Agricultores Familiares
10

) na iniciativa 

será introduzido e fomentado a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF´s), com a 

denominação de “abraço verde”. 

A OCT desenvolveu uma metodologia de novos arranjos produtivos em que é construído 

um modelo de restauração e conservação produtiva através dos SAF´s
11

 utilizando e se 

aproveitando de uma vocação natural que a região possui para essa atividade, por se tratar 

de uma atividade que será fomentada em pequenas áreas, os produtos oriundos do SAF´s 

serão incorporados como subsistência da propriedade e da família beneficiada. 

Assim sendo o recurso sazonal proveniente de culturas de ciclo curto e do manejo de 

produtos florestais não madereiros (frutos, sementes e óleos) será do proprietário de modo 

que essa externalidade positiva provinda do projeto será um instrumento que irá trazer 

novas adesões para o processo de restauração florestal e consequentemente dos serviços 

ambientais. 

Etapa 2a.Método de Análise. 

Como as atividades de restauração não tem como foco prioritário a geração de renda e sim 

da restauração dos serviços ambientais a principal fonte de recurso financeiro será os 

créditos de carbono, em alguns casos irá exitir um pequeno recurso, conforme descrito 

anteriormente que irá variar conforme especificidades das áreas, mas que não irá ser 

utilizado como fonte de renda. 

Step 2b. Análise de Custo Simples 

Como detalhado anteriormente o único benefício financeiro gerado pelas atividades do 

projeto será oriundos dos créditos de carbono.  

Abaixo, tabela 11, segue os detalhes dos custos para a implantação das atividades de 

reflorestamento (restauração florestal e SAF). 

                                                 
10

 Lei n°11.326 de 24 de junho de 2006: Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 

Agricultura Familiar.  
11

 Resolução CONAMA n° 429, de 28 de fevereiro de 2011. 
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Tabela 14: Custos de Reflorestamento (OCT, 2012) 

Atividade Operações/Insumos Unidade R$/Unidade Quantidade 

por hectare 

R$/ha 

Controle de Formigas Pre-Plantio Kg 8 3.33 26.6 

Pos-Plantio Kg 8 3.33 26.6 

Mão de Obra diária 50 8 400.0 

Controle de 

Competidoras  inicial 

Roçagem diária 50 5 250.0 

Controle de Rebrota 

(Herbicida) 

Glyphosate Litros 15 3.5 52.5 

Mão de Obra - Pulverizador 

Costal 

diária 50 5 250.0 

Abertura de covas Abertura Manual de Covas diária 50 16 800.0 

Coroamento Manual diária 50 12 600.0 

Calagem Mão de Obra diária 50 5 250.0 

Insumo T 25 2 50.0 

Adubação de Base Química - Superfosfato 

simples 

Kg 1 250 250.0 

Plantio tubete  Muda Muda 1 1666 1666.0 

Trator (transporte) hectare 100 1 100.0 

Replantio Muda Muda 3 84 252.0 

Adubação de cobertura Química (2 adubações 50g 

NPK 20-0.5-20) 

Kg 1.3 166.6 216.6 

Limpeza das coroas I Manual  (Glyphosate) Litros 15 3.5 52.5 

Mão de Obra - Pulverizador 

Costal 

diária 50 5 250.0 

Limpeza das coroas II Manual  (Glyphosate) litros 15 3.5 52.5 

Mão de Obra - Pulverizador 

Costal 

diária 50 5 250.0 

Material de Consumo Combustível litros 3 99 297.0 

Transporte Despesa Transporte ha 436 1 436.0 

Administrativo Custos/Despesas ha 7618 1 7618.0 

Total  $ 

14,146.36  

O detalhamento dos custos de implantação por hectare representa R$14.146,36 para o ano 

de 2012. Outros custos associados com o projeto incluem preparação de estudos, 

monitoramento entre outros que não são necessários de serem ilustrados aqui na análise de 

custo simples. 

Como o único benefício suscetível de ser quantificado oriundo da restauração florestal e 

do SAF é o crédito de carbono, a etapa 3 para a análise de barreiras da ferramenta 

utilizada não é necessária de ser utilizada. 
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 Etapa 4. Análise da Prática Comum. 

Atividades de restauração florestal e implantação de SAF não são práticas comuns na 

região e tampouco no Brasil, em especial com o viés da readequação ambiental. 

Existem algumas iniciativas pontuais que fomentam essa atividade que, no entanto não 

possuem continuidade. 

A OCT é a única instituição com expertise e know how nas atividades de restauração na 

área do Grupo de Projetos (APA do Pratigi), desde sua fundação em 2001 a OCT veem 

desenvolvendo atividades similares com a atual proposta. No entanto dependendo 

necessariamente da captação de recursos externos para a implantação da atividade o que 

pode ter uma variação anual e uma dependência externa forte para realizar as atividades. 

Com o advento dos créditos de carbono a OCT tem com meta de restaurar 2000 ha em 10 

anos na área do Grupo de Projetos (ou seja, uma média de 200 ha/ano) em áreas elegíveis 

para crédito de carbono. 

Devido ao arranjo institucional e social que as atividades da OCT estão inseridas, 

especialmente com relação ao Programa de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da 

Bahia (PDCIS), os créditos que serão gerados possuem uma particularidade e um viés 

sócio ambiental que o torna diferenciado com relação aos créditos disponíveis no mercado 

voluntário. 

Assim sendo apenas com os créditos de carbono que a OCT irá extrapolar sua meta de 

restauração e poderá restaurar os importantes serviços ambientais que a APA do Pratigi 

presta. 

Conclusão Final: 

Utilizando a ferramenta de adicionalidade através de todos os seus passos, como descrito 

acima, foi demonstrado que a atividade de restauração proposta não se enquadra em 

atividades similares as que ocorrem na área do Grupo de Projetos e tampouco se 

encontra inserida em nenhuma atividade das que ocorrem na linha de base, sendo assim 

considera-se ela Adicional. 

G.2.2. Documentar que os benefícios esperados com o projeto não teriam ocorrido na 

ausência do mesmo, explicando como legislações ou regulamentos existentes afetariam o 

uso da terra, justificando que os benefícios requeridos pelo projeto são realmente 

“adicionais” e provavelmente não ocorreriam na ausência do projeto. 

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Pratigi foi criada através do Decreto Estadual 

n°7.272, de 02 de Abril de 1998, teve seu primeiro Plano de Manejo elaborado e aprovado 

pela Resolução n°2.533, de 24 de novembro de 2000. Em 2001, através do Decreto n°8.036 de 

20 de setembro, a APA teve sua área estendida incluindo a Bacia Hidrográfica do Rio Juliana.  

O Grupo de projetos de Reflorestamento da APA do Pratigi irá trazer benefícios significativos 

para o Clima, Comunidade e Biodiversidade da região, o projeto irá contemplar a totalidade 
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dessa Unidade de Conservação (UC) de Uso Sustentável e irá englobar também a nova 

proposta de poligonal da UC (vide seção G.1.1.), que foi protocolada junto ao orgão gestor 

gerando o processo Anexo 1. 

É importante contextualizar que a iniciativa do Grupo de Projetos de Reflorestamento está 

inserida em um conjunto institucional liderado pela Fundação Odebrecht, que envolve uma 

extensa rede de instituições ligadas às áreas social, produtiva, ambiental e educacional. Esta 

integração tem como meta tornar próspera e dinâmica uma área rural estagnada, com grande 

patrimônio ambiental, mudando a tendência regional de degradação florestal, desmatamento e 

baixa produtividade rural. 

Na APA do Pratigi onde as riquezas naturais e o potencial agrícola convivem com a pobreza, 

falta de alternativas econômicas sustentáveis e o analfabetismo, o que limita seu 

desenvolvimento sustentável. Para reverter esse quadro, a sociedade civil organizada se uniu 

aos governos: Federal, Estadual e Municipal, à iniciativa privada e à Fundação Odebrecht, 

formando um sistema inovador de Governança, onde os setores primário, secundário e 

terciário atuam de forma integrada e sinérgica para promover a inclusão social e eliminar a 

pobreza. As ações desenvolvidas visam transformar a realidade de comunidades da zona rural. 

Nesse contexto regional e institucional, a Fundação Odebrecht e a OCT deram início em 2010 

à construção da Aliança Cooperativa de Serviços Ambientais (ACSA) que objetiva agregar 

valor aos ativos ambientais da região transformando a APA do Pratigi num centro de 

referência na geração e negociação de serviços ambientais para clientes nacionais e 

internacionais, gerando resultados concretos de conservação e restauração florestal aliado ao 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das populações locais. 

Não se pode negar que os benefícios gerados pelo PDCIS não iriam ocorrer na sua ausência e 

tampouco a implantação da Aliança Cooperativa de Serviços Ambientais (ACSA) no final de 

2010 que foi marco divisor na questão da valoração dos serviços ambientais da APA. A 

ACSA tem como missão transformar os serviços ambientais gerados pela conservação das 

florestas em ativos para poder remunerar as unidades-família e proprietários rurais 

responsáveis pela geração e manutenção dos serviços e produtos gerados e agregar valor ao 

patrimônio natural brasileiro. 

Assim sendo devido ao PDCIS e a ACSA a elaboração do Grupo de Projetos foi viabilizada e 

sem esse arcabouço técnico, financeiro, institucional não seria possível a geração dos 

benefícios as comunidades, clima e biodiversidade locais, regionais e globais. 

Como forma de demonstrar e garantir a adicionalidade do projeto foi aplicada a ferramenta de 

Adicionalidade do VCS, “Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS 

Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities”
12

 vide seção G.2.1 

em que a análise da linha de base (cenários existentes na área do Grupo de Projetos) e 

adicionalidade encontram-se juntas. 

Logo com base na análise da adicionalidade pode-se concluir que os benefícios existentes 

devido ao Grupo de Projetos não iriam acontecer na sua ausência e que os regulamentos e 

                                                 
12

 http://www.v-c-s.org/methodologies/VT0001, acessado dia 18 de janeiro de 2012. 

http://www.v-c-s.org/methodologies/VT0001
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legislações existentes não são suficientes para garantir a restauração dos serviços ambientais e 

a valoração dos ativos ambientais. 

G.2.3. Calcular as mudanças nos estoques de carbono associadas com o cenário de 

referência “sem projeto” descrito acima
13

. 

O cenário escolhido como referencia na ausência do Grupo de Projetos é o da alternativa um, 

descrito com detalhes na seção G.2.1. 

Nesse cenário adota-se como premissa a variabilidade do estoque de carbono de acordo com a 

demanda e oscilações da economia conforme demanda dos principais produtos agropecuários 

produzidos na região ao longo do tempo. 

Essa abordagem reflete e acarreta que ao longo do tempo          do estoque de Carbono, 

conforme argumentação apresentada anteriormente e figura 17 abaixo. 

 

Figura 30: Variação do Estoque ao longo do tempo percebe-se que o Estoque irá ter uma 

variação média igual à zero no longo prazo (dados de incremento de biomassa em pastagem 

do IPCC, tabela 3.A.1.5). 

                                                 
13

 Isto requer, dentre as classes definidas nos Guias do IPCC “GL for AFOLU 2006”. A linha de tempo para esta 

análise pode ser tanto o tempo de duração do projeto (veja G.3) como o período de creditação do projeto, qual 

dos dois for mais apropriado. Estimar também as mudanças líquidas nas emissões de GEE não-CO2, como CH4 e 

N2O no cenário de referência “sem projeto”. Gases de efeito estufa não-CO2 devem ser incluídos se houver 

probabilidade de somarem mais de 5% (em termos de CO2 equivalente) no impacto geral de GEE do projeto, em 

cada período de monitoramento. Projetos cujas atividades são desenhadas para evitar emissões de GEE (como 

aqueles que visam reduzir emissões do desmatamento e degradação florestal – REDD+, aqueles que evitam a 

conversão de terras não florestais e projetos de melhorias no manejo florestal) devem incluir uma análise dos 

vetores e taxas de desmatamento e/ou degradação, bem como uma descrição e justificativa das abordagens, 

hipóteses e dados considerados em tais análises. Estimativas regionais podem ser utilizadas na etapa de 

planejamento do projeto, desde que exista uma garantia de que os estoques locais de carbono específicos serão 

analisados, e que será desenvolvida uma análise espacial do desmatamento e/ou degradação específica à área do 

projeto, utilizando uma metodologia de contabilidade de carbono robusta e detalhada, antes da data do início do 

projeto. 
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G.2.4. Descrever como o cenário de referência “sem projeto” afetaria as comunidades na 

zona do projeto, incluindo o impacto de possíveis mudanças no solo, na água e em outros 

importantes serviços ecossistêmicos locais. 

O cenário de referência irá acarretar inúmeros prejuízos para as comunidades em especial com 

relação à produtividade agrícola. 

A área do Grupo de Projetos é essencialmente agrícola. Os pequenos produtores, agricultores 

familiares e grandes propriedades dependem necessariamente dos serviços ambientais (em 

especial água, biodiversidade e carbono) para manter a estabilidade da sua produção. 

Sabe-se que o padrão fundiário da APA é caracterizado por pequenas propriedades que se 

utilizam de arranjos produtivos, especialmente Sistemas Agroflorestais, Consórcios e 

Cabrucas, conforme mapa de uso e ocupação da terra (figura 31) e tabela (figura 32) 

detalhando as informações espaciais. 
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Figura 31: Mapa do uso e ocupação da terra da área do Grupo de Projetos 
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Figura 32: Distribuição dos usos da terra de acordo com as classes mapeadas 

Esse perfil de produção é diretamente afetado por qualquer alteração ecossistêmica e, 

consequentemente, nos serviços ambientais. Com isso na ausência do projeto no longo prazo 

irá haver consequências diretas na produtividade agrícola gerando inúmeros impactos sociais. 

Uma recente análise realizada pela OCT (figuras 33 e 34) na principal Bacia Hidrógrafica da 

APA do Pratigi, a do Rio Juliana demostrou que a supressão vegetal na área da Bacia 

impactou diretamente na vazão hídrica do principal tributário (sem que houvesse uma maior 

demanda externa por água, por exemplo, devido a irrigação). Com isso caso o quadro 

degradação ambiental das nascentes, zonas ripárias e APP´s de um modo geral persista a 

tendência será aumento no assoreamento dos rios, perda de fertilidade dos solos, aumento da 

erosão e consequentemente impacto nas atividades agrícolas das comunidades presentes na 

zona do projeto que irá acarretar prejuízos sociais em toda a região. 
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Figura 33: Variação temporal da vazão do Rio Juliana 1969-2009, com diminuição de 6,3 

m³/s no primeiro período para 4,4 m³/s no segundo período, diminuição de 30,15%%. (Fonte: 

ANA, 2010) 

 

Figura 34: Perímetro da Bacia Hidrográfica do Rio Juliana, imagem da esquerda cobertura 

florestal 1970 (23.100 ha) e imagem da direita cobertura florestal 2010 (16.200 ha), 

diminuição de 29,87%. (Fonte: Dados 1970: Carta Topográfica SUDENE, 1:100.000, Dados 

2010: OCT – imagens Rapid Eye, 5m) 
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G.2.5. Descrever como o cenário de referência “sem projeto” afetaria a biodiversidade 

na zona do projeto (ex. disponibilidade de habitat, conectividade de paisagens e espécies 

ameaçadas). 

No cenário sem o Grupo de Projetos, irá haver um impacto considerável na biodiversidade, 

pois a perda da cobertura florestal ocorrida ao longo de décadas na área do projeto está 

afetando os ecossistemas, causando a destruição ou a degradação do habitat e a perda 

permanente da produtividade, ameaçando tanto a biodiversidade como o bem-estar humano. 

Impactos ecológicos devido a perda da cobertura vegetal têm sido pouco estudados no Brasil 

na APA do Pratigi, enquanto que para outras regiões do mundo os estudos têm sido mais 

compreensivos e detalhados.  

É possível elencar possíveis impactos que estejam acontecendo na APA Pratigi e que irão 

aumentar e ter continuidade na ausência do projeto: 

 Fragmentação acentuada da cobertura florestal e consequentente perda de 

biodiversidade local 

 A mudança de micro clima pode afetar sensivelmente a composição e funções dos 

ecossistemas, afetando os fluxos de energia e matérias entre as diferentes espécies; 

 Diminuição do fluxo gênico 

 Formação de ilhas e de meta populações. 

 Diminuição dos serviços ambientais prestados pela biodiversidade (polinização, 

dispersão entre outros). 

 Diminuição da conectividade entre os fragmentos. 

A OCT atualmente possui uma parceria com a UEFES (vide Termo de Parceria, anexo 4) e 

está estruturando para o ano de 2012 protocolos de monitoramento inicialmente dos grupos: 

insetos, invertebrados e aves que sirvam como bons indicadores para auferir a qualidade 

ambiental dos ecossistemas. Este estudo irá servir de marco zero para a região e irá ser uma 

ferramenta de monitoramento da biodiversidade e dos impactos positivos do projeto perante a 

biodiversidade. 

G3. Concepção e Objetivos do Projeto 

G.3.1. Fornecer um resumo dos principais objetivos do projeto em termos de clima, 

comunidades e biodiversidade. 

Os principais objetivos das atividades do Grupo de Projetos é restaurar a integridade 

ambiental da área e dos serviços ambientais, especificamente: 

1. Contribuir para a mitigação climática através da remoção do carbono atmosférico e o 

aumento do estoque de carbono devido ao crescimento das espécies florestais 

utilizadas na prática; 

2. Preservar e melhor as condições da Biodiversidade Local através da restauração 

florestal de áreas com potencial de formação de corredores ecológicos; 

3. Melhorar a qualidade e o fluxo da água na APA do Pratigi através da conservação de 

nascentes e zonas ripárias; 
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4. Melhorar as práticas de manejo do solo, através da capacitação e extensão junto às 

comunidades; 

5. Introduzir um modelo de Pagamento pelos Serviços Ambientais que irá fornecer 

benefícios financeiros aos interessados em adentrar no projeto 

6. Auxiliar os Produtores no processo de readequação ambiental 

7. Fortalecer a Aliança de Conservação dos Serviços Ambientais e sua meta de fomentar 

uma economia de baixo carbono. 

G.3.2. Descrever cada atividade do projeto, bem como seus impactos esperados ao clima, 

comunidades e biodiversidade e sua relevância para atingir os benefícios do projeto. 

O Grupo de Projetos possui como principal atividade específica reflorestamento de áreas 

degradadas (restauração florestal e SAFs) e consequentemente a restauração dos serviços 

ambientais. 

Essa iniciativa irá introduzir e fortalecer um mecanismo de valoração dos serviços ambientais 

através da remoção e estocagem do carbono atmosférico (impacto esperado ao clima). Vale 

ressaltar que outros serviços ambientais serão fortalecidos, tais como referentes à 

biodiversidade e água que, no entanto não serão quantificados assim como o carbono. 

As atividades de reflorestamento irão seguir algumas etapas padrões e estarão sempre 

pautadas na metodologia do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (no caso do SAF irá 

haver algumas particularidades, veja mais detalhes na seção CL.1.1), entre elas as que 

merecem destaque e serão utilizadas como marco zero da restauração para o posterior 

acompanhamento será: 

 Diagnóstico das Áreas a serem restauradas: Para isso, além de dados secundários da 

região que tratem de características ambientais, é preciso realizar uma série de ações 

que, genericamente, podem ser chamadas de diagnóstico ou zoneamento ambiental. 

Esse diagnóstico conduzirá à adequação ambiental, que corresponde basicamente no 

estabelecimento de ações que resultem na conservação, manejo e restauração 

ambiental, principalmente das Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais. 

Isso decorre das exigências da legislação vigente e de algumas situações que, apesar 

de não estarem protegidas na legislação, também devem ser recuperadas com espécies 

nativas regionais, em função do benefício ambiental com a restauração dessa situação 

ser muito maior que se a área for mantida com atividades agrícolas. Entre essas 

situações podemos destacar aquelas com grande potencial de interligação de 

fragmentos remanescentes (corredores ecológicos), áreas com baixa aptidão agrícola 

e/ou alta aptidão florestal, situações com elevada erodibilidade, entre outros; 
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Figura 35: Fluxograma detalhando as estratégias de recuperação de áreas degradadas 

(FONTE: Pacto Restauração da Mata Atlântica) 

 

 Definição Metodologia da área a ser restaurada:  

 Ações prévias: Serão identificados e Isolados os fatores que causam a 

degradação ambiental da área (fogo, gado, cultivos, descargas de enxurrada, 

barramentos de curso d’água, extração seletiva de madeira, caça e pesca 

predatória, roçados de sub-bosque e pousio, deriva de herbicidas); 

 Ações da Restauração: Recuperação do solo, Condução da regeneração natural, 

adensamento (3x2), enriquecimento e zona tampão – “abraço verde” (SAF). 

 Ações gerais: Implantação de Corredores Ecológicos, Introdução de elementos 

atrativos para a fauna. 
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Em cada área definida para entrar no grupo de projetos será feito uma análise detalhada de 

suas características e serão elencadas ações prioritárias, complementares e facultativas, 

conforme exemplo da figura 36 abaixo. 

 

Figura 36: Quadro explicativo do planejamento que será realizado nas áreas de restauração 

florestal (Fonte: Pacto pela Restauração da Mata Atlântica) 
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G.3.3. Fornecer um mapa identificando a localização do projeto e seus limites de área, 

onde as atividades do projeto irão ocorrer, da zona do projeto e de áreas adicionais de 

entorno, onde se espera a ocorrência de impactos pelas atividades do projeto (ex. 

vazamentos). 

A localização do Grupo de Projetos é a APA do Pratigi
14

 vide figura 37 abaixo, como 

atividade desse Grupo de Projetos prevê-se a realização do monitoramento periódico da área 

como um todo e também de possíveis áreas de vazamento, como forma de monitorar e se for o 

caso debitar possíveis impactos negativos do projeto em regiões externas a do Grupo de 

Projetos, foi adotado como área de vazamento uma zona de amortecimento de 10km, 

conforme resolução CONAMA n°13/90, vide seção CL2 e CL3. 

É importante ressaltar que a iniciativa do Grupo de Projetos está inserido dentro da ACSA e 

do PDCIS, desse modo não se espera que ocorra devido as atividades implantadas vazamentos 

e/ou migração de vetores/agentes do desmatamento e degradação.  

O que se espera é a inserção das comunidades afetadas nas atividades do Grupo de Projetos e 

do PDCIS e que essa inclusão seja fomentadora da mudança territorial e que traga para a APA 

do Pratigi uma economia sustentável e de baixo carbono. 

 

Figura 37: Área do Grupo de Projetos e áreas com potencial de restauração segundo dados 

do Pacto para Restauração. 

                                                 
14

 Segundo proposta de nova Poligonal apresentada pela OCT ao INEMA, anexo 1. 



 

Página 77 de 145 

 

Na Figura 37 acima foram identificados cerca de 18.000 hectares de áreas potenciais para 

restauração florestal, distribuídos em Áreas de Preservação Permanente (APPs) degradadas, 

reserva legal e áreas com baixa aptidão agrícola. 

Um levantamento recente realizado pela OCT
15

 para avaliar o potencial de áreas elegíveis 

para projetos de Carbono Florestal revelou que pelo menos 7.500 hectares desse total são 

áreas elegíveis para projetos de sequestro de carbono, figura 38. 

 

Figura 38: Área do Grupo de Projetos e áreas elegíveis para restauração florestal de acordo 

com a metodologia do Carbono Geo. 

G.3.4. Definir o tempo de duração do projeto e o período de creditação de GEE, 

explicando e justificando qualquer diferença entre os mesmos. Definir o cronograma de 

implantação, identificando datas importantes e marcos no desenvolvimento do projeto.  

O tempo de duração do projeto será o mesmo período possível de creditação de GEE que é de 

100 anos, conforme as regras estabelecidas no VCS Standard, versão 3.2. 

O ínicio do projeto será o ano de 2010 quando iniciada a implantação parcial da primeira área 

de restauração florestal devido o advento do crédito de carbono (vide PD# 1, anexo 15). 

                                                 
15

 Utilizando a metodologia e a ferramenta do Carbono Geo, vide maiores detalhes Anexo 5. 
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Para o ano de 2012 será criado um Banco de Áreas para Restauração, com meta de cadastro 

de 5000 hectares, este banco de áreas será levantado utilizando a ferramenta ODK (Open Data 

Kit)
16

. 

Com base nesse banco de áreas será possível definir as áreas que serão elegíveis para fazerem 

parte do Grupo de Projetos e iniciar o processo de mobilização social junto aos proprietários 

das terras. A OCT possui em seu planejamento e em seu plano de ação a meta de restaurar 200 

ha anuais após 2013. 

G.3.5. Identificar possíveis riscos naturais e antropogênicos aos benefícios esperados ao 

clima, comunidades e biodiversidade durante o tempo de duração do projeto e 

apresentar as medidas adotadas para mitigar estes riscos. 

Como forma de auferir os riscos aos benefícios do projeto foi utilizada a ferramenta VCS de 

Risco de Não Permanência dos Créditos (AFOLU Non-Permanence Risk Tool, v3.1
17

), com 

base na ferramenta chegou-se ao valor de risco do projeto (buffer de créditos) de 15,75% 

conforme anexo 6. 

Com base na ferramenta foi possível identificar os principais gargalos e assim realizar uma 

gestão sobre os riscos. A OCT irá realizar a partir do ano de 2012 uma análise FOFA 

(Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) que irá servir como ferramenta para 

mitigação dos riscos ao projeto. 

G.3.6 Manutenção dos atributos de alto valor para a conservação 

Segundo os objetivos propostos na seção G.3.1, a meta do projeto é a restauração de áreas 

degradadas visando a manutenção e incremento dos serviços florestais, protegendo os 

recursos naturais e consequentemente a biodiversidade local. Dessa forma, nenhum atributo 

de alto valor para a conservação será negativamente afetado pelas atividades do projeto. Dar-

se-á, de fato, no mínimo a manutenção de tais atributos com prováveis beneficiamentos dos 

mesmos pelo projeto. 

G.3.7. Descrever as medidas que serão adotadas para manter e incrementar os 

benefícios de clima, comunidades e biodiversidade além do tempo de duração do projeto. 

A iniciativa do Grupo de Projetos está inserida no PDCIS, programa esse que tem como foco 

prioritário a mudança do território através da implantação de uma economia sustentável e de 

baixo carbono. 

Assim sendo o proprietário que for inserido no Grupo de Projetos, além de receber todo o 

pacote de benefícios gerados pelo PDCIS irá receber o Pagamento por Serviços Ambientais, 

devido o reflorestamento e irá ter a possibilidade de buscar a readequação ambiental que 

devido a limitações técnicas e financeiras limitavam a adoção das práticas com foco na 

melhoria do clima e da biodiversidade. 

                                                 
16

 http://opendatakit.org/ 
17

 http://www.v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/AFOLU%20Non-Permanence%20Risk%20Tool%2C%20v3.1.pdf, 

acessado dia 28 de fevereiro de 2012. 

http://opendatakit.org/
http://www.v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/AFOLU%20Non-Permanence%20Risk%20Tool%2C%20v3.1.pdf
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Logo o Grupo de Projetos possibilita que as comunidades da APA do Pratigi possam vir a se 

adequarem ambientalmente e assim cumprir a legislação ambiental (garantia de maior 

permanência dos créditos devido às áreas a serem restauradas ser em grande parte áreas 

protegidas – RL e APP), irá aumentar a sensibilização e conscientização sobre a valoração e 

manutenção dos serviços ambientais e da necessidade da sua proteção devido à dependência 

das atividades agrícolas perante eles. Além de que no médio e longo prazo a sustentabilidade 

do PDCIS irá garantir a sustentabilidade da APA do Pratigi integralmente, tanto nos aspectos 

ambientais, econômicos e sociais. 

G.3.8. Documentar e defender como as comunidades e outros atores locais 

potencialmente afetados pelas atividades do projeto foram identificados e envolvidos na 

concepção do projeto através de consultas efetivas, particularmente visando otimizar os 

benefícios às comunidades e atores locais, respeitando seus hábitos e valores e mantendo 

“atributos de alto valor para conservação” (High Conservation Values – HCV).  

A OCT realizou duas consultas públicas até o início do processo de validação junto ao padrão 

CCB: 

 No dia 21 de setembro de 2011 no Portal da APA do Pratigi, evento em que foi 

apresentado o Grupo de Projetos foi convidado todos os principais atores locais e 

regionais com interface com as atividades do projeto e compareceram 50 pessoas, vide 

anexo 7: Lista de Presença reunião 21 de setembro onde estão os nomes e as 

instituições dos presentes na reunião e figura 39. 

 

Figura 39: Fotos do evento realizado no portal da APA do Pratigi onde foi apresentada pela 

primeira vez a iniciativa do Grupo de Projetos. 

 No dia 28 de março de 2012 na Câmara Municipal de Ituberá, Foram convidadas 43 

instituições com atuação na APA do Pratigi e que possuem relação com o tema, entre 

elas destacam-se: Secretárias Municipais de Meio Ambiente, CEPLAC, INEMA 

UFRB, UESC, Ministério Público (núcleo Mata Atlântica), instituições do PDCIS, 

Associações membros da AGIR entre outras. Ao todo estiveram presentes 56 pessoas 

que assistiram a apresentação institucional da OCT e uma breve contextualização a 

respeito do tema e da importância do envolvimento de todos na discussão. Após foi 

apresentado em detalhes o processo de certificação e das etapas para atingir os 
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objetivos de valoração dos serviços ambientais e mitigação das mudanças climáticas 

através das atividades de restauração florestal, vide anexo 8: Lista de Presença reunião 

21 de setembro onde estão os nomes e as instituições dos presentes na reunião. 

 

Figura 40: Fotos da Consulta Pública realizada em Ituberá, dia 28 de março de 2012. 

 

Em ambas as reuniões as reuniões o processo de convite dos atores foi realizado 

antecipadamente e através do envio de emails, cartas registradas e convites pessoalmente de 

modo a manter as evidências da participação das comunidades de maneira democrática no 

banco de dados da OCT. Além dos convites, foram afixados em todos os municípios 

(secretárias municipais de meio ambiente e agricultura) cartazes convidando qualquer 

interessado no tema em comparecer nas reuniões. 

As consultas públicas tem caráter participativo e é um espaço onde todos os presentes tem 

oportunidade de contribuir na construção do projeto, além de servir como excelente 

ferramenta de disseminação da informação e conhecimento. 

Além dessas duas consultas realizadas a OCT pretende antes do término de validação realizar 

uma nova consulta pública em outra localidade de modo a aumentar e potencializar as ações 

do projeto de maneira transversal a todos os atores locais. 

G.3.9. Descrever quais passos específicos foram dados e quais métodos de comunicação 

foram utilizados para publicar os comentários feitos durante o período de consulta 

pública da CCBA, para que houvesse um engajamento efetivo das comunidades e outros 

atores locais, facilitando a submissão de seus comentários à CCBA.  

Assim que o Grupo de Projetos for submetido à validação pela CCBA todos os comentários, 

realizados na consulta pública em seu site, serão sistematizados e apresentados 

periodicamente (bimestralmente) as instituições integrantes do PDCIS. 

Além desse método de engajamento dos principais atores locais, será realizada pela OCT uma 

oficina que irá anteceder o processo de fechamento da validação em local estratégico (Portal 
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da APA do Pratigi, Serra da Papuã) na APA em que irão ser apresentados todos os 

comentários realizados no período de consulta pública do grupo de Projetos. 

A Associação Guardiã da APA do Pratigi (AGIR)
18

 que possui 32 associações vinculadas a 

ela ficará com a responsabilidade de capilarizar diretamente com as comunidades os 

comentários realizados e de buscar o engajamento efetivo das comunidades possivelmente 

afetadas pelo Grupo de Projetos, de modo a coletar indagações e comentários importantes ao 

processo que serão repassados de maneira transparente a CCBA para a sua submissão. 

Além desses meios a OCT irá publicar em seu site um link do projeto em processo de 

validação no pipeline do CCBS convidando a todos a participarem do processo de consulta 

pública. 

G.3.10. Formalizar um processo claro para lidar com conflitos não resolvidos e queixas 

que surgirem durante a fase de planejamento e implementação do projeto
19

.  

O processo de contrução e planejamento do Grupo de Projetos têm sido realizados de maneira 

participativa com os principais atores locais e com as comunidades, a primeira apresentação 

do Grupo de Projetos foi realizada no dia 27 de setembro de 2011 (em comemoração ao dia da 

árvore) na Serra da Papuã. 

No dia 21 de março de 2012 a OCT novamente realizou uma consulta pública na Câmara dos 

Vereadores a todos interessados (principais atores locais e comunidades) e está previsto a 

realização de mais uma consulta pública antes do termino da validação do projeto. 

Nota-se o cuidado que a OCT veem tendo no processo de envolvimento dos atores locais e 

comunidades, isso fica evidenciado na localização de sua sede no Portal da APA do Pratigi, 

no inicío da Estrada Parque da Cidadania a qual durante dias uteis possui técnicos preparados 

e prontos a receberem e esclarecer qualquer dúvida e dar um encaminhamento adequado para 

qualquer possível conflito que venha a ocorrer. 

Vale ressaltar que a AGIR instituição parceira da iniciativa possui técnicos constantemente 

em campo e que eles serão orientados e capacitados pela OCT de modo a receberem queixas e 

de conduzirem qualquer possível conflito gerado pelo projeto e de darem o encaminhamento 

adequado a OCT para a análise caso a caso e resolução do conflito. 

                                                 
18

 http://www.pratigi.org/ 
19

 O desenvolvimento do projeto deve conter um processo de comunicação que inclua mecanismos para o 

recebimento, resposta e solução de queixas da comunidade e outros atores locais, dentro de um período razoável 

de tempo. Este processo de queixas deve ser divulgado às comunidades e outros atores locais, devendo ser 

administrado por terceiros ou por um mediador, a fim de prevenir quaisquer conflitos de interesse. Os gestores 

do projeto devem tentar resolver todos os conflitos levantados e entregar uma resposta escrita a tais conflitos 

dentro de até 30 dias. Queixas e respectivas respostas do projeto devem ser documentadas. 

http://www.pratigi.org/
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G.3.11. Demonstrar que os mecanismos financeiros a serem adotados, incluindo receitas 

esperadas com as reduções de emissões de GEE e outras fontes, têm chances razoáveis 

de fornecer um fluxo adequado de recursos para a implementação do projeto e para 

alcançar os benefícios esperados ao clima, comunidades e biodiversidade. 

Um dos temas analisados na ferramenta de auferição dos riscos do projeto é o financeiro, veja 

seção G.3.5 e anexo 6, ferramenta para cálculo do risco do projeto. 

Além da análise da ferramenta foi realizado uma estimativa com relação a Taxa Interna de 

Retorno (TIR) do Grupo de Projetos com base ao fluxo de caixa para 30 anos (considerando 

as receitas esperadas com os créditos e os custos de reflorestamento, vide figura 41 abaixo) e 

considerando a taxa média de reflorestamento anual de 200 hectares e chegou ao valor de 8% 

o que reflete em um Valor Presente Líquido (VPL) de R$3,889,567.64 para 30 anos. 

Além da fonte proveniente da receita esperada de GEE a OCT possui em seu orçamento uma 

média anual de R$700.000,00 para a realização de restauração florestal que pode vir a variar 

de acordo com o montante de recursos que veem sendo captados anualmente de fontes 

externas, mas com o foco e com viés na valoração dos serviços ambientais. 

 

Figura 41: Gráfico da Receita por Custo relativo à iniciativa do Grupo de Projetos. 

G4. Capacidade de Gestão e Boas Práticas 

G.4.1. Identificar um único proponente do projeto que será responsável pela elaboração 

e implementação do projeto. Se múltiplas organizações ou indivíduos estiverem 

envolvidos, a estrutura de governança, papéis e responsabilidades de cada uma das 

organizações ou indivíduos envolvidos deve também estar claramente descrita.  

A OCT é a desenvolvedora e proponente do projeto tanto na elaboração e implementação 

física do projeto.  
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G.4.2. Documentar as habilidades técnicas específicas que serão necessárias para a 

implementação do projeto, incluindo envolvimento comunitário, avaliação da 

biodiversidade, medições de carbono e capacidade de monitoramento. Documentar a 

expertise da equipe gestora e suas experiências prévias na implementação e gestão de 

projetos similares ao projeto proposto
20

.  

A OCT atua na rede interinstitucional do Programa de Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável do Baixo Sul da Bahia - PDCIS. Esta rede é composta pelo Governo Estadual, 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia – IDES, Instituto Direito e 

Cidadania – IDC, Cooperativa dos Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves – 

COOPATAN, Casa Familiar Rural – CFR, Cooperativa dos Pescadores e Marisqueiras do 

Baixo Sul da Bahia – COOPEMAR, Casa Familiar do Mar – CFMar, Cooperativa dos 

Produtores de Palmito do Baixo Sul da Bahia – COOPALM, Casa Familiar Rural de 

Igrapiúna - CFRI, Cooperativa das Produtoras e Produtores da Área de Proteção Ambiental do 

Pratigi, Casa Familiar AgroFlorestal – CFAF, Associação Guardiã da APA do Pratigi – 

AGIR, o Consórcio Intermunicipal da APA do Pratigi - CIAPRA e a OSCIP Casa Jovem - CJ. 

Durante os dez anos que a OCT vem atuando na região, pode-se destacar os seguintes 

resultados: 

i. Em parceria com o Governo Estadual (Centro de Recursos Ambientais - CRA), 

elaborou um documento para promoção de políticas públicas em prol para da 

conservação do patrimônio ambiental da Mata Atlântica em propriedades privadas; 

 

ii. Fomentou a criação de três Associações Agroecológicas na APA do Pratigi; 

 

iii. Apoiou a implantação de 350 ha de RPPNs e está trabalhando na efetivação de mais 

1.870 ha; 

 

iv. Desenvolveu e conduziu o projeto de educação sócio ambiental: Jovem Cidadão do 

Meio Ambiente; 

 

v. Criou os Clubes de Ecologia de Jatimane e Nilo Peçanha; 

 

vi. O apoio logístico e financeiro aos trabalhos de Regularização Fundiária na APA do 

Pratigi realizados em 2008 através de um convênio firmado entre a OCT, Secretaria de 

Agricultura do Estado da Bahia e a CDA – Coordenação de Desenvolvimento Agrário 

do Estado da Bahia. Este trabalho resultou no cadastramento e mapeamento de mais de 

300 imóveis rurais, cuja entrega do título de posse das terras aos seus respectivos 

proprietários está condicionada a regularização ambiental do imóvel. 

 

vii. Fomento e apoio a criação da AGIR, associação esta que congrega 33 associações 

comunitárias de pequenos produtores rurais na APA do Pratigi; 

 

                                                 
20

 Se a instituição proponente não tiver a experiência necessária, os proponentes devem demonstrar como outras 

organizações serão envolvidas para apoiar o projeto, ou ter um plano de contratação para suprir tais demandas. 
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viii. Tem trabalhado na mobilização de pequenos proprietários rurais para restauração 

florestal em áreas de nascentes e margens de cursos d’água; 

 

ix. Elaborou projetos no âmbito do Corredor Central da Mata Atlântica para promoção da 

permeabilidade da paisagem, associando geração de trabalho e renda através da 

restauração florestal com Sistemas Agroflorestais e recomposição de matas nativas em 

Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente. 

 

x. Desenvolveu o "Banco de Áreas Conservadas", ferramenta de Sistema de Informação 

Geográfica que possibilitará, em cooperação com Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente - SEMA e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, a gestão social, econômica e ambiental do Baixo Sul da Bahia, 

possibilitando ágil fiscalização e licenciamento de empreendimentos; 

 

xi. Executou o Projeto “Águas do Sem Fim”, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Ituberá, a SEMA e Associações Comunitárias locais com o objetivo de recuperar 

nascentes e cabeceiras de rios que contempla o único rio (Cágados) que abastece a 

cidade de Ituberá. Este projeto foi financiado pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente 

– FNMA; 

 

xii. Executa o Projeto de Regularização Ambiental aprovado pelo FUNBIO na APA do 

Pratigi; 

 

xiii. Executa o Projeto “Produzindo Sementes Semeando Vidas” aprovado no Edital OI 

Futuro. O projeto visa o fomento e criação de uma rede de produção de sementes e 

mudas de espécies da Mata Atlântica na APA do Pratigi; 

 

xiv. Coordena o viveiro localizado nas Fazendas Reunidas Vale do Rio Juliana (FRVJ) que 

tem como meta torna-lo em um centro de refência técnica em serviços ambientais, 

SAF e restauração florestal; além da criação de um banco de dados georeferenciados 

de matrizes florestais, tudo através da inovação tecnológica e produção qualificada; 

 

xv. Executa ações para a certificação de Projetos de Carbono Florestal na APA do Pratigi; 

 

xvi. Coordena e Executa o Plano de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com 

Sustentabilidade da APA do Pratigi, que possui como parceiros o Governo do Estado 

da Bahia, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a ONU. 

 

xvii. Coordena e executa o Programa Carbono Neutro Pratigi. 

http://www.oct.org.br/calculadora/ 

 

xviii. Coordena e executa um projeto de plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, para 

fins madeireiros. 

 

xix. Coordena a implantação de um Centro de Referência em Desenvolvimento Territorial 

em Bases Sustentáveis. 

 

http://www.oct.org.br/calculadora/
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Apesar do foco das ações da OCT ser a Área de Proteção Ambiental (APA) do Pratigi, a visão 

é replicar as experiências e projetos para as cinco APAs que compõe a região do Baixo Sul da 

Bahia. 

A infraestrutura da OCT é composta por uma sede própria no município de Ibirapitanga-BA, 

no portal da APA do Pratigi.  

O seu Conselho Deliberativo é composto por nomes de destaque na conservação da natureza e 

promoção do desenvolvimento sustentável, abrangendo empresários e consultores "ad hoc" de 

notórios saber e experiência, representando instituições como Fundação Odebrecht, Price 

Waterhouse Coopers, J. C. Teles & Advogados Associados e Instituto Bioatlântica. 

Durante os últimos 10 anos de atuação na APA do Pratigi a OCT estabeleceu uma ampla rede 

de parceiros, podendo destacar a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA, 

a Fundação SOS Mata Atlântica, Instituto Floresta Viva, Universidade Estadual de Santa Cruz 

– UESC, a coordenação regional do Movimento dos Sem-Terra (MST), as Associações Agro-

Ecológicas da Serra da Papuã e do Vale do Juliana, as Associações Comunitárias dos 

Quilombos Boitaraca e Jatimane, a Associação de Municípios do Baixo Sul da Bahia - 

AMUBS, Consórcio Intermunicipal da APA do Pratigi - CIAPRA e a Associação Guardiã da 

APA do Pratigi - AGIR. 

Principal Instituição Parceira: Associação Guardiã da APA do Pratigi (AGIR)  

Fundada em 11 de julho de 2006, a Associação Guardiã da APA do Pratigi – AGIR é uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que surgiu para fortalecer as 

associações localizadas nos cinco municípios que compõe a APA: Ibirapitanga, Igrapiúna, 

Ituberá, Nilo Peçanha e Piraí do Norte.  

Os principais objetivos da AGIR são: 1) O desenvolvimento sustentável na região da APA, 

com foco na geração de trabalho e renda para as comunidades, mediante o uso racional dos 

recursos naturais; 2) A defesa, a conservação e a preservação do meio-ambiente, da fauna, da 

flora e dos recursos hídricos nos remanescentes do bioma da Mata Atlântica, dentro da sua 

área de atuação. 3) A melhoria da qualidade de vida das comunidades, com foco na unidade 

família, objetivando o cumprimento dos oito objetivos do milênio, estabelecidos pela ONU. 

Visão da AGIR: “Uma região onde simultaneamente prospere a qualidade de vida humana e a 

qualidade de vida ambiental”. 

Participação: A AGIR apoiará na mobilização e na organização das reuniões com 

proprietários dos imóveis rurais. 
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G.4.3. Incluir um plano de orientação e treinamento para os empregados do projeto e 

pessoas relevantes das comunidades com o objetivo de construir capacidades e aumentar 

a participação local na implementação do projeto
21

.  

As comunidades diretas ou indiretamente afetadas pelo projeto de Restauração Florestal na 

APA do Pratigi terão papel essencial e chave na implementação do projeto, fazendo parte de 

sua estratégia.  

O orçamento e planejamento da OCT prevêe a capacitação, orientação e treinamentos 

adequados. Essa orientação seguirá 4 eixos: 

 Monitoramento do Carbono (juntamente com a UFRB, vide anexo 3) 

 Monitoramento da Biodiversidade (juntamente com UEFES, vide anexo 4) 

 Sistemas Agroflorestais (juntamente com CAR/BA, vide Anexo 9 e Embrapa, vide 

anexo 10) 

 Manejo Florestal Não Madereiro (juntamente com a UFRB, vide anexo 3) 

 Agricultura Baixo Carbono (Aliança Cooperativa dos Serviços Ambientais – ACSA); 

O Plano detalhado de treinamento e capacitação será desenvolvido conjuntamente entre 

parceiros, atores locais, Conselho Gestor da APA e Comunidades. 

G.4.4. Demonstrar que serão dadas oportunidades igualitárias às comunidades para 

preencher todas as vagas de trabalho a serem ofertadas pelo projeto (incluindo gestão), 

caso os requisitos para a vaga sejam atendidos. Os proponentes do projeto devem 

explicar como os trabalhadores serão selecionados para tais posições e, quando 

relevante, devem indicar como membros das comunidades locais, incluindo mulheres e 

outros grupos sub-representados, terão uma chance justa de ocupar posições para as 

quais os mesmos podem ser treinados. 

Todas as oportunidades de trabalho geradas, como de praxe pela OCT, serão ofertadas para as 

comunidades envolvidas diretamente no projeto, seguindo algumas regras padrões, conforme 

detalhamento abaixo: 

Para a implantação do projeto serão contratados membros das comunidades envolvidas, 

considerando os seguintes aspectos para contratação:  

Pessoas físicas: 

 Contrato de trabalho regido pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas; 

 Análise de currículo / experiência comprovada;  

 Programa Trainee;  

 Valorização do primeiro emprego.  

 

                                                 
21

 Estes esforços de capacitação devem focar em uma ampla gama de pessoas da comunidade, incluindo minorias 

e grupos sub-representados. Identificar como serão feitos treinamentos a novos trabalhadores quando houver 

substituição de equipes, de maneira que as capacidades locais não sejam perdidas. 
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Pessoas Jurídicas  

 Empresas comprovadamente idôneas;   

 Que não utilizem trabalho escravo ou trabalho infantil;  

 Devidamente registradas nas esferas Municipal, Estadual e Federal;  

 Que tenham responsabilidade sócio-ambiental;  

 Que apresentem CND do INSS, FGTS, Receitas Federal, Estadual e Municipal; 

 Que sigam todas as normas ambientais vigentes. 

G.4.5. Apresentar uma lista de todas as leis e regulamentos relevantes relacionados aos 

direitos trabalhistas no país-sede do projeto, descrevendo como o projeto informará os 

trabalhadores sobre seus direitos. Assegurar que o projeto atenderá totalmente todas as 

leis e regulamentos aplicáveis de direitos trabalhistas e, quando relevante, demonstrar 

como tais regulamentos e conformidades estão sendo cumpridos. 

Resumo dos Direitos Trabalhistas válidos para trabalhadores no Brasil 

Nem todos os brasileiros conhecem seus direitos trabalhistas assegurados por lei aos 

trabalhadores no Brasil. Garantias como seguro-desemprego, licenças ou férias remuneradas 

são mais comuns, mas há direitos menos conhecidos, como as estabilidades. 

No Brasil os direitos do trabalhador foram promulgados no dia 1.º de maio de 1943, quando o 

então presidente Getúlio Vargas baixou o Decreto Lei 5.452, com a Consolidação das Leis do 

Trabalho ou CLT, como ficou mais conhecida essa peça jurídica. A Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) é o ordenamento jurídico principal que rege as relações trabalhistas, 

possuindo mais de 900 artigos. 

Apesar de ter sido promulgada em 1943, a CLT se modernizou com o passar dos anos, tendo 

sido editadas inúmeras leis que regem determinadas matérias, como a lei de greve, ou apenas 

que deram novas redações aos seus artigos. Os direitos estão resumidos na tabela 15. 

Tabela 15: Resumo de direitos trabalhistas 

(a) salário mínimo; (j) licença paternidade; 

(b) jornada semanal de 

44 horas; 

(l) aviso prévio; 

(c) irredutibilidade 

salarial; 

(m) aposentadoria; 

(d) seguro desemprego; (n) reconhecimento de normas coletivas; 

(e) 13º salário; (o) seguro acidente de trabalho 

(f) participação nos 

lucros; 

(p) fundo de garantia por tempo de serviço 

(g) horas extras com 

adicional; 

(q) direito de greve; 

(h)  

 

férias anuais;  

 

(r) estabilidade provisória de membros de Comissões de Prevenções 

de Acidentes, empregados vitimados por acidente de trabalho e 

gestante. 

(i) licença a gestante;   
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G.4.6. Avaliar extensivamente situações e cargos que representem riscos substanciais à 

segurança dos trabalhadores. O projeto deve contemplar um plano para informar os 

trabalhadores sobre estes riscos e recomendações sobre como minimizá-los. Quando a 

plena segurança do trabalho não puder ser garantida, os proponentes do projeto devem 

demonstrar que tais riscos serão minimizados pelas boas práticas no trabalho. 

Os riscos associados as atividades do Grupo de Projetos são mínimos, no entanto todas as 

atividades serão regidas conforme legislação pertinente (seção G.4.4) e os profissionais 

envolvidos terão que seguir as normas de segurança e utilizar os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) durante as atividades. 

Além da obediência a legislação trabalhista que visa em sua essência evitar riscos a segurança 

e saúde dos trabalhadores será utilizada a Norma Regulamentadora NR 31
22

 como 

instrumento norteador e ferramenta para traçar um plano de informação da segurança ao 

trabalhador, essa NR traz diretrizes para garantir e assegurar a segurança dos trabalhadores em 

atividades relacionadas a agricultura, silvicultura e atividades florestais. 

G.4.7. Documentar a saúde financeira das organizações envolvidas na implementação do 

projeto a fim de demonstrar que os recursos orçados serão adequados e suficientes para 

a implementação do projeto. 

Veja anexo 11 carta de representação financeira da OCT para a auditoria institucional da Price 

Waterhouse. 

G5. Status Legal e Direitos de Propriedade 

G.5.1. Submeter uma lista de todas as leis e regulamentos relevantes nos âmbitos 

nacionais e locais do país sede do projeto e todos os tratados e acordos internacionais 

aplicáveis. Assegurar que o projeto irá cumprir com os mesmos e, quando relevante, 

demonstrar como será feito seu cumprimento. 

O Grupo de Projetos está em consonância com as principais leis e regulamentos ambientais 

nacionais, em especial podem-se destacar os seguintes: 

- Lei n° 12.651 de 25 de maio de 2012 que institui a lei sobre a proteção da vegetação nativa: 

Com o advento do Grupo de Projetos será possível os proprietários irem contra a prática 

comum da região e iniciarem o processo de readequação ambiental; 

- Lei n°6.938 de 31 de agosto de 1981 que institui a Política Nacional do Meio Ambiente: que 

prevê em seu artigo n° 2, a melhoria e a qualidade ambiental, que será possível através da 

restauração de áreas degradadas; 

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: que em seu artigo n° 225, assegura 

a coletividade um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que será possível através da 

restauração de áreas degradadas; 

                                                 
22

 http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D2E7318C8012F53EC9BF67FC5/NR-31%20(atualizada).pdf 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D2E7318C8012F53EC9BF67FC5/NR-31%20(atualizada).pdf
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- Lei n° 9.433 de 08 de janeiro de 1997 que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos: 

que prevê em seu artigo n°02 assegurar a qualidade e a quantidade da água para as próximas 

gerações e no artigo n°32 prevê a recuperação dos recursos hídricos e, por consequência, das 

áreas mantenedoras deles (APPs, Nascentes, Topos de Morro). 

- Lei n° 9.985 de 18 de Julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC): que em seu artigo n° 04 prevê como objetivo a restauração dos 

ecossistemas; 

- Lei n° 11.428 de 22 de setembro de 2006 que institui a Lei da Mata Atlântica: que prevê em 

seu artigo n°1 a proteção, conservação e regeneração do Bioma. 

- Lei n° 12.187 de 29 de dezembro de 2009 que institui a Política Nacional de Mudanças 

Climáticas: que prevê em seu artigo n°04 o fortalecimento das remoções antropicas por 

sumidores de Gases de Efeito Estufa em seu território. O qual o Grupo de Projetos irá auxiliar, 

pois a atividade de restauração irá auxiliar na remoção antropica de GEE por sumidores. 

- Lei Estadual n° 12.050 de 07 de janeiro de 2011 da Bahia que institui a Política Estadual 

sobre Mudança do Clima: que prevê em seu artigo 4°, inciso III a redução da taxa de 

crescimento das emissões de gases de efeito estufa e a captura e estocagem desses gases. 

- Decisão 9/CP.4: Adoção do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima – que prevê as atividades de restauração no âmbito do acordo contra 

o clima. 

G.5.2. Documentar que o projeto tem a aprovação das autoridades apropriadas, 

incluindo as autoridades formais e/ou tradicionalmente estabelecidas pelas 

comunidades. 

Vide protocolo solicitando a carta de anuência do Orgão Gestor da Unidade de Conservação 

(INEMA), anexo 12. 

G.5.3. Demonstrar, através de consultas e acordos documentados, que o projeto não 

transgredirá qualquer propriedade privada, comunitária ou governamental, e que 

obteve o consentimento prévio, livre e ciente daqueles cujos direitos serão afetados pelo 

projeto. 

O Grupo de Projetos irá acontecer dentro dos limites de uma Unidade de Conservação 

Estadual de Uso Sustentável do Estado da Bahia a qual prevê de acordo com o SNUC a 

existência de propriedades privadas em sua área. 

O projeto irá acontecer em propriedades privadas e não irá transgredir qualquer direito 

garantido do proprietário. Irão participar da iniciativa do Grupo de Projetos apenas 

proprietários de áreas que aderirem à iniciativa de maneira voluntária. 

Como forma de garantia da permanência dos créditos os proprietários irão assinar um termo 

de compromisso, vide anexo 13, em que irão se comprometer em manter as áreas restauradas, 
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esse termo de compromisso terá duração de 5 anos até  que a restauração florestal alcance o 

porte de floresta e que assim seja garantida por lei a sua preservação.  

G.5.4. Demonstrar que o projeto não requer a realocação involuntária de pessoas ou 

atividades importantes para o meio de vida e cultura das comunidades. Se qualquer 

realocação for realizada dentro dos termos de um acordo, os proponentes do projeto 

devem demonstrar que tal acordo foi feito com consentimento prévio, livre e ciente de 

todos os afetados, e que incluirão provisões para uma compensação justa e equitativa. 

O Grupo de Projetos não prevê realocação involuntária de pessoas ou atividades importantes 

para o meio de vida das comunidades. Todas as áreas que irão aderir de forma voluntária 

serão incorporadas em outras ações do PDCIS que irão de acordo com as particularidades de 

cada proprietário fomentar e melhorar a renda da propriedade inserida no programa. 

G.5.5. Identificar qualquer atividade ilegal que possa afetar os impactos do clima, 

comunidades e biodiversidade do projeto (ex. extração de madeira) que esteja 

acontecendo na zona do projeto e descrever como o projeto auxiliará a reduzir tais 

atividades, de maneira que os benefícios do projeto não sejam oriundos de atividades 

ilegais. 

A atividade ilegal que pode afetar os impactos positivos do projeto perante o clima, 

comunidades e biodiversidade do projeto, conforme descrito na seção G.2.1, é a utilização do 

fogo para a limpeza de áreas em pousio sem o consentimento prévio dos órgãos competentes. 

A medida de neutralização será a conscientização ambiental através de atividades de extensão 

rural demonstrando que o uso do fogo pode vir a ser mais degradante para o solo do que 

outros métodos para limpeza. Assim sendo as ações de educação ambiental serão 

extremamente importantes como modo de sensibilização das comunidades adjacentes as áreas 

do Grupo de Projetos. 

G.5.6. Demonstrar que os proponentes do projeto têm titularidade clara e incontestável 

sobre os direitos de carbono; ou fornecer documentação legal demonstrando que o 

projeto está sendo conduzido em nome dos proprietários do carbono com seu total 

consentimento. Quando condições locais ou nacionais não permitirem uma determinação 

clara da titularidade sobre os direitos de carbono no momento da validação, os 

proponentes do projeto devem fornecer evidências de que o título sobre os direitos de 

carbono provavelmente será estabelecido antes de se realizarem quaisquer transações 

ligadas à propriedade de carbono do projeto. 

A OCT como proponente e implementadora do projeto irá possuir a titularidade clara e 

incontestável sobre os direitos de carbono. Ela irá assinar com o proprietário um termo de 

cessão dos direitos dos créditos de carbono, vide anexo 13 e 14, de modo que ela possa vir a 

negociar e trazer essa receita para o Fundo dos Serviços Ambientais que está em processo de 

construção na APA do Pratigi e que será utilizado para realizar o pagamento por serviços 

ambientais dos proprietários que adentrarem no programa. 
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Esse termo irá servir como uma salvaguarda tanto da OCT como dos proprietários relacionada 

à permanência dos créditos. Especialmente na ausência de um arcabouço legal que garanta a 

segurança local futura. 

De qualquer maneira a OCT em suas ações em terras de particulares (tituladas e/ou posses) 

age sempre de maneira participativa com os donos da terra e todas as áreas envolvidas no 

Grupo de Projetos irão estar em total concordância com os donos da terra. Além de que o foco 

do Grupo de Projetos será a da restauração florestal em Áreas de Preservação Permanente e 

que irão servir ao proprietário o inicío do processo de readequação ambiental através do 

Cadastro Ambiental Rural. 

Assim sendo para uma maior segurança e para garantia da permanência dos créditos a OCT 

irá utilizar dois dispositivos a legislação vigente fazendo com que o proprietário a apartir do 

momento que inicie o processo de regularização ambiental não volte atrás e perca os 

benefícios econômicos e financeiros da escolha; e, também, de um termo de compromisso 

para que os proprietários garantam a manutenção das áreas restauradas em virtude do 

Pagamento por Serviços Ambientais, assistência técnica e extensão rural. 

Vale ressaltar que os protocolos de monitoramento da OCT das áreas restauradas trazem uma 

maior segurança e transparência ao processo minimizando os riscos aos investidores, pois no 

caso de alguma intervenção não autorizada em áreas restauradas e certificadas a OCT irá 

comunicar tanto a entidade validadora/verificadora o ocorrido e ao comprador do crédito e 

garantirá a reposição do crédito sem qualquer custo adicional ao investidor. 

IV. SEÇÃO CLIMA 

CL1. Impactos Líquidos Positivos ao Clima 

CL1.1. Estimar o balanço líquido nos estoques de carbono devido à implementação das 

atividades do projeto utilizando métodos de cálculo, fórmulas e valores padrão dos 

“Guias do IPCC para AFOLU 2006” (GL for AFOLU 2006) ou utilizar uma 

metodologia mais robusta e detalhada. O balanço líquido é igual às mudanças nos 

estoques de carbono com o projeto, menos as mudanças nos estoques de carbono sem o 

projeto (estimado previamente no item G2). Estas estimativas devem estar baseadas em 

hipóteses claras e defensáveis sobre como as atividades do projeto irão alterar as 

emissões de GEE ou os estoques de carbono ao longo do tempo de duração ou período de 

creditação do projeto. 

Por se tratar de um Grupo de Projetos essa seção apresenta as diretrizes e metodologia para o 

cálculo da estimativa e todos os cálculos serão realizados em nível de PDs (Descrição de 

Projeto). 

A metodologia de cálculo do balanço líquido dos estoques de carbono (ex-ante) será pautada 

na metodologia MDL AR-ACM0001 / Versão 05.1.1. 

                     (i) 
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           (ii) 

 

                           (iii) 

Onde: 

           Remoção líquida real por sumidouros; tCO2e; 

        Soma das mudanças dos estoques de carbono nos reservatórios de carbono 

selecionados dentro da área do Grupo de Projetos; tCO2e; 

        Aumento da Emissão de não CO2 Gases de Efeito Estufa (GEE) dentro da área de 

projeto como resultado da implementação das atividades do Grupo de Projetos; tCO2e; 

        Mudanças no estoque de carbono de todos os reservatórios selecionados no ano t, 

tCO2e; 

     1,2,3,...t
*
 anos passados desde o início das atividades do Grupo de Projetos, ano; 

                   Mudanças no estoque de carbono na biomassa das árvores no projeto, no ano 

t, como estimado; 

Para a estimativa ex-ante, devido a ausência de dados TIER 3, foram compilados dados da 

literatura de áreas similares (mesma características edafícas, climáticas e bióticas) que 

retratassem de maneira conservadora o incremento anual de carbono devido as atividades do 

projeto, conforme análise abaixo: 

Dados incremento médio de tCO2/ha/ano acima do solo. 

Para o cálculo de remoção de carbono através do Grupo de Projetos na APA do Pratigi será 

utilizado o valor de incremento obtido através dos dados da publicação da Embrapa Florestas, 

TNC e SPVS (ID=1). Pois pelo princípio da abordagem conservativa entre os possíveis 

valores disponíveis, na literatura, de taxas de incremento médio anual de dióxido de carbono 

(vide tabela 17) esse foi o menor valor, logo o seu utilização é preferível na ausência de dados 

locais precisos. 

Esse estudo analisou 165 experimentos no Bioma Atlântico, em sua maioria, foram realizados 

em solos de boa fertilidade, dificultando uma comparação entre incremento de biomassa e tipo 

de solo, embora a fertilidade do solo influencie no crescimento das espécies. Situação edáfica 

similar a da APA do Pratigi. 

A OCT cruzou a lista de espécies que utiliza em suas atividades de restauração florestal (seção 

B1.3) com a listagem de espécies analisadas nesse estudo e obteve os valores de incrementos 

médios de tCO2 por hectare para faixas de ano, conforme tabela 16, figura 42 e figura 43. 



 

Página 93 de 145 

 

Todo o referencial metodológico para as atividades de restauração florestal está baseado na 

metodologia do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e todos os cálculos realizados pela 

OCT nessa seção considera uma densidade de 1666 árvores por hectare (seguindo o 

espaçamento 3x2) 

 

Tabela 16: Dados de Incremento de tCO2/ha acima do solo de acordo com a faixa de anos. 

Anos Incremento 

tCO2/ha 

0-4,9 4.93 

5-9,9 7.48 

10-14,9 10.62 

>15 13.64 

Média 9.17 

 

 

Figura 42: Gráfico que mostra o incremento de carbono acima do solo de acordo com a 

faixa e idade do plantio 
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Figura 43: Valor acumulativo do Estoque de tCO2/ha acima do solo devido as atividades do 

projeto. 

 

Tabela 17: Valores de Incremento de tCO2/ha acima do solo passíveis de serem utilizados 

nas estimativas ex-ante 

 

 Utilizando-se a ferramenta
23

 da UNFCCC para as estimativas ex-ante, adotou-se o método 

“A” de mudança no estoque. 

Foi realizada uma pequena adaptação nas fórmulas 10 e 11 da ferramenta de modo a 

incorporar as mudanças ocorridas nos reservatórios considerados no primeiro período 

creditício, conforme seção G.1.4, pois os dados de entrada utilizados pela OCT estão em 

tCO2, diferentemente da ferramenta que pede que os dados de inserção da fórmula sejam em 

                                                 
23

 Estimation of carbon stocks and change in carbon stocks of trees and shrubs in A/R CDM project 

activities. (Version 02.1.0) 
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toneladas de Biomassa seca (lembrando que para transformar biomassa seca em CO2 

multiplica-se o valor de biomassa seca pelos os valores padrão de 0.5 e (44/12)) . 

                                   (iv) 

                                (v) 

                                               (vi) 

                                                               (vii) 

Onde: 

              Estoque de Carbono na área inserida no Grupo de Projetos, em tCO2e no ano t; 

                stoque Carbono acima do solo, tCO2e. 

R                 0.24 (adimensional), valor IPCC, tabela 3.A.1.8. 

                      Taxa de mudança no estoque de carbono nas árvores dentro do projeto 

durante o período compreendendo t1 e t2; tCO2e. 

      Período de tempo entre duas estimativas sucessivas (T=t2-t1) em anos. 

                   Mudanças no estoque de carbono na biomassa das árvores no projeto, no ano 

t, como estimado; 

Seguindo a lógica do Programa de Serviços Ambientais da APA em que tem como foco a 

Recuperação e Conservação dos Ecossistemas, percebe-se que os serviços ambientais 

prestados pela implantação dos Sistemas Agro-Florestais são inúmeros, por exemplo: a 

manutenção dos solos; controle da erosão; melhoria da permeabilidade do solo; melhoria da 

qualidade e quantidade de água; melhoria no micro clima e, também, a remoção do carbono 

atmosférico contribuindo na mitigação do aquecimento global. 

Assim sendo, as atividades de SAF em áreas elegíveis para obtenção de créditos de carbono 

serão incluídas no Grupo de Projetos e consequentemente nos PDs inseridos dessa iniciativa.  

Como o montante a ser removido pelas áreas restauradas utilizando SAF é diferente das áreas 

de restauração florestal, será realizada uma estratificação entre elas de modo que seja feito 

uma distinção nos cálculos tanto ex-ante e como ex-post. 

Por motivos conservadores e para que os benefícios ambientais sejam sempre superiores a 

qualquer benefício econômico e financeiro, no modelo de SAF da OCT será considerado para 

fins de geração de créditos apenas as espécies, que atendem a definição de floresta segundo o 

MCT, logo as florestais nativas (100 especies por hectare) e as seringueiras - Hevea 

brasiliensis, do modelo (200 especies por hectare). Apesar de existir estudos científicos que 
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comprovem que as outras espécies do SAF (especialmente o cacau) contribuem para a 

remoção do carbono atmosférico a OCT por motivos conservadores não irá utiliza-los. 

Cotta et al. (2008), em seu estudo realizado dentro da Fazendas Reunidas Vale do Rio Juliana, 

localizado na APA do Pratigi chegou ao seguinte valor de incremento médio de carbono em 

plantios de seringueira de 9,13 tCO2e/ha*ano. No entanto, o plantio analisado utilizava 477 

unidades por hectare, enquanto que o modelo da OCT prevê a utilização de cerca de 40% das 

unidades, 200 mudas, logo será utilizado um fator de correção de 0,4 em cima do valor da 

bibliografia citada, portanto o valor médio de incremento (dado ex-ante) de seringueiras nos 

plantios de SAF da OCT será de 3,65 tCO2e/ha*ano. 

Os dados ex-ante utilizados para as atividades de restauração florestal (“stricto sensu”) da 

OCT é de 9,17 tCO2e considerando as espécies nativas e o espaçamento do modelo do Pacto 

Florestal (1666 mudas/ha), como o modelo de SAF da OCT irá utilizar cerca de 6% das 

unidades, 100 mudas, portanto será utilizado um fator de correção de 0.06 em cima do dado 

ex-ante da OCT, portanto o valor médio de incremento (dado ex-ante) de espécies nativas nos 

plantios de SAF da OCT será de 0.55 tCO2e/ha*ano. 

Consequentemente, os dados de incremento médio de carbono (tCO2e) ex-ante no modelo de 

SAF da OCT será de 4,2 tCO2e/ha*ano.  

Comparando-se com outros dados secundários, MAY et al. (2008) que chegou ao valor de 5,5 

tCO2e/ha*ano e FROUFE et al. (2011) que chegou ao valor médio para três experimentos de 

4,28 tCO2e/ha*ano; com isso percebe-se que os dados da OCT tratam-se de dados 

conservadores diminuindo qualquer risco de uma contagem maior dos créditos do que a 

realidade. 

Conforme mencionado anteriormente seção G.4.3 a OCT está juntamente com EMBRAPA 

com o apoio do FUNBIO realizando estudos de unidades demonstrativas de SAF para a 

definição do melhor arranjo produtivo e conservacionista na implantação de um modelo de 

SAF. Logo caso haja valores mais precisos e atualizados com relação ao modelo de SAF para 

a APA do Pratigi eles serão incorporados durante o final do primeiro período creditício (5° 

ano após a validação). 

CL1.2. Estimar o balanço líquido nas emissões de GEE não-CO2, como CH4 e N2O no 

cenário com e sem projeto, caso estes gases correspondam a um aumento ou diminuição 

de 5% (em termos de CO2 equivalente) em relação à redução de emissões ou sequestro 

total de GEE durante cada período de monitoramento. 

Por se tratar de um Grupo de Projetos essa seção apresenta as diretrizes e metodologia para o 

cálculo da estimativa e todos os cálculos serão realizados em nível de DP (Descrição de 

Projeto) e caso seja quantificado que houve um aumento em 5% eles serão estimados e 

devidamente contabilizados no balanço líquido dos estoques de carbono. 

Cenário sem o projeto: 

No cenário escolhido como mais provável para a ausência do projeto, cenário alternativo I, 

espera-se que irá ocorrer conforme explicado anteriormente na seção G.2.1 a limpeza de áreas 
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em processo de regeneração (inicial, secundário e avançado) e o uso do fogo como 

mecanismo rápido e barato para a limpeza do terreno, seguindo a lógica do “slash and 

burning”. 

Sendo assim a estimativa do balanço líquido das emissões de GEE não-CO2, será seguindo a 

metodologia UNFCCC
24

 com uma pequena adaptação para que a sua utilização seja possível 

para o cenário de linha de base sem o projeto (alternativo I), no caso de limpeza de áreas em 

pousio, pois a única fonte de emissão de GEE no cenário de linha de base é devido à 

utilização do fogo para limpeza de áreas. 

                                          (viii) 

Onde: 

            Emissão de GEE não CO2 resultante do uso do fogo na limpeza de áreas durante os 

10 anos anteriores à implantação do projeto de restauração, em tCO2e. 

               Área que foi utilizada o fogo para limpeza do solo nos últimos 10 anos anteriores a 

implantação do projeto de restauração, ha. 

            Valor do Estoque de CO2 da fitofisionomia existente na área que foi feita a 

limpeza, em tCO2; 

            Cobertura de copa dos arbustos na área que o fogo foi utilizado, adimensional 

Como a única fonte passível de emissão de GEE não CO2 na ausência do projeto é devido à 

limpeza das áreas em pousio a fórmula vii contempla o cálculo do balanço líquido. 

Cenário com o projeto: 

Para o cálculo do balanço líquido das emissões de GEE não-CO2 devido ao uso do fogo, será 

seguido à metodologia UNFCCC
25

, conforme a metodologia estabelece em seu item 6 quando 

no cenário de refêrencia houver como prática comum a atividade do “slash and burn”as 

emissões de GEE não CO2 devido as atividades do projeto oriundas da limpeza de áreas será 

igual a zero, fato este que se confirma devido a metodologia de restauração florestal
26

 

utilizada pela OCT que não prevê a utilização do fogo para a limpeza de áreas para 

restauração. 

O único GEE não CO2 que será estimado individualmente de acordo com as peculiaridades 

edáficas e nível de antropismo das áreas a serem degradadas será o Óxido Nitroso proveniente 

da utilização de fertilizantes: 

                                                 
24

 Estimation of non-CO2 GHG emissions resulting from burning of biomass attributable to an  

A/R CDM project activity (Version 03.1.0) 
25

 Estimation of non-CO2 GHG emissions resulting from burning of biomass attributable to an  

A/R CDM project activity (Version 03.1.0) 
26

 Pacto pela Restauração da Mata Atlântica 
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                                    (ix) 

Onde: 

                      Emissões diretas de N2O devido o uso de fertilizantes; 

        Quantidade Anual do Uso de Fertilizantes Sintêticos utilizados que se volatilizam em 

NH3 e NOx, Gg N 

         Quantidade Anual do Uso de Fertilizantes Orgânicos utilizados que se volatilizam em 

NH3 e NOx, Gg N 

        Fator de Emissão do N2O devido a N, kg N2O-N/kg N 

CL1.3. Estimar qualquer outra emissão de GEE resultante de atividades do projeto. 

Fontes de emissões incluem, mas não se limitam a: queima de biomassa durante preparo 

do solo, emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis, emissões diretas do 

uso de fertilizantes sintéticos e emissões provenientes da decomposição de espécies 

fixadoras de nitrogênio. 

Por se tratar de um Grupo de Projetos essa seção apresenta as diretrizes e metodologia para o 

cálculo da estimativa e todos os cálculos serão realizados em nível de DP (Descrição de 

Projeto). 

As emissões resultantes das atividades do projeto serão única e exclusivamente devido ao uso 

de emissões diretas do uso de fertilizantes sintéticos, emissões provenientes da decomposição 

de espécies fixadoras de nitrogênio (vide seção CL1.2) e emissões provenientes da queima de 

combustíveis fósseis no transporte das mudas do viveiro para a área a ser restaurada. 

Conforme explicado anteriormente na seção CL1.2 não será utilizada a queima de biomassa 

para preparo do solo. 

Abaixo segue o detalhamento metodológico
27

 de acordo com o IPCC para o cálculo das 

emissões provenientes da queima de combustíveis fosseis oriundos da atividade de transporte 

de mudas, todos os dados padrões serão provenientes do documento IPCC: 

 

     ã                                       (x) 

 

           
    

               
 

            (xi) 

Onde: 

                                                 
27

 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/bgp/2_3_Road_Transport.pdf 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/bgp/2_3_Road_Transport.pdf
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Emissão:     Total de Emissões do meio transporte. 

EF:   Fator de Emissão, como massa por taxa de atividade unitária.(g/kg) 

Atividade:     Taxa atividade (combustível consumido ou distância viajada).  

a     tipo combustível 

b      tipo do veículo 

c     controle de emissão 

d      tipo estrada ou a velocidade do veículo 

rh/c    proporção de carbono para hidrogênio átomos no combustível. 

CL1.4. Demonstrar que o balanço líquido dos impactos do projeto é positivo em termos 

climáticos. O balanço líquido dos impactos do projeto corresponde às mudanças líquidas 

nos estoques de carbono e GEE não-CO2 (quando apropriado) menos quaisquer outras 

emissões de GEE resultantes de atividades do projeto ocorridas fora do projeto, que 

sejam relacionados à implementação do mesmo (veja CL2.3). 

Para o cálculo do balanço líquido dos impactos do projeto será utilizada a metodologia AR-

ACM0001, conforme detalhes abaixo: 

                              (xii) 

                                     (xiii) 

 

                Balanço líquido das remoções de GEE por sumidores; tCO2e 

              Remoção líquida de GEE por sumidores; tCO2e 

       Remoção líquida de GEE por sumidores na linha de Base; tCO2e, o qual na iniciativa 

adotous-e como premissa na linha de base o      , veja detalhes seção G2. 

       Total de Emissões de GEE devido ao vazamento, tCO2e 

         Número de unidade de créditos de longo prazo certificados pelo padrão de 

certificação do mercado voluntário. 

                   Balanço líquido das remoções de GEE por sumidores; tCO2e   para t
*=

t2; tCO2e 

                   Balanço líquido das remoções de GEE por sumidores; tCO2e   para t
*=

t1; tCO2e 
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CL1.5. Especificar como o projeto pretende evitar a dupla contabilidade de redução de 

emissões ou remoções de GEE, particularmente para “créditos” negociados no mercado 

voluntário e gerados em um país com metas de redução de emissões. 

O Grupo de projetos além de ser validado perante o standard CCBS irá ser submetido à 

validação perante o VCS
28

. 

Como forma de garantir e evitar a dupla contagem dos créditos não será comercializado 

nenhum crédito de carbono antes que o projeto seja validado via VCS que possui um sistema 

robusto de contagem e registro dos créditos. 

O CCBS standard terá a função de agregar e valorizar os créditos provenientes e gerados pelo 

VCS devido a todo o arranjo institucional e social que o Grupo de Projetos da APA do Pratigi 

está inserido, pois além da iniciativa gerar benefícios claros ao clima, como é demonstrado 

neste documento os créditos gerados na iniciativa irão gerar benefícios múltiplos a 

Biodiversidade e Comunidade. 

CL2. Impactos Climáticos fora da Área do Projeto (“Vazamentos”) 

CL2.1. Determinar os tipos de vazamentos esperados e estimar potenciais aumentos nas 

emissões de GEE fora da área do projeto (aumento de emissões ou diminuição de 

seqüestro) devido a atividades do projeto. Quando relevante, definir e justificar onde é 

mais provável que ocorram vazamentos. 

Por se tratar de um Grupo de Projetos essa seção apresenta as diretrizes e metodologia para o 

cálculo da estimativa e todos os cálculos serão realizados em nível de PD (Descrição de 

Projeto). 

O único tipo de vazamento associado à metodologia utilizada AR-ACM0001 é do 

deslocamento de atividades agrícolas devido às atividades de restauração. 

Não está previsto qualquer deslocamento de pessoas durante as atividades do projeto, todas as 

áreas que forem inclusas no Grupo de Projetos irão participar da iniciativa de maneira 

espontânea e voluntária do modo que será construído conjuntamente entre OCT e 

proprietários. 

Será elaborado um Plano da Propriedade em que será estabelecido um croqui detalhado das 

propriedades e será fomentado a introdução de novos arranjos produtivos com a utilização de 

culturas perenes com alto valor agregado. 

De qualquer maneira conforme descrito anteriormente (seção G.3.3) será realizado um 

monitoramento preventivo das áreas do entorno da área total do Grupo de Projetos em que 

será estabelecida a linha de base (marco zero) de áreas antropizadas no entorno de 10 km da 

poligonal proposta para a APA do Pratigi a partir do ano de início do projeto. 

                                                 
28

 http://www.v-c-s.org/ 

http://www.v-c-s.org/
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No caso de identificado qualquer vazamento ele será estimado conforme a metodologia 

UNFCCC
29

, que segue em detalhe abaixo: 

              
  
           (xiv) 

            
 

      
            (xv) 

                       (xvi) 

                      
        (xvii) 

         
  
             (xviii) 

Onde: 

      Fração da área total da atividade de restauração sujeita a deslocar atividades agrícolas no 

ano t (adimensional). 

     Área total de restauração, ha. 

      Área sujeita no pré-projeto a atividades agrícolas que é substituída durante o ano t desde 

o início da restauração, ha. 

t      1,2,3,...t
*
 anos passados desde o início da restauração. 

            Soma das mudanças no estoque de carbono em todos os reservatórios selecionados 

desde o ínicio do projeto de restauração até o ano de verificação tver, t CO2. 

tver    Ano do evento de verificação; ano. 

       Mudanças anuais no estoque de carbono em todos os reservatórios selecionados no ano 

t. Note que que para cada data de evento de verificação para       será conhecido para cada 

ano através do ano de verificação; t CO2/ano. 

         Soma das mudanças anuais no estoque de carbono em todos os reservatórios de 

carbono desde o início das atividades de restauração até o ano de verificação tver atribuídas 

para as áreas sujeitas no pré-projeto a atividades agrícolas que possam ser substituídas durante 

o ano t
*
 desde o ínicio da restauração, t CO2. 

              Vazamento devido a substituição de atividades agrícolas no ano t
*
, t CO2e. 

f    Fração de áreas cobertas por floresta (segundo definição nacional) na região contendo a 

atividade de restauração florestal, adimensional. 

                                                 
29

 “Estimation of the increase in GHG emissions attributable to displacement of pre-project 

agricultural activities in A/R CDM project activity” (Version 01) 
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Tcred    Número de anos contidos no primeiro período creditício, adimensional. 

        Soma das mudanças anuais no estoque de carbono em todos os reservatórios de 

carbono desde o início das atividades de restauração até o ano de verificação tver atribuídas 

para as áreas sujeitas no pré-projeto a atividades agrícolas que possam ser substituídas durante 

o ano t desde o ínicio da restauração, t CO2. 

CL2.2. Documentar como possíveis vazamentos serão mitigados e estimar em que 

medida tais impactos serão reduzidos por estas atividades mitigadoras. 

Conforme detalhado anteriormente a iniciativa do Grupo de Projetos está inserida dentro do 

PDCIS e uma das missões do programa é a transformação do território agregando valor na 

produção agrícola através do fomento a atividades sustentáveis de baixo impacto e de uma 

economia de baixo carbono. 

Seguindo essa lógica, todos os proprietários que participarem da iniciativa do Grupo de 

Projetos irão ter a possibilidade de participarem e de acessarem os benefícios do PDCIS como 

um todo, desde a parte da cadeia produtiva (palmito, peixe e outros produtos com alto valor 

agregado), parte ambiental (conforme descrito anteriormente) e na parte de associativismo, 

cooperativismo e mobilização social. 

Conforme exposto não se espera que venha a ocorrer vazamento devido às atividades de 

restauração, caso sejam identificados eles serão prontamente qualificados e quantificados de 

modo que será realizado o seu débito na contabilidade dos créditos a serem gerados, conforme 

metodologia apresentada na seção CL2.1. 

CL2.3. Subtrair qualquer possível impacto negativo em termos climáticos fora dos 

limites do projeto, que estejam relacionados ao mesmo e que estejam sendo 

reivindicados pelo projeto, demonstrando que isto foi incluído na avaliação do balanço 

líquido dos impactos do projeto ao clima (como calculado em CL1.4). 

Caso seja identificado qualquer impacto negativo na área de monitoramento de vazamentos 

(zona de amortecimento de 10km da poligonal proposta pela APA) eles serão devidamente 

subtraídos  do balanço líquido dos impactos do projeto ao clima, conforme descrito em CL1.4, 

CL2.1 e CL2.2. 

CL2.4. GEE não-CO2 devem ser incluídos na análise caso estes possam somar mais de 

5% de aumento ou diminuição (em termos de CO2 equivalente) no balanço líquido 

(acima) das reduções ou remoções gerais de GEE fora da área do projeto em cada 

período de monitoramento. 

Caso seja identificado no monitoramento qualquer vazamento ele será qualificado e 

quantificado e se houver uma soma maior do que 5% de aumento ou diminuição no balanço 

líquido será incorpordo na contabilidade das remoções gerais de GEE fora da área do projeto, 

vide seção CL2.1, CL2.2 e CL2.3. 

Além disso, conforme abordado anteriormente, todo o procedimento metodológico para 

cálculo será idêntico a seção CL1.2 e CL1.3. 
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CL3. Monitoramento dos Impactos Climáticos 

CL3.1. Desenvolver um plano inicial para seleção de compartimentos de carbono e GEE 

não-CO2 que serão monitorados e determinar sua frequência de monitoramento.
30

 

O plano de monitoramento do Grupo de Projetos está baseado na metodologia do 

SOURCEBOOK, 2010 elaborada pela GOFC-GOLD, nas diretrizes do IPCC GL-AFOLU e 

nas diretrizes propostas em parceria com a UFRB. 

De acordo com o SOURCEBOOK, 2010 a categoria que o Grupo de Projetos está inserida é a 

conversão de áreas desflorestadas para áreas florestadas e prevê basicamente duas variáveis a 

serem monitoradas, os dados de extensão das áreas em ha (Activity data) e os fatores de 

emissão que se refere a remoção do carbono atmosférico. 

As diretrizes do IPCC determinan que 3 abordagens distintas para o monitoramento da 

extensão das áreas que serão restauradas devido as atividades do projeto, o Grupo de Projetos 

irá utilizar a abordagem 3 que consiste na utilização de ferramentas de mapeamento através de 

técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento. 

O monitoramento das área do Grupo de Projetos e seu entorno (2km de buffer) será realizado 

utilizando imagens de satélite de média a alta resolução (rapid eye, quickbird, ikonos, world 

view II e spot V) e composições e indices de vegetação que servirão para auferir os benefícios 

do projeto em especial pela recuperação de áreas degradadas.  

Seguindo as diretrizes do IPCC com relação aos fatores de emissão o projeto está utilizando 

dados TIER 2, mas que serão atualizados assim que a instituição parceira do projeto a UFRB 

finalize os estudos locais com relação a taxas médias de incremento nas diferentes 

fitofisionomias existentes na APA (vide seção G.1.4 e seção CL.1.1).  

A cada cinco anos, a área será monitorada através de um inventário florestal contínuo (IFC), 

que se iniciará no quinto ano de projeto e acompanhará toda a duração do projeto. Para a 

realização do IFC, parcelas envolvendo todas as fitofisionomias serão instaladas. Seguindo as 

recomendações de Silva (2007), para monitoramento da dinâmica da vegetação e dos estoques 

de carbono, serão estabelecidas parcelas permanentes (fundamentais para estimar as taxas de 

recrutamento e morte).  

                                                 
30

 Compartimentos potenciais incluem biomassa acima do solo, liteira, madeira morta, biomassa abaixo do solo, 

produtos madeireiros, solo e turfa. Compartimentos a serem monitorados devem incluir qualquer compartimento 

onde espera-se que haja diminuição dos estoques de carbono, resultantes das atividades do projeto, incluindo 

aqueles em regiões fora dos limites do projeto, que venham a sofrer efeitos de vazamentos identificados no item 

CL2. Um plano deve ser implementado para monitorar continuamente os vazamentos por pelo menos cinco anos 

após qualquer realocação de atividades, ou após verificado algum tipo de vazamento. Fontes individuais de GEE 

podem ser consideradas “insignificantes” e não contabilizadas caso o total das diminuições nos estoques de 

carbono e aumentos nas emissões de GEE somem, juntos, menos de 5% dos benefícios totais de não-CO2 

equivalentes gerados pelo projeto. GEE não-CO2 devem ser incluídos se possivelmente somarem mais de 5% 

(em termos de CO2 equivalente) dos impactos gerais de GEE do projeto em cada período de monitoramento. 

Medições diretas em campo, utilizando amostragens cientificamente robustas, devem ser utilizadas para medir os 

elementos mais significativos dos estoques de carbono do projeto. Outros dados podem ser adequados à área do 

projeto e tipos específicos de floresta 
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Critérios para estabelecimento das parcelas do IFC 

A instalação das amostras seguirá o padrão utilizado pelo Laboratório de Manejo Florestal do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (LMF/INPA). 

Serão traçados transectos de 2,5km x 20m cada (unidades primárias) na área a ser amostrada. 

As unidades primárias serão bem distribuídas, visando diminuir a incerteza associada às 

médias (Silva, 2007), contemplando todas as particularidades ocorrentes no local. 

Cada transecto será constituído por unidades secundárias retangulares de 2500m
2
 (20m x 

125m), seguindo as recomendações de Higuchi et al. (1982), com uma distância de cerca de 

210m uma da outra. Assim, serão instaladas e medidas em campo 120 unidades amostrais, 

oito em cada transecto. Todas as unidades amostrais serão georreferenciadas com GPS 

(Sistema de Posicionamento Global), sendo registradas as coordenadas geográficas no início e 

no final de cada parcela, assim como o ângulo de azimute das picadas.  

Material e métodos de campo 

Em todas as parcelas permanentes, todas as árvores serão medidas quanto ao diâmetro acima 

do peito (DAP), 1.3 m serão inventariadas. Os DAP serão medidos com uma fita diamétrica e 

os dados de campo (DAP, fenologia, pré-identificação, número da parcela, coordenadas da 

parcela, data, observações pertinentes) serão sistematicamente registrados em fichas de 

campo.  

As árvores das parcelas permanentes serão numeradas e marcadas com tinta na altura em que 

será medido o DAP e as árvores das parcelas permanentes serão adicionalmente identificadas 

com placas de alumínio, amarradas com linha de pesca no tronco.  

Devido à dificuldade de estimar a altura das árvores vivas em florestas tropicais e ao grande 

erro associado a tal prática, a altura total não será medida em campo. 

Além do monitoramento dos dados biometricos a cada cinco anos, será realizado um 

monitoramento bimestral das áreas em restauração no primeiro ano do projeto para garantir a 

eficácia e eficiência do plantio florestal, com foco em aparecimento de pragas, formigas, 

problemas de fertilidade e quando for o caso da ocorrência de mortantade
31

 as mudas haverá 

replantio com uma nova muda conforme metodologia do Pacto pela Restauração da Mata 

Atlântica. 

Estimativa da Biomassa 

Na sequencia os dados mensurados serão analisados, sendo obtidas distribuições diamétricas. 

Nas áreas com plantios mistos de espécies serão obtidas distribuições diamétricas para 

comunidade, espécies e grupos ecológicos. 

                                                 
31

 A OCT com base em experiência em outros plantios florestais assume que haverá cerca de 10% de mortandade 

em suas atividades de restauração. 
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Com base nas metodologias de linhas de base simplificadas AR-AMS0001 será obtido a 

biomassa acima do solo (CQNUMC/MCT, 2012). Para utilização desta metodologia de 

monitoramento serão realizadas revisões de literaturas detalhadas para localização de fatores 

de forma, equações de volume e de biomassa que mais se adequam ao projeto da APA do 

Pratigi. Revisões de literatura sobre densidade básica da madeira das espécies utilizadas nos 

plantios também serão realizadas. 

Depois de obtidas as informações sobre densidade das espécies e equações de estimação de 

biomassa e de volume, serão determinadas, para cada parcela, a biomassa total acima do solo 

das espécies arbóreas, bem como a quantidade de carbono estocada.  

Antes da construção dos intervalos de confiança para as variáveis biomassa e quantidade de 

carbono será verificada a suficiência amostral de cada área, considerando erro máximo 

admissível de 20% e α = 0,05.  

Caso necessário, serão lançadas mais parcelas na área, em função do cálculo da suficiência 

amostral dentro dos limites de erros pré-estabelecidos.  

Para construção dos intervalos de confiança será empregado o método das diferenças 

sucessivas, indicado para amostragem sistemática. 

CL3.2. Comprometer-se a desenvolver um plano completo de monitoramento dentro de 

seis meses a partir da data do início do projeto ou dentro de doze meses a partir da 

validação nos Padrões CCB. Comprometer-se também com a divulgação do plano e os 

resultados do monitoramento, assegurando que os mesmos estarão publicamente 

disponíveis na internet e serão comunicados às comunidades e atores locais. 

O Plano inicial proposta na seção CL3.1 será revisado no período de no máximo 12 meses, 

ajustado e atenderá todos os requisitos, diretrizes e princípios do padrão CCBS. 

Além disso a OCT se comprometerá a divulgar dados e informações através de seu website 

institucional com relação as atividades de restauração florestal certificados no padrão CCBS. 

A AGIR, instituição parceira, será a responsável pela comunicação, mobilização, 

sensibilização junto as comunidades locais e associações parceiras. 

A OCT irá divulgar de complementar as informações e dados referentes as atividades no 

Portal de Informações do PDCIS. 
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V. SEÇÃO COMUNIDADES 

CM1. Impactos Líquidos Positivos às Comunidades 

CM1.1 Utilizar metodologias apropriadas para estimar os impactos às comunidades, 

incluindo todos os grupos culturais ou socioeconômicos eleitos, como grupos indígenas 

(definidos em G1), que sejam resultantes de atividades planejadas do projeto.  

Será utilizada a metodologia do Diagnóstico Rural Participativo (DRP
32

) para avaliar a linha 

de base social (marco zero) nas áreas que forem incluídas no Grupo de Projetos e em suas 

zonas de influência. 

O DRP é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que as comunidades façam o seu 

próprio diagnóstico e a partir daí comecem a autogerenciar o seu planejamento e 

desenvolvimento. Desta maneira, os participantes poderão compartilhar experiências e 

analisar os seus conhecimentos, a fim de melhorar as suas habilidades de planejamento e ação. 

Embora originariamente tenham sido concebidas para zonas rurais, muitas das técnicas do 

DRP podem ser utilizadas igualmente em comunidades urbanas. 

O DRP pretende desenvolver processos de pesquisa a partir das condições e possibilidades 

dos participantes, baseando-se nos seus próprios conceitos e critérios de explicação. Em vez 

de confrontar as pessoas com uma lista de perguntas previamente formuladas, a idéia é que os 

próprios participantes analisem a sua situação e valorizem diferentes opções para melhorá-la. 

A intervenção das pessoas que compõem a equipe que intermedia o DRP deve ser mínima; de 

forma ideal se reduz a colocar à disposição as ferramentas para a auto-análise dos/as 

participantes. Não se pretende unicamente colher dados dos participantes, mas, sim, que estes 

iniciem um processo de auto-reflexão sobre os seus próprios problemas e as possibilidades 

para solucioná-los. 

O objetivo principal do DRP é apoiar a autodeterminação da comunidade pela participação e, 

assim, fomentar um desenvolvimento sustentável. 

CM1.2. Demonstrar que nenhum “atributo de alto valor para conservação” (High 

Conservation Values – HCV) identificado em G1.8.4 - 645 será negativamente afetado 

pelo projeto. 

Os serviços ecossistêmicos de importância para a comunidade foram identificados no subitem 

G.1.8.4. Um dos principais motivos da criação da APA foi justamente o de proteger a Bacia 

do rio Juliana. A proteção às Bacias Hidrográficas não será negativamente impactada pelo 

grupo de projetos. De fato, o reflorestamento de áreas degradas, proposto pelo projeto, só irá 

ter impactos positivos no funcionamento do ecossistema e consequentemente na proteção de 

seus serviços prestados, como a conservação das Bacias Hidrográficas e a proteção do solo, 

evitando erosões e propiciando a manutenção da qualidade da água.  

                                                 
32

 www.comunidades.mda.gov.br/o/890598 
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CM2. Impactos Sociais fora da Zona do Projeto 

Não espera que venha ocorrer impactos sociais negativos e nem positivos fora da APA em 

virtude das atividades do Grupo de Projetos (veja seção CL2).  

CM2.1. Identificar quaisquer impactos negativos aos atores fora da zona do projeto, 

causados por suas atividades. 

Não se aplica, pois conforme abordado anteriormente (seções CM2 e CL2) não se espera que 

venha ocorrer vazamentos e tampouco realocações e interferências em zonas fora do projeto. 

Por motivos conservadores a OCT como proponente do projeto irá monitorar uma área de 

amortecimento no entorno do limite do Grupo de Projetos anualmente, caso venha a ser 

notada qualquer alteração durante o monitoramento ele será qualificado e quantificado e caso 

for concluído sua relação com as atividades do projeto ele será mitigado adequadamente 

(seção CM2.2). 

CM2.2. Descrever como o projeto planeja mitigar estes impactos negativos sociais e 

econômicos. 

Não se espera a ocorrência de impactos negativos em virtude do projeto, caso sejam 

identificadas, será oferecido a oportunidade aos afetados negativamente pelo Grupo de 

Projetos de se inserirem na iniciativa e no PDCIS de modo que os impactos negativos 

ocorridos sejam mitigados no curto prazo e no médio e longo prazo sejam amortizados pelos 

benefícios econômicos, ambientais e sócias de se inserirem em uma iniciativa de tal porte. 

CM2.3. Demonstrar que o projeto provavelmente não resultará em impactos negativos 

ao bem estar de outros grupos de atores locais. 

O Grupo de Projetos não prevê a nenhum impacto negativo, o projeto tem como essência a 

construção participativa com as comunidades e atores locais. Logo, o processo de construção 

a iniciativa irá ser flexível, de modo que irá atender todas as demandas apresentadas pelos 

atores e comunidades. 

A iniciativa encontra-se inserida no PDCIS que tem como visão a mudança e melhoria do 

território em busca do desenvolvimento sustentável assim sendo espera-se que o Grupo de 

Projetos venha a agregar nesse processo resultados positivos e nas áreas externas espera-se 

que irá trazer benefícios indiretos a outras comunidades, seja através da disseminação a 

respeito da conservação e preservação ambiental como através da valoração dos serviços 

ambientais e dos modos de vida tradicional. 
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CM3. Monitoramento dos Impactos às Comunidades 

CM3.1. Desenvolver um plano inicial para selecionar as variáveis das comunidades que 

serão monitoradas e a frequência de monitoramento e divulgação de relatórios, para 

garantir que as variáveis monitoradas estejam diretamente ligadas aos objetivos de 

desenvolvimento das comunidades previstos pelo projeto, bem como seus impactos 

esperados (negativos e positivos). 

Conforme abordado em CM1.1 a metodologia de monitoramento dos impactos sociais do 

projeto sobre as comunidades será o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) . 

Além do objetivo de impulsionar a auto-análise e a autodeterminação de grupos comunitários, 

o propósito do DRP é a obtenção direta de informação primária ou de "campo" na 

comunidade. 

Esta é conseguida por meio de grupos representativos de seus membros, até chegar a um 

autodiagnóstico sobre o estado dos seus recursos naturais, sua situação econômica e social e 

outros aspectos importantes para a comunidade. 

O DRP permite colher dados de maneira ágil e oportuna. Apesar de sua rapidez, a coleta de 

dados não é incompleta nem superficial. 

Diferentemente dos métodos convencionais de pesquisa, o DRP usa fontes diversas para 

assegurar uma coleta compreensível de informação. Estas podem ser a revisão de dados 

secundários; as fotografias aéreas e imagens de satélite; a observação direta de eventos, 

processos, as relações entre as pessoas, que a equipe vai anotando; as entrevistas semi-

estruturadas; os diagramas; os mapas e travessia e os calendários de atividades.  

Abaixo segue tabela 18 que demonstra os indicadores que serão monitorados no plano inicial 

de monitoramento das comunidades. 

Tabela 18: Dados e Indicadores que serão utilizados no plano inicial de monitoramento das 

comunidades. 

Indicador Ferramenta do DRP Descrição 

Recursos Naturais/ 

Biodiversidade 

Mapa dos Recursos Naturais Este mapa serve de análise e 

discussão sobre a situação do 

estado atual dos recursos 

naturais da comunidade. 

Um dos propósitos é o de 

criar uma concepção 

compartilhada sobre a 

utilização do espaço e dos 

recursos. Serve de base para 

identificar potencialidades e 

limitações existentes. 

Educação Mapa Social Este mapa visualiza a 

estrutura social da 

comunidade, como: o número 
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de lares, o tipo de ocupação 

de seus habitantes, etc. 

Analisa a situação social e 

gerar a discussão em relação 

a necessidades e 

potencialidades. Pretende-se 

melhorar as condições de 

vida, em consideração à 

estrutura social da 

comunidade. 

Comunidade 

(infraestrutura) 

Mapa da comunidade Este mapa visualiza a 

estrutura social da 

comunidade, como: o número 

de lares, o tipo de ocupação 

de seus habitantes, etc. 

Cria uma concepção 

compartilhada sobre a 

situação atual da comunidade 

em relação a seus potenciais e 

suas limitações no âmbito 

produtivo, social, sanitário, 

etc. 

Propriedade Mapa de propriedade Analisar e entender a 

organização produtiva em 

nível de propriedade. 

Permite ver detalhes que 

normalmente os mapas de 

recursos naturais ou da 

comunidade não oferecem, já 

que estes são feitos em maior 

escala. 

Economia, renda Mapa de fluxos econômicos Apresenta as relações entre os 

diferentes elementos dos 

sistemas produtivos dentro e 

fora da comunidade. 

Representa como se inter-

relacionam os diferentes 

elementos do sistema 

produtivo (agrícola, pecuário, 

florestal, irrigação, serviços, 

comercialização, etc.). 

Movimentos Migratórios Mapa de migração Mostra os movimentos de 

migração da comunidade. 

Visualiza os movimentos 

migratórios com as suas 

causas e efeitos. 

Situação futura Mapa da situação futura O Mapa Futuro é uma 
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projeção do que seria a nossa 

comunidade no futuro, se 

conseguíssemos superar os 

problemas atuais. 

Também é possível fazer dois 

mapas, um com a situação 

desejada e outro que mostre a 

situação futura da 

comunidade no caso de que 

não sejam resolvidos os 

problemas. 

Gera a discussão sobre as 

ameaças e oportunidades no 

futuro. Facilita visualizar e 

compartilhar medos e visões 

da comunidade. 

Limitações sociais Árvore de Problemas Identificar e analisar um 

problema com a finalidade de 

estabelecer as causas 

primárias. Estas causas 

primárias serão o ponto de 

partida para a busca de 

soluções. 

CM3.2. Desenvolver um plano inicial sobre como será avaliada a efetividade das 

medidas adotadas para manter ou melhorar os “atributos de alto valor para 

conservação” (High Conservation Values – HCV), relacionados ao bem estar das 

comunidades (G1.8.4-6) presentes na zona do projeto. 

 O principal atributo de alto valor para a conservação para a população local é o serviço 

ambiental de proteção das Bacias Hidrográficas da área, garantindo água de qualidade para 

abastecer a comunidade local. Dentro do plano de monitoramento proposto para a área do 

projeto na parceria UEFS/OCT existe um projeto de monitoramento da qualidade da água, que 

servirá para avaliar se o atributo está sendo conservado adequadamente. A tabela a seguir 

mostra os principais pontos desse monitoramento. 
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Tabela 19: Projeto de monitoramento da qualidade da água da APA do Pratigi, parte do 

plano de monitoramento. 

Projeto Objetivos do estudo Justificativa Metodologia 

Monitoramento 

da qualidade dos 

corpos aquáticos 

da APA do 

Pratigi 

Este projeto tem como 

próposito investigar, 

descrever e interpretar 

dados sobre a situação 

da qualidade dos 

corpos aquáticos 

encontrados na APA 

do Pratigi. Além de 

montar um Laboratório 

Modelo de Qualidade 

de Água de pequeno 

porte para atender às 

comunidades da região 

dentro da escola Casa 

Jovem, localizada nas 

Fazendas Reunidas 

Vale do Juliana. 

As matas ciliares, 

utilizadas para proteger 

as fontes de manancias 

hídricos, acabaram por 

reduzir 

significativamente o que 

acarreta em alterações 

no ciclo hidrológico e 

biológico das bacias 

hidrográficas. O uso 

excessivo de defensivos 

agrícolas, aliados as 

fortes enxurradas, 

modificaram a paisagem 

física dos riachos, onde 

hoje é possível observar 

poluição e degradação 

das águas, além dos 

processos erosivos. O 

monitoramento 

ambiental é um 

instrumento de controle 

e avaliação, desde que 

realizado de forma 

sistemática. Serve para 

conhecer o estado e as 

tendências qualitativas e 

quantitativas dos 

recursos naturais e as 

influências exercidas 

pelas atividades 

humanas e por fatores 

naturais sobre o 

ambiente. 

As amostras de água de 

cada ponto serão coletadas 

em triplicata com balde de 

aço inox, compondo uma 

amostra composta. 

Parâmetros como a 

temperatura da água, 

oxigênio dissolvido, pH, 

turbidez, condutividade 

elétrica da água e sólidos 

totais serão medidos 

simultaneamente à coletas 

da amostras. Os teores de 

nitrogênio amoniacal (N-

NH4+) e nítrico (N-NO3-) 

serão determinados por 

condutivimetria e 

colorimetria. Nas amostras 

de água filtradas, serão 

analisados os teores de Al, 

Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb 

e Zn, determinados por 

espectrometria de absorção 

atômica, com chama de 

acetileno + ar. 

 

CM3.3. Comprometer-se com o desenvolvimento de um plano completo de 

monitoramento dentro de seis meses a partir da data do início do projeto ou dentro de 

doze meses a partir da validação nos Padrões CCB, comprometendo-se também com a 

divulgação do plano e dos resultados do monitoramento, assegurando que os mesmos 

estarão publicamente disponíveis na internet e serão comunicados às comunidades e 

atores locais. 

Como dito para a iniciativa do Grupo de Projetos, a OCT está empenhada em apresentar, no 

período de 12 meses, o Plano de Monitoramento. Este será realizado pela equipe da 
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proponente, juntamente com instituições parceiras (AGIR) dentro das comunidades 

envolvidas para supervisionar todos os itens acima citados.  

Além disso, a OCT se compromete em publicar este e outros documentos relevantes em seu 

website. 

VI. SEÇÃO BIODIVERSIDADE 

B1. Impactos Líquidos Positivos à Biodiversidade 

B1.1. Utilizar metodologias apropriadas para estimar mudanças na biodiversidade como 

resultado da implementação do projeto na zona do projeto e em todo seu período de 

duração. Estas estimativas devem estar baseadas em hipóteses defensáveis e claramente 

definidas. O cenário “com projeto” deve então ser comparado com o cenário de 

biodiversidade “sem projeto” na linha de base, conforme definido no item G2. A 

diferença (i.e. os benefícios líquidos à biodiversidade) deve ser positiva. 

A instituição proponente tem como objetivo preservar e melhorar as condições da 

biodiversidade local, por meio do reflorestamento de áreas degradadas e consequente conexão 

de áreas de florestas nativas. A tabela abaixo (tabela 20) resume os impactos positivos 

esperados à biodiversidade local quando comparados à situação sem projeto. 

Tabela 20: Situação da biodiversidade local nos cenários "sem-projeto" e "com-projeto" 

Cenário “sem-projeto” – uso continuado da 

terra como pastagens 

Cenário “com-projeto” –reflorestamento de 

áreas degradadas 

Como proposto no item G.2.1 o cenário mais 

provável e que será utilizado como linha de 

base é o uso contínuo das terras como áreas de 

pasto. A permanência dessas áreas como 

pastagens não trará nenhum benefício para a 

biodiversidade local, podendo inclusive 

prejudicá-la, já que em grande parte das vezes 

o fogo é utilizado na limpeza dessas áreas. 

Continuado o uso atual das terras a paisagem 

continuará composta de fragmentos de 

remanescentes florestais que serão o único 

refúgio das espécies de fauna e flora nativas. 

Porém, a manutenção de populações 

fragmentadas e descontínuas não permite o 

fluxo gênico entre elas, diminuindo sua 

viabilidade. O possível aumento das áreas de 

pastagens adentrando fragmentos seria ainda 

mais prejudicial à biodiversidade local, 

aumentando a ameaça às espécies já em perigo 

e diminuindo ainda mais o escasso hábitat das 

espécies, dentre as quais várias endêmicas, 

encontradas na região.   

O cenário previsto com o Grupo de Projetos 

propostos será o reflorestamento de áreas de pasto 

ativos ou abandonados com espécies da flora 

nativas da região. O reflorestamento propiciará a 

conexão entre diversos fragmentos de 

remanescentes de Mata Atlântica, possibilitando a 

movimentação das espécies de fauna entre eles, 

aumentando sua área de vida, consequentemente 

proporcionando maior quantidade de locais para 

busca de alimento e abrigo. Além disso, as 

populações que antes se encontravam isoladas nos 

fragmentos, que serviam como refúgios, poderão 

entrar em contato com as demais populações da 

espécie, aumentando o fluxo gênico entre os 

indivíduos e assim contribuindo para maior 

diversidade e consequente viabilidade das 

espécies. Dessa forma tanto as espécies ameaçadas 

e endêmicas como as ainda fora de perigo só irão 

se beneficiar das atividades propostas pelo projeto. 
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A medição dos impactos à biodiversidade será feita por meio de uma parceria entre a 

instituição proponente e a Universidade Federal de Feira de Santana (UEFS), de acordo com o 

contrato apresentado no anexo 4. Em um primeiro momento será feito o mapeamento da 

cobertura vegetal e serão monitorados os grupos das aves e insetos, além de feito o controle e 

monitoramento da qualidade da água. Os grupos escolhidos para acompanhamento nessa 

primeira etapa e as metodologias que serão aplicadas para monitorá-los estão descritos no 

item B.3.1. 

B1.2. Demonstrar que nenhum “atributo de alto valor para conservação” ((High 

Conservation Values – HCV) identificado em G1.8.1-3 será negativamente afetado pelo 

projeto. 

A organização proponente do projeto tem como princípio a restauração das áreas degradadas 

em locais que possibilitem, entre os demais benefícios adquiridos, a formação de corredores 

ecológicos conectando áreas de remanescentes de vegetação original. A instituição tem, 

inclusive, experiência nesse quesito, como demonstrado pelo item ix da seção G.4.2. 

As espécies ameaçadas e endêmicas listadas na seção G.1.8.1 não serão negativamente 

afetadas pelo reflorestamento de áreas de pastagem, proposta do Grupo de Projetos. Como 

apresentado na seção B.1.1 os efeitos serão apenas positivos tanto na biodiversidade que se 

encontra em perigo quanto em toda a biodiversidade local, que só irá se beneficiar com o 

aumento da cobertura vegetal na área. O plantio de espécies da flora nativa em áreas 

atualmente degradadas pelas pastagens e sua manutenção irá aumentar a área de hábitat viável 

para ocupação de espécies florestais e possibilitará a conexão entre remanescentes isolados de 

mata nativa. As populações de espécies terão ampliação na área de busca por recursos 

fundamentais à sua sobrevivência, além de contato com as demais populações de sua espécie, 

misturando genótipos antes isolados, aumentando o pool gênico das populações e 

consequentemente sua adaptabilidade ao meio, contribuindo para a conservação e 

permanência das espécies ameaçadas e endêmicas na área do projeto. 

A extensão da área florestada de importância dentro da área do projeto, descrita em G.1.8.2 só 

irá aumentar por meio do reflorestamento proposto. Dessa forma, agregará valor ao atributo 

de alto valor para a conservação, trazendo consequentes benefícios à biodiversidade 

associada. 

Nenhum ecossistema ameaçado será também prejudicado. A Mata Atlântica e seus ambientes 

associados, ameaçados principalmente pelo desmatamento e grande redução de área original, 

como demonstrado no item G.1.8.3, não serão de nenhuma maneira impactados 

negativamente. As áreas onde será feita a recomposição da vegetação irão conectar 

remanescentes de Mata Atlântica, impactando positivamente o bioma. Os ecossistemas de 

formação pioneira associados, como mangues e restingas, encontram-se na parte litorânea da 

APA e já se encontram protegidos por lei. O projeto não terá nenhum impacto sobre esses 

ambientes, pois o reflorestamento não atingirá tais áreas.  
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B1.3. Identificar todas as espécies que serão usadas pelo projeto e demonstrar que 

nenhuma espécie invasora conhecida será introduzida em nenhuma área afetada pelo 

projeto e que a população de qualquer espécie invasora não aumentará em decorrência 

das atividades do projeto. 

O reflorestamento das áreas degradadas será feito utilizando apenas espécies nativas da flora 

da Mata Atlântica. Nenhuma espécie invasora ou exótica se beneficiará do plantio. Muitos dos 

pastos na área do projeto encontram-se abandonados e dessa forma estão suscetíveis à 

regeneração natural. Na área da APA existem algumas espécies exóticas cultivadas, como o 

cacau (Theobroma cacao) e o café (Coffea arabica), que dentre outras exóticas podem vir a se 

estabelecer nessas áreas abandonadas. O reflorestamento por nativas irá reduzir a área 

possível de estabelecimento dessas espécies exóticas, além de exterminar outras, como o 

capim-gordura, principal espécie utilizada em pastagens, que é de origem africana. A lista das 

53 espécies que serão utilizadas no processo de reflorestamento encontra-se na tabela a seguir. 

Algumas encontram-se ameaçadas pela classificação da IUCN, como por exemplo o pau-

brasil (Caesalpinea echinata), na categoria em-perigo e o jequitibá-rosa (Cariniana legalis), 

na categoria vulnerável. 

Tabela 21: Lista das espécies de plantas que serão utilizadas no reflorestamento proposto 

pelo Grupo de Projetos. 

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

Fidalgo  Aegiphila sellowiana  

Angico-curtidor  Anadenanthera peregrina  

Murici Byrsonima sericea  

Pau brasil Caesalpinea echinata  

Jequitibá branco Cariniana estrellensis  

Jequitibá-rosa  Cariniana legalis  

Embaúba-branca  Cecropia hololeuca  

Cedro Cedrella odorata  

Putumuju  Centrolobium microchaete  

Baba-de-boi  Cordia superba 

Canela fogo Cryptocarya aschersoniana  

Pau-viola  Cytharexyllum myrianthum  

Jacarandá-da-bahia  Dalbergia nigra  

Tamboril Enterolobium contortisiliquum 

Imbiruçu estrela Eriotheca globosa  

Biriba Eschweilera ovata  

Araça branco Eugenia leitonii  

Pitanga Eugenia uniflora  

Jenipapo Genipa americana  
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Janaúba  Himatanthus sucuuba  

Jatobá  Hymenaea courbaril  

Ingá feijão Inga cylindrica  

Ingá cipó Inga edulis  

Ingá  Inga laurina  

Boleira Johanesia princeps  

Sapucaia  Lecythis pisonis  

Angico-cangalha  Mimosa artemisiana  

Maricá Mimosa bimucronata 

Bálsamo  Myrocarpus frondosus  

Pororoca Myrsine ferruginea  

Peroba-amarela  Paratecoma peroba  

Juerana-vermelha  Parkia pendula  

Canafistula Peltpphorum dubium  

Angico branco Piptadenia paniculata  

Araça amarelo Psidium rufum  

Pau-sangue  Pterocarpus rohrii  

Amendoin Bravo Pterogyne nitens  

Pinha-da-mata  Rollinia sericea  

Sabão de soldado Sapindus saponaria 

Aroeirinha Schinus terebentifolius  

Guapuruvu Schizolobium parahyba  

Fedegoso mirim Senna australis  

Fedegoso  Senna macranthera  

Cinco-folhas  Sparattosperma leucanthum  

Cajá Spondias lutea  

Ipê amarelo Tabebuia Chrysotricha 

Ipê-roxo  Tabebuia heptaphylla  

Ipê rosa Tabebuia impetiginosa 

Ipê branco Tabebuia roseo-alba  

Pitomba Talisia esculenta  

Pau pombo Tapirira guianensis  

Quaresmeira Tibouchina glanulosa  

Gurindiba Trema micrantha  
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B1.4. Descrever possíveis impactos adversos de espécies não-nativas utilizadas pelo 

projeto no ambiente da região, incluindo impactos em espécies nativas e introdução ou 

facilitação de doenças. Os proponentes do projeto devem justificar qualquer uso de 

espécies não-nativas no lugar de espécies nativas. 

Não se aplica. De acordo com os princípios da instituição proponente apenas plantas nativas 

serão utilizadas na restauração das áreas degradadas. O projeto não utilizará nenhuma planta 

exótica no reflorestamento. 

B1.5. Garantir que nenhum OGM será utilizado para gerar reduções ou remoções de 

GEE. 

Embora as APAs sejam a única categoria de UCs que permitem a plantação de organismos 

geneticamente modificados, nenhum OGM será utilizado no âmbito do Grupo de Projetos 

para reduzir ou remover GEEs. 

B2. Impactos à Biodiversidade fora da Zona do Projeto 

B2.1. Identificar potenciais impactos negativos à biodiversidade fora da zona do projeto 

que possam ser causados pelo projeto. 

O projeto não causará nenhum impacto negativo à biodiversidade, tanto na área do projeto 

como fora da zona de atuação do mesmo. De fato, a conexão que se fará entre os 

remanescentes de vegetação nativa só irá trazer benefícios à biodiversidade de fora da área do 

projeto. Essa conexão virá a fortalecer as ligações entre as áreas verdes ao redor da zona do 

projeto, como os remanescentes florestais do mosaico de APAs da região e fortalecerá o 

Corredor Central da Mata Atlântica (CI), contribuindo com mais passagens para a fauna na 

região norte do Corredor. 

B2.2. Documentar como o projeto planeja mitigar estes impactos negativos fora da zona 

do projeto. 

Não se aplica, pois não haverá impactos negativos à biodiversidade, tanto dentro como fora da 

zona do projeto. 

B2.3. Avaliar possíveis impactos negativos à biodiversidade não mitigados fora da zona 

do projeto, com relação aos benefícios à biodiversidade gerados dentro dos limites do 

projeto. Justificar e demonstrar que o impacto do projeto sobre a biodiversidade é 

positivo em relações as condições originais (cenário “sem projeto”). 

Como já mencionado, nenhum impacto negativo é previsto oriundo das atividades do projeto. 

O reflorestamento de áreas de pastagem só trará ganhos à biodiversidade local, tanto dentro 

como fora da área do projeto. O aumento na cobertura vegetal proporcionará mais sítios de 

forrageio e nidificação da fauna, afetando positivamente a biodiversidade da região. 
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B3. Monitoramento dos Impactos à Biodiversidade 

B3.1. Desenvolver um plano inicial para selecionar as variáveis de biodiversidade que 

serão monitoradas e a frequência de monitoramento e divulgação de relatórios, para 

garantir que as variáveis monitoradas estejam diretamente ligadas aos objetivos do 

projeto em relação à biodiversidade e seus impactos antecipados (negativos e positivos). 

Como demonstrado no item B.1.1 esperam-se somente impactos positivos na biodiversidade. 

O aumento na cobertura vegetal e conexão entre áreas fragmentadas serão benéficos a todos 

os grupos de fauna na área do projeto. O plano inicial de monitoramento será executado pela 

Universidade Estadual de Feira de Santana, em parceria com a OCT. Nesse primeiro momento 

cinco projetos de monitoramento da biodiversidade foram propostos e aprovados para 

execução, os quais contemplam a flora e dois grupos da fauna local: aves e insetos. Resumos 

das atividades a serem executadas pelos projetos de monitoramento, divididos por grupos, 

estão apresentados abaixo. 

Fauna e Flora 

Projeto: Levantamentos entomofaunisticos e florísticos em fragmentos de Mata Atlântica na 

Área de Proteção Ambiental do Pratigi, Baixo Sul, Bahia. 

Objetos de estudo: Formigas, besouros, borboletas, libélulas e plantas 

Justificativa: Em que pese a importância da APA do Pratigi para esforços de conservação da 

biodiversidade na Mata Atlântica do Sul da Bahia, os estudos sobre sua biodiversidade ainda 

são incipientes. Pouco se conhece a biodiversidade de fragmentos mais próximos ao litoral. 

Dada a velocidade com que o desmatamento tem avançado sobre a Mata Atlântica na Bahia, e 

na APA do Pratigi, torna-se imprescindível conhecer a biodiversidade desses remanescentes 

florestais para formular estratégias que garantam a sua conservação. 

Metodologia: Formigas: Serão retiradas 50 amostras de 1m
2
 de serapilheira, das quais as 

formigas serão coletadas.  Também serão instaladas 80 armadilhas pitfall com álcool a 70%, 

dispostas a 5 metros dos pontos de coleta da serrapilheira. Besouros: 3 fragmentos serão 

usados, nos quais 9 pontos de coleta contendo, cada um, um conjunto de 3 armadilhas do tipo 

pitfall, iscadas respectivamente com fezes humanas, carcaça e banana será usado, para atrair 

espécies com diferentes preferências alimentares. Borboletas e libélulas: borboletas frugívoras 

serão capturadas por meio de armadilhas de funil iscadas com banana fermentada. As libélulas 

serão capturadas por busca ativa, próximo a corpos d'água, entre 9 e 15h. Plantas: Serão 

realizadas 3 campanhas de coleta, nas quais serão coletadas as plantas herbáceas, arbóreas, 

epífitas e lianas, que apresentarem estruturas florais e frutos. 

Flora 

Projeto: Mapeamento da Cobertura Vegetal da APA do Pratigi a Partir de Dados Históricos 

do Modis Evi2 

Objetos de estudo: Cobertura vegetal da APA do Pratigi/índices de vegetação 
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Justificativa: O sensoriamento remoto aliado aos Sistemas de Informações Georreferenciadas 

tem sido ao longo das últimas décadas instrumento fundamental na melhor compreensão da 

superfície terrestre. Em especial, os estudos de sensoriamento remoto da cobertura vegetal 

auxiliam no entendimento dos processos ecológicos, hidrológicos e biogeoquímicos, por 

permitir estudos espaciais e temporais. Uma das grandes vantagens do mapeamento da 

cobertura terrestre por meio de imagens de sensoriamento remoto é que pode facilmente ser 

atualizado ao longo do tempo. 

Metodologia: As imagens de satélite utilizadas serão as disponíveis no âmbito científico, por 

exemplo Landsat TM e Modis. O método é dividido em 5 etapas: 1) Levantamento dos dados 

temáticos da área de estudo; 2) Campanha de campo para reconhecimento das vegetações a 

serem caracterizadas; 3) Levantamento de valores quinzenais de EVI2 da série histórica do 

MODIS; 4) Tratamentos estatísticos das séries temporais do valores de EVI2 e v) validação 

das análises a partir de dados de campo e dados adicionais do estudo. 

Fauna 

Projeto: Composição de bandos mistos de aves na Área de Proteção Ambiental do Pratigi, 

Baixo Sul da Bahia, Nordeste do Brasil 

Objetos de estudo: Bandos-mistos de aves 

Justificativa: Os bandos mistos são compostos por diferentes espécies de aves, as quais 

podem responder diferentemente às mudanças ambientais. O Baixo Sul da Bahia é uma região 

onde a Mata Atlântica sofre um processo histórico de degradação. O monitoramento de 

bandos-mistos será importante para subsidiar o conhecimento do estado de preservação da 

biota local, subsidiando políticas e ações conservacionistas. 

Metodologia: Os dados serão coletados em visitas mensais de cinco a 10 dias, durante um 

ano. Trilhas aleatoriamente escolhidas serão percorridas entre 11 e 15h e também ao 

anoitecer. Serão feitas observações diretas com auxílio de binóculos. As informações que 

serão registradas são: hora e tempo de contato com o bando, composição de espécies, tamanho 

do bando e altura do substrato de forrageamento. 

Projeto: Aspectos ecológicos da avifauna da APA Pratigi, Baixo Sul da Bahia, Brasil 

Objetos de estudo: Comunidade de aves da APA do Pratigi 

Justificativa: A análise da composição da avifauna de uma localidade pode oferecer dados 

importantes sobre as características e grau de conservação do ambiente, uma vez que muitas 

espécies de aves são excelentes bioindicadoras de qualidade ambiental. A coleta de dados 

sobre  a  diversidade,  distribuição geográfica  e estudos de filogenia sobre as espécies de aves 

são importantes para subsidiar políticas conservacionistas de ambientes e espécies. 

Metodologia: Três áreas serão avaliadas, uma a cada ano, nas quais expedições trimestrais 

para o levantamento das aves serão realizadas. Registros por observação direta com auxílio de 

binóculos serão realizados em trilhas entre o alvorecer e 11:30 e das 15:30 até o anoitecer. 

Excursões no período da noite serão realizadas para registrar espécies noturnas. Será feito o 
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uso de playback para confirmar a presença de espécies inconspícuas com suspeita de 

ocorrência. Redes de neblina serão abertas durante 3 dias em cada expedição para captura, 

coleta e posterior deposição das peles em acervos de coleções científicas de museus. 

Projeto: Conservação de polinizadores autóctones da APA do Pratigi - Baixo Sul da Bahia: 

abelhas de orquídeas como foco 

Objetos de estudo: abelhas Euglossina 

Justificativa: As abelhas formam um grupo chave para conservação da biodiversidade por 

serem responsáveis pela maior parte dos serviços de polinização. Abelhas Euglossina são um 

dos principais polinizadores em florestas tropicais. Contudo, na região do Baixo Sul da Bahia 

(APA do Pratigi) a fauna dessas abelhas é desconhecida. Desta forma, conhecer a fauna 

desses polinizadores é imprescindível para indicar estratégias de conservação da 

biodiversidade e para ampliar a distribuição geográfica das espécies do grupo. 

Metodologia: Os machos das abelhas Euglossina serão amostrados uma vez ao mês durante 

um ano, entre 9 e 15 h. A captura será realizada por atração a seis iscas aromáticas (eugenol, 

cinamato de metila, vanilina, eucaliptol, acetato de benzila e salicilato de metila), com duas 

metodologias de amostragem quantitativa: rede entomológica e armadilhas. 

B3.2. Desenvolver um plano inicial sobre como será avaliada a efetividade das medidas 

adotadas para manter ou melhorar os “atributos de alto valor para conservação” (High 

Conservation Values – HCV), relacionados à biodiversidade global, nacional ou 

regionalmente significante (G1.8.1-3) presente na zona do projeto. 

O projeto não prevê que nenhum atributo de alto valor para a conservação seja negativamente 

afetado. Mesmo assim, grande parte das espécies e ecossistemas responsáveis pela 

classificação da área como HCV1, 2 e 3 estão contemplados nos planos de monitoramento 

descritos no item anterior, B.3.1. As aves são o grupo que mais apresentam espécies 

ameaçadas e/ou endêmicas na área do projeto e esse grupo possui dois planos de 

monitoramento.  

B3.3. Comprometer-se com o desenvolvimento de um plano completo de monitoramento 

dentro de seis meses a partir da data do início do projeto ou dentro de doze meses a 

partir da validação nos Padrões CCB, comprometendo-se também com a divulgação do 

plano e os resultados do monitoramento, assegurando que os mesmos estarão 

publicamente disponíveis na internet e serão comunicados às comunidades e atores 

locais. 

Os projetos para o monitoramento da biodiversidade serão desenvolvidos por meio de parceria 

entre a Universidade Estadual de Feira de Santana e a OCT. Os projetos já foram elaborados e 

o financiamento necessário para a consolidação dos mesmos já foi adquirido. Todos os 

projetos que serão desenvolvidos por essa parceria UEFS/OCT encontram-se em sua 

totalidade no anexo 4. 
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VII. SEÇÃO DE NÍVEL OURO 

GL1. Benefícios de Adaptação às Mudanças Climáticas 

GL1. 1. Identificar possíveis cenários e impactos regionais de mudanças e 

variabilidade climática utilizando estudos disponíveis e identificar potenciais 

mudanças no cenário local de uso da terra devido a estes cenários de mudança do 

clima na ausência do projeto. 

Segundo MARENGO, 2008, o impacto da variabilidade climática sobre os recursos 

hídricos no Brasil deverá ser mais dramático, porém no Nordeste, onde há escassez de 

água, já é um problema. Atualmente, a disponibilidade hídrica per capita na região é 

insuficiente nos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe, sem contar as variações regionais, que tornam a situação ainda mais 

insustentável para os oito milhões de habitantes do semi-árido. 

Na região da APA no balanço hídrico normal não existem dados de déficit hídrico. 

A Figura 43 abaixo apresenta as séries de tempo de anomalias de temperatura geradas 

pelos cinco modelos do IPCC para os cenários A2 e B2. Todos os modelos apresentam 

aquecimento até 2100, chegando o aquecimento em até 3–5.5oC no A2 e 1.5-2.5oC para 

o cenário B2 em 2100, com o aquecimento variando entre os modelos. 

Assim sendo ações de adaptação climática serão desenvolvidas pela OCT de modo a 

evitar e minimizar impactos no modo de vida das comunidades rurais em especial com 

relação à oferta dos Serviços Ambientais. 

Dentre essas ações encontra-se especialmente a questão do fomento de uma economia 

de baixo carbono e de valoração dos serviços ambientais, pois ações em níveis locais e 

regionais serão capazes de minimizar o efeito de possíveis mudanças climáticas no atual 

século. 

 

Figura 44: Modelos do IPCC gerados a partir dos cenários A2 e B2 para a região 

nordeste do Brasil 
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GL1.2. Identificar quaisquer riscos aos benefícios do projeto ao clima, 

comunidades e biodiversidade do projeto, resultantes de possíveis impactos da 

mudança e variabilidade do clima e explicar como estes riscos serão mitigados. 

Os principais riscos aos benefícios do projeto devido aos impactos das mudanças e 

variabilidade climática serão mitigados através de ações de adaptação junto às 

comunidades especialmente para que o modo de vida não seja alterado 

consideravelmente. As atividades agrícolas, principal meio de renda das comunidades, 

serão constantemente monitoradas através de ações de extensão rural dos técnicos 

agrícolas da OCT em parceria com outras instituições públicas e privadas, assim que 

identificado alterações e mudanças devido ao aumento da temperatura será adotados 

técnicas agronômicas para mitigação dos impactos. 

Além disso, serão fomentadas as comunidades a valoração dos serviços ambientais 

através da conservação da biodiversidade, água e carbono com estas ações de 

conservação e restauração dos atributos ambientais na região espera-se que localmente 

os impactos serão minimizados e até mitigados. 

GL1.3. Demonstrar que mudanças no clima atuais ou antecipadas tem, ou 

provavelmente terão um impacto no bem estar das comunidades e/ou no status de 

conservação da biodiversidade na zona do projeto e áreas de entorno. 

As variações climáticas terão impacto direto: 

 Clima: Aumento da vulnerabilidade dos fragmentos florestais a incêndios e 

consequente emissão de GEE 

 Comunidade: Escassez hídrica, restrição ao acesso a água, diminuição da 

produtividade agrícola e consequente restrição ao acesso de alimentos, êxodo 

rural. 

 Biodiversidade: Ocorrência de desertificações, perda de biomassa vegetal e 

perda direta de biodiversidade. 

GL1.4. Demonstrar que as atividades do projeto apoiarão as comunidades e/ou 

biodiversidade na adaptação a possíveis impactos das mudanças climáticas. 

Conforme demonstrado nas seções GL1.2 e GL1.3, a OCT irá conjuntamente com as 

ações do Grupo de Projetos efetuar ações de adaptação as mudanças climáticas, as 

principais ações estão listadas na tabela 22 abaixo. 

 

 

 

 

 

 



0 

Página 122 de 145 

 

 

Tabela 22: Ações de Mitigação aos possíveis impactos das mudanças climáticas 

Seção Impacto Mitigação 

 Clima Aumento da 

vulnerabilidade dos 

fragmentos 

florestais a 

incêndios e 

consequente 

emissão de GEE 

Capacitação das comunidades no combate a incêndios e fogos 

florestais; Capacitação das comunidades na construção de aceiros; 

ações de Educação Ambiental. 

Comunidades Escassez hídrica Ações de conservação e restauração de áreas de recarga hídrica e 

nascentes adotando a abordagem de sub-bacias hidrográficas. 

Restrição ao acesso 

à água. 

Capacitação para reflorestamento, uso sustentável da terra, 

economia de baixo carbono e valoração dos serviços ambientais. 

Diminuição da 

produtividade 

agrícola e Restrição 

ao acesso de 

alimentos. 

Prioridade de ações em sub-bacias com baixos índices de 

cobertura vegetal e alto grau de vulnerabilidade a ações humanas. 

Êxodo rural. Ações de educação ambiental 

Biodiversidade Desertificação Diminuição da distância entre fragmentos florestais, formação de 

corredores ecológicos. 

Perda de Biomassa 

vegetal 

Recomposição de áreas degradadas para aumento da conectividade 

dos fragmentos e aumento da biomassa vegetal na região. 
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Perda direta de 

biodiversidade 

Fortalecimento do fluxo gênico e recomposição florestal com 

espécies nativas. 

GL2. Benefícios Excepcionais às Comunidades 

GL2.1. Demonstrar que a zona do projeto está em um país com baixo nível de 

desenvolvimento humano OU em uma área administrativa de um país com alto ou 

médio desenvolvimento humano onde, pelo menos, 50% da população de tal área 

está abaixo na linha nacional de pobreza. 

A condição social da população da área do Grupo de Projetos foi feita através do Índice 

de Desenvolvimento Humano – IDH e revelou que todos os municípios apresentaram 

tanto em 1991 quanto em 2000, valores de IDH inferiores ao valor estabelecido para o 

conjunto do Estado da Bahia (tabela 23). 

Ituberá é o município que apresentou o IDH mais alto nos dois anos indicados, mas a 

diferença com os demais municípios era relativamente pequena e representada no 

máximo por 0,3. 

Vale registrar que, no ano de 1991, praticamente todos os municípios da Área (a única 

exceção foi Ituberá com 0,50) por terem IDH inferior a 0,49 estavam colocados na 

condição de baixo desenvolvimento human
33

 ou em situação de áreas subdesenvolvidas 

onde existem baixos níveis de riqueza, educação e esperança de vida ao nascer. Entre os 

anos de 1991 e 2000 todos os municípios da Área apresentaram um crescimento 

expressivo passando para a posição de áreas com médio desenvolvimento 

socioeconômico. 

Tabela 23: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDHM - 1991-2000 (Fonte: 

Atlas do Desenvolvimento Humano – PNUD. 1991 e 2000). 

Municípios 1991 2000 Índice de expansão 

(%) 

Ibirapitanga 0,46 0,60 31,2 

Igrapiúna 0,47 0,60 28,4 

Ituberá 0,50 0,62 24,2 

Nilo Peçanha 0,45 0,59 31,3 

Piraí do Norte 0,45 0,61 33,8 

Bahia 0,59 0,69 16,6 

A análise dos três subíndices que compõem o IDH-M - renda, longevidade e educação - 

permite uma melhor compreensão das diferenças e similaridades entre os municípios. 

Em primeiro lugar, o crescimento do IDH-M dos municípios da Área entre os anos 

indicados se deu basicamente pela expansão observada do IDHM – Educação que quase  

                                                 
33 Segundo o PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH varia de zero (nenhum 

desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento humano total), sendo os países classificados deste modo: 

i) quando o IDH de um país está entre 0 e 0,499, é considerado baixo – país de desenvolvimento baixo (subdesenvolvido); 

ii) quando o IDH de um país está entre 0,500 e 0,799, é considerado médio – país de desenvolvimento médio (em desenvolvimento); 

iii) quando o IDH de um país está entre 0,800 e 0,899, é considerado elevado – país de desenvolvimento alto (em desenvolvimento); 

iv) quando o IDH de um país está entre 0,900 e 1, é considerado muito elevado – país de desenvolvimento muito alto (desenvolvido). 
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dobrou no período. Tal crescimento foi ocasionado pelas políticas sociais do governo 

federal de incentivo à freqüência à escola, a exemplo do Programa Bolsa Família, que 

acabou por elevar, de uma forma geral, o IDH-M-Educação de todo o país, processo que 

também beneficiou os municípios da Área. É necessário observar que apesar desse 

crescimento observado na área de Educação, não se pode dizer que os problemas nesse 

setor estejam resolvidos. 

 

Figura 45: Gráfico do IDH dos municípios da APA 

 

Tabela 24: Índice de Desenvolvimento Humano Renda, Longevidade e Educação 

(Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano – PNUD. 1991 e 2000). 

Municípios IDHM-Renda IDHM-Longevidade IDHM-Educação 

 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

       

Ibirapitanga 0,42 0,48 0,57 0,65 0,38 0,67 

Igrapiúna 0,44 0,47 0,61 0,69 0,35 0,64 

Ituberá 0,46 0,53 0,55 0,63 0,49 0,70 

Nilo Peçanha 0,45 0,49 0,51 0,57 0,39 0,72 

Piraí do Norte 0,45 0,46 0,59 0,69 0,31 0,66 

Bahia 0,57 0,62 0,58 0,66 0,62 0,79 

Já com o IDH-M-Longevidade, indicador que contribui para uma análise das condições 

locais de saúde, a expansão não foi tão significativa. O crescimento foi relativamente 

pequeno entre os anos e os municípios que apresentaram os maiores valores no último 

ano levantado foram Igrapiúna e Piraí do Norte. Vale observar que os valores dos  
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subíndices IDHM Educação e IDHM Longevidade dos municípios, relativo ao ano 

2000, se situaram relativamente próximos ao valor estabelecido para o Estado da Bahia. 

Com relação ao IDHM–Renda, os valores apresentados pelos municípios nos anos de 

1991 e 2000 situaram-se abaixo de 0,50 (à exceção de Ituberá, que apresentou um IDH 

Renda de 0,53 no ano 2000). Esta posição colocava os municípios dentro de uma 

condição de baixo desenvolvimento humano nessa área. 

Em resumo, pode-se concluir que embora os municípios da Área tenham obtido um 

aumento do IDH-M entre os anos de 1991 a 2000, esse crescimento não se reverteu em 

grandes melhorias socioeconômicas e esses municípios vêm passando por um processo 

de lento crescimento ou de estagnação econômica. 

As taxas de analfabetismo apresentadas pelos municípios da Área ainda são 

relativamente altas, conforme pode ser observado na Tabela 25 e figura 45 a seguir. 

Com valores bem superiores à média registrada para o Estado da Bahia, a área ainda 

carece de um amplo programa de educação que proporcione de forma mais rápida a 

redução dessa taxa. Vale observar que entre os anos de 1991 a 2000, a Área apresentou 

uma grande redução da taxa de analfabetismo em todos os municípios. O município que 

detinha a menor taxa de analfabetismo no ano 2000 era Ituberá com 30,5% e 

Ibirapitanga apresentava naquele mesmo ano a maior taxa de analfabetismo com 37,1%. 

Um indicador muito importante para confirmar as reais condições socioeconômicas de 

uma população é a taxa de mortalidade infantil. Esse indicador reflete as condições da 

população em relação a saneamento, saúde, habitação, renda, educação, entre outros. Na 

Área, as taxas de mortalidade infantil indicadas no ano de 2005 são relativamente 

baixas, inclusive em alguns municípios inferiores à taxa registrada para o Estado da 

Bahia. Cabe registrar a taxa de mortalidade infantil indicada para o município de Nilo 

Peçanha de 2005, equivalente 4,3 ‰, salvo problemas relacionados com o registro essa 

taxa no município que pode ter acontecido esse valor é apenas observado em países 

desenvolvidos (figura 46). 

Tabela 25: Taxas de Analfabetismo e de Mortalidade Infantil - 1991-2000 (Fonte: 

MEC/FNS) 

Municípios Taxa de analfabetismo Taxa de mortalidade infantil (‰) 

 1991 2000 2000 2005 

Igrapiúna 61,6 36,4 15,4 14,9 

Ituberá 47,6 30,5 33,1 19,3 

Nilo Peçanha 58,2 31,4 9,1 4,3 

Piraí do Norte 67,9 35,0 16,1 14,0 

Ibirapitanga 58,7 37,1 17,1 18,0 

Bahia 35,2 21,6 26,6 21,7 
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Figura 46: Gráfico referente às taxas de analfabetismo da APA do Pratigi 

 

Figura 47: Gráfico referente aos dados de mortalidade infantil nos municípios da APA 

do Pratigi 

O Programa Bolsa Família na Área beneficiou, em 2007, 52,4% da população. Esse 

número reflete a condição de renda das famílias dos cinco municípios da Área do Grupo 

de Projetos. Portanto, mais de 50% da população da Área encontrava-se naquele ano em  
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um patamar considerado pobre ou extremamente pobre. É um número relativamente alto 

que revela a necessidade de um enorme contingente de pessoas que necessitam de ajuda 

do Governo para obterem uma pequena melhoria do seu padrão de consumo e, 

conseqüentemente, da sua condição de vida. 

Tabela 26: Valores distribuídos e Beneficiários do Programa Bolsa família – 

2007(Fonte: Secretaria de Desenvolvimento e Combate a Pobreza – SEDES. Governo 

do Estado da Bahia).  

Municípios Nº Famílias 

(2007) 

Valor 

(2007) 

Número de 

pessoas 

População 

total 

Beneficiários 

(%) 

      

Igrapiúna 1.899 1.616.911,00 7.539 13.246 56,9 

Ituberá 2.944 2.290.793,00 11.334 23.530 48,2 

Nilo Peçanha 1.540 1.437.886,00 5.790 12.531 46,2 

Piraí do Norte 1.185 1.036.964,00 4.550 8.897 51,1 

Ibirapitanga 3.544 3.387.108,00 13.467 23.197 58,1 

Bahia 1.411.662 1.204.402.913 5.313.461 14 080 654 37,7 

GL2.2. Demonstrar que pelo menos 50% das famílias dentro da categoria mais 

baixa de bem estar (ex. quartil mais pobre) da comunidade terá grandes chances 

de se beneficiar substancialmente com o projeto. 

A OCT faz parte da rede institucional do Programa de Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável do Baixo Sul da Bahia - PDCIS, na qual integram outras OSCIPs e 

Cooperativas. Toda a mão-de-obra utilizada será composta por pessoas das 

comunidades envolvidas no programa localizadas na zona rural, assim como mudas e 

sementes usadas serão adquiridas das comunidades através de um programa coordenado 

pela OCT que envolve a criação de uma rede de produtores de sementes e mudas. Será 

usada a metodologia Evaluation and Participative Monitoring Plan para estabelecer uma 

linha de base e efetuar o diagnóstico das Comunidades.  

Conforme mencionado no parágrafo acima o projeto está inserido num amplo arcabouço 

institucional, que envolve associações comunitárias, cooperativas agrícolas e 

populações tradicionais. A capacitação permanente e inclusão desses agentes são 

fundamentais para o sucesso do projeto. Toda a capacitação prevista será voltada para as 

comunidades e instituições que atuam na região e as atividades de restauração florestal 

serão uma importante fonte de renda para as comunidades e associações inseridas no 

projeto, o que contribuirá para a diminuição da exposição aos riscos sociais e fortalecerá 

o espírito associativista. 

GL2. 3. Demonstrar que quaisquer barreiras ou riscos que possam impedir que os 

benefícios cheguem às famílias mais pobres foram identificados e administrados, a 

fim de aumentar o provável fluxo de benefícios a tais famílias. 

Durante o processo de elaboração do Grupo de Projetos foram identificados de maneira 

preliminar alguns riscos e barreiras que possam impedir que os benefícios cheguem às 

famílias mais pobres, entre os riscos mapeados destacam-se: 
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- falta de comunicação das atividades do projeto, 

- falta de recursos financeiros para implementação das atividades (especialmente, pois 

os proprietários de áreas elegíveis irão ter como contrapartida a mão de obra nas 

atividades de plantio e monitoramento). 

- dificuldade de acessos a serviços públicos (estradas em condições adequadas, 

educação, saneamento, créditos rurais). 

Para mitigar essas barreiras serão utilizadas ferramentas e mecanismos para mitigar 

esses riscos, tais como: 

- Ferramentas do Diagnóstico Rural Participativo, que irá garantir que as famílias 

envolvidas irão participar da gestão do projeto, acompanhando as atividades do projeto. 

- Envolvimento de parceiros, através do envolvimento dos parceiros (instituições 

membras do PDCIS) e de instituições públicas (INEMA, Secretárias Municipais de 

Meio Ambiente) será possível estabelecer uma rede de comunicação e de capilarização 

do projeto de modo a mitigar os riscos que venham a surgir em decorrência do projeto. 

- Cursos de Capacitação: Nas atividades oferecidas pela OCT nas comunidades será 

possível identificar as lideranças existentes e fortalecer o canal de comunicação com os 

atores locais evitando assim conflitos e riscos aos projetos. 

- Atividades de Extensão Rural: Através da extensão rural dos técnicos agrícolas e 

florestais da OCT será possível identificar possíveis gargalos e riscos para as 

comunidades especialmente no alcance dos benefícios do projeto e assim mitiga-los 

assim que forem identificados. 

GL2.4. Demonstrar que foram adotadas medidas para identificar qualquer família 

mais pobre ou vulnerável, bem como indivíduos cujo bem estar ou pobreza possa 

ser negativamente afetado pelo projeto, e que a concepção do projeto inclui 

medidas para evitar tais impactos. Aonde impactos negativos forem inevitáveis, é 

necessário demonstrar que os mesmos serão efetivamente mitigados. 

A AGIR instituição parceira do projeto possui em sua base de dados um Cadastro de 

Unidades Família do PDCIS, conhecido como SUF (sistema de unidades família), esse 

cadastro será utilizado pela OCT de modo a identificar áreas prioritárias em termos 

sociais para implementação das atividades de restauração de modo que os benefícios do 

projeto sejam maximizados para indivíduos, famílias e comunidades mais pobres e 

vulneráveis. 

Não espera que venha ocorrer impactos negativos a esses grupos mais carentes em 

virtude das atividades do projeto. 



0 

Página 129 de 145 

 

 

GL2.5. Demonstrar que o monitoramento dos impactos às comunidades será capaz 

de identificar impactos positivos e negativos aos grupos mais pobres e vulneráveis. 

O monitoramento de impactos sociais deve ter uma abordagem diferenciada que 

possa identificar impactos positivos e negativos às famílias mais pobres e a 

indivíduos, bem como outros grupos em desvantagem, incluindo mulheres. 

O Monitoramento dos impactos as comunidades será feito via metodologia de 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP) que está detalhada na seção CM3. 

GL3. Benefícios Excepcionais à Biodiversidade  

GL3.1. Vulnerabilidade 

GL3.1.1. Espécies criticamente ameaçadas (CR) e ameaçadas (AM) – presença de 

pelo menos um único indivíduo 

O Projeto está inserido na porção norte do Corredor Central da Mata Atlântica, um dos 

hotspots da biodiversidade do mundo devido à alta concentração de biodiversidade, 

presença de espécies ameaçadas e endêmicas, e contínua ameaça de degradação. Nessa 

região a OCT já vem implementando diversas estratégias e ações que promovem a 

conservação da biodiversidade. Todo o presente projeto está no escopo da Aliança 

Cooperativa de Serviços Ambientais, que desenvolve ações para valorizar 

economicamente os ativos ambientais da região e remunerar as unidades familiares 

agregando trabalho e renda. 

A APA do Pratigi abriga 18 espécies sob algum nível de ameaça segundo os critérios da 

IUCN, das quais quatro encontram-se criticamente em perigo (CR) e cinco ameaçadas 

(EN). 

As espécies criticamente em perigo pertencem a três grupos distintos: um peixe, o mero 

(Epinephelus itajara); dois quelônios, a tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) e a 

tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea); e um mamífero, o macaco-prego-de-peito-

amarelo (Cebus xanthosternos - Figura 7A). Este último, além de ser uma espécie 

extremamente ameaçada, é endêmico da Mata Atlântica, possuindo faixa de ocorrência 

bastante restrita (Figura 7B). 

As espécies ameaçadas também pertencem a três diferentes grupos: dois quelônios, a 

tartaruga-franca (Caretta caretta) e a tartaruga-verde (Chelonia mydas); duas aves, o 

formigueiro-de-cauda-ruiva (Myrmeciza ruficauda) e anambé-de-asa-branca (Xipholena 

atropurpurea); e um mamífero, o rato do cacau (Callistomys pictus). Das espécies 

ameaçadas ambas as aves e o mamífero são também endêmicos da mata atlântica. 
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Figura 48. A) Macaco-prego-de-peito-amarelo (Cebus xanthosternos) e B) seu mapa de 

distribuição mostrando ocorrência bastante restrita. Figuras extraídas do site da 

IUCN. 

O grupo de projetos propostos só virá a colaborar na preservação das espécies 

ameaçadas presentes na zona do projeto. O projeto contribuirá para o melhoramento e 

reparação do habitat natural dessas espécies, proporcionando maiores extensões de 

floresta nativa e consequentemente mais conexões entre remanescentes de mata 

atlântica, propiciando a conservação e permanência das espécies na região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 

Página 131 de 145 

 

 

VIII.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- ABILHÔA, V., Zanata, A. M. e Souza-Lima, R. (2004). Ictiofauna. Em: Sessegolo, G. 

C. e Pries, D. C. Plano de Manejo da Apa do Pratigi – Encarte I – Diagnóstico 

Ambiental: 111-127. 

- ANDRADE, D. C.; Romeiro, A. R.(2009) Capital natural, serviços ecossistêmicos e 

sistema econômico: rumo a uma “Economia dos Ecossistemas”. In: Texto para 

Discussão. IE/UNICAMP. n. 159, maio 2009. 

- BARRELLA, W., Junior, M. P. L., Smith, W. S. e Montag, L. F. (2001). Matas 

Ciliares. Conservação e Recuperação. São Paulo: Edusp. Fapesp. 

- BASILE, A.; Vetorrazzi, C. A.; Ferraz, S. F. B. Caracterização física e estrutural dos 

fragmentos florestais da bacia do Rio Corumbataí, SP, e sua relação com o NDVI. VII 

Congresso de Ecologia do Brasil. Caxambu – MG, 2005.  

- BENCKE, G. A., G. N. Maurício, P. F. Develey & J. M. Goerck (orgs.) (2006).  Áreas 

Importantes para aConservação das Aves no Brasil. Parte I – Estados do Domínio da 

Mata Atlântica. São Paulo: SAVEBrasil. 

- BENNET, E.M., PETERSON, G.D., LEVITT, E.A., 2005. Looking to the future of  

ecosystem services. Ecosystems 8, 125-132. 

-BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do Solo. São Paulo: Iconi, 1985. 

<http://www.millenniumassessment.org>. 

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2012). Endemic Bird Area factsheet: Atlantic forest 

lowlands. Em http://www.birdlife.org. Último acesso em 27/04/2012. 

- BONONI, V.L.R. 2004. Controle ambiental de áreas verdes. In: Philippi Jr, A.; 

Romério, M.A. & Bruna, G.C. (eds.). Curso de gestão ambiental. Coleção Ambiental. 

Manoele, Barueri. Pp. 213-255. 

 

http://www.birdlife.org/


0 

Página 132 de 145 

 

 

- BORÉM, R. A. T.; OLIVEIRA-FILHO, A. T. Fitossociologia do estrato arbóreo em 

uma topossequência alterada de Mata Atlântica, no município de Silva Jardim-RJ, 

Brasil. Revista Árvore, v.26, n.4, p.727-742, 2002. 

- BORTOLOMEI, M. L. E SANTOS-NETO, M. M. (2004). Mastofauna. Em: 

Sessegolo, G. C. e Pries, D. C. Plano de Manejo da Apa do Pratigi – Encarte I – 

Diagnóstico Ambiental: 178-207. 

- BRITEZ, R. M. de; BORGO, M.; TIEPOLO, G.; FERRETTI, A.; CALMON, M.; 

HIGA, ROSANA. Estoques e incremento de carbono em florestas e povoamentos de 

espécies arbóreas com ênfase na floresta atlântica do sul do Brasil. Colombo: Embrapa 

Florestas, 2006. 165p. 

- BROOKS, T.; BALMFORD, A. Atlantic Forest extinctions. , Nature v. 380, p. 115, 

1996. 

- BROWN, J.H. & Lomolino, M.V. 2006. Biogeografia. 2ª ed. FUNPEC Editora, 

Ribeirão Preto. 691p. 

- CALHEIROS, R. de O.; TABAI, F. C. V.; BOSQUILIA, S. V. & CALAMARI, M.  

Preservação e Recuperação de Nascentes ( de água e vida). 1ª Ed. Comitê das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivarí e Jundiaí, Piracicaba-SP, 2004. 

- CALHEIROS, R. de Oliviera . Preservação e Recuperação das Nascentes.  

Piracicaba: Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios PCJ - CTRN, 2004. 

- CAMPANILI, M E SCHAFFER, W. B. (2010). Mata Atlântica – Patrimônio Nacional 

dos Brasileiros. Brasília. Ministério do Meio Ambiente. Série Biodiversidade (34). 408 

pp. 

- CARRÃO, H. Os efeitos da escala na caracterização da paisagem: modelação e 

avaliação das transformações na representação da ocupação de solo. Trabalho Fim de 

Curso, Universidade de Évora – Évora, Portugal, 2002. 

 



0 

Página 133 de 145 

 

 

- CEPF – Critical Ecosystem Partnership Fund. (2001). Perfil do Ecossistema Mata 

Atlântica - Hotspot de Biodiversidade – Brasil. Disponível em 

http://www.cepf.net/Documents/final.portuguese.atlanticforest.pdf. Último acesso em 

11 de maio de 2012. 

- CI - CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL (2012). Disponível em 

http://www.conservation.org.br/onde/mata_atlantica/. Último acesso em 15 de maio de 

2012. 

- CLAUDE, M.; PIZARRO, R. Indicadores de sustentabilidad y contabilidad ambiental 

para el caso chileno. In: SUNKEL, Osvaldo (Ed.). Sustentabilidad ambiental del 

crecimiento económico chileno. Santiago: Universidad de Chile, 1996. 

- Código Florestal Brasileiro Presidência da República Casa Civil Subchefia para 

Assuntos Jurídicos LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965. 

- COSTANZA, R. & Folke, C. in Nature’s Services: Societal Dependence on Natural 

Ecosystems (ed. Daily, G.) 49–70 (Island, Washington DC, 1997). 

- COSTANZA, R. The value of the world's ecosystem services and natural capital, in 

Nature. 1997. p. 253-260. 

- DAILY G. C. (1997). Introduction: What Are Ecosystem Services? in Daily, G. (edt), 

Nature’s Services. Societal Dependence on Natural Ecosystems, Island Press, 

Washington DC. 

- DALY, H. E.; FARLEY, J.  EcologicalEconomics: principles and applications.  

Washington: Island Press, 2004. 

- DE GROOT R.S., Wilson M.A., Boumans R.M. J. A typology for the classification, 

description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecol. Econ. 41: 

393-408. 2002. 

 

http://www.cepf.net/Documents/final.portuguese.atlanticforest.pdf
http://www.conservation.org.br/onde/mata_atlantica/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.771-1965?OpenDocument


0 

Página 134 de 145 

 

 

- DE MARCO P. Jr., Coelho F.M. Services performed by the ecosystem: forest  

remnants   influence agricultural cultures’ pollination and production. Biodiversity and 

Conservation. 13 (7): 1245-1255. 2002. 

- DITT, E. H. Fragmentos Florestais no Pontal do Paranapanema. Instituto Internacional 

de Educação do Brasil - IIEB e Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ. São Paulo, 

2002. 

- DITT, E. H. Integration of Ecosystem Services and Policy to Manage Forest and 

Water Resources Around the Atibainha Reservoir in Brazil. Thesis submitted for the 

degree of Doctor of Philosophy for the University of London. Centre for Environmental 

Policy Imperial College London, January, 2008. 

- ECHEVERRÍA, J. (2005). Herramientas económicas y fiscales para la gestión 

ambiental en Costa Rica. In: ACQUATELLA, J.; BÁRCENA, A.  (Ed). Política fiscal y 

medio ambiente: bases para una agenda común.  Santiago: CEPAL. Disponible em: 

<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/23634/Indice-Presentacion-Intro.pdf >.  

- ELLIS, W S (1990): 'The Aral: A Soviet Sea Lies Dying', National Geographic, 

February, p 83. 

- EIDEN, G.; KAYADJANIAN, M.; VIDAL, C., 2000. Capturing landscape structures: 

Tools. From Land Cover to Landscape Diversity. 

[Online].http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/landscape/ch1.htm 

- EIDEN, G.; KAYADJANIAN, M.; VIDAL, C., 2000a. Quantifying Landscape 

Structures: spatial and temporal dimensions. From Land Cover to Landscape Diversity. 

[Online]. http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/landscape/ch1.htm 

- European Environment Agency. Sustainable water use in Europe : part 1 : sectoral use 

of water / European Union. European Environment Agency. - Copenhagen, 1999. - 91p. 

- FAO. Natural Resources and the Human Environment for Food and Agriculture. 

Environmente Paper N°1 – Roma, 1980. 

http://cedo.ina.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=INA&Form=isbd&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22AU%20EUROPEAN%20UNION.%20European%20Environment%20Agency%22%20%2B%20%22AU%20EUROPEAN%20UNION.%20European%20Environment%20Agency%24%22
http://cedo.ina.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=INA&Form=isbd&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Sustainable%20water%20use%20in%20Europe%20%3A%20part%201%20%3A%20sectoral%20use%20of%20water%22%20%2B%20%22TCO%20Sustainable%20water%20use%20in%20Europe%20%3A%20part%201%20%3A%20sectoral%20use%20of%20water%24%22
http://cedo.ina.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=INA&Form=isbd&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Sustainable%20water%20use%20in%20Europe%20%3A%20part%201%20%3A%20sectoral%20use%20of%20water%22%20%2B%20%22TCO%20Sustainable%20water%20use%20in%20Europe%20%3A%20part%201%20%3A%20sectoral%20use%20of%20water%24%22
http://cedo.ina.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=INA&Form=isbd&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22LED%20Copenhagen%22%20%2B%20%22LED%20Copenhagen%24%22
http://cedo.ina.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=INA&Form=isbd&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22DP%201999%22%20%2B%20%22DP%201999%24%22


0 

Página 135 de 145 

 

 

- FAO. Land, Food and People. Roma, 1984. 

- FAHRIG, L. 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual 

Reviews of Ecology and Systematics. 

- FORMAN, R. T. T. Land mosaics: The ecology of landscapes and region. New 

York: Cambridge Press, 1995. 632p. 

- FORMAN, R. T. T.; GODRON, M. Landscape ecology. USA: J. Wiley, 1986. 

- FROHN, R. C., 1998. Remote Sensing for Landscape Ecology – New Metric 

Indicators for Monitoring, Modeling, and Assessment of Ecosystems. Department of 

Geography. University of Cincinnati. Cincinnati, Ohio. 

- Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos, 2001 - 

http://www.cepf.net/Pages/default.aspx 

- GALLEGO, F. J.; ESCRIBANO, P.; CHRISTENSEN, S., 2000. Comparability of 

landscape diversity indicators in the European Union. From Land Cover to Landscape 

Diversity. [Online].http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/landscape/ch1.htm 

- Glantz, M H and I Zonn (1991): 'A Quiet Chernobyl', The World & I, September, pp 

324-29. 

- GRISE, M. M. A estrutura da paisagem do mosaico de unidades de conservação do 

litoral norte do Paraná. Curitiba, 2008, 108 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Florestal) Universidade Federal do Paraná. 

- Guedes, M. L., Loureiro, D. M., Magalhães, L., Meyer, L. M. e Bispo, R. (2004). 

Flora. Em: Sessegolo, G. C. e Pries, D. C. Plano de Manejo da Apa do Pratigi – Encarte 

I – Diagnóstico Ambiental: 127-141. 

- GUEDES, F. B. E SEEHUSEN, S. E. Organizadoras. Pagamentos por Serviços 

Ambientais na Mata Atlânica: lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011. 

 

http://www.cepf.net/Pages/default.aspx


0 

Página 136 de 145 

 

 

- GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, 

S. B. da (Org.). Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2003. p. 149-199. 

- GUERRA, A. J. T. e Cunha, S. B. Geomorfologia: Uma Atualização de Bases e 

Conceitos. 4
a
 ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

- GUERRA, A. J. T. e Cunha, S. B. Geomorfologia e Meio Ambiente. 4
a
 ed. – Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

- GUERRA, A. J. T. e MARÇAL, M. S. Geomorfologia Ambiental. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2006. 

- FARBER, M.* & Hall, T. (2007.) Emotion and Environment: Visitors’ Special 

Experiences along the Dalton Highway in Alaska. Journal of Leisure Research, 39(2): 

248-270. 

- GUSTAFSON EJ, Parker GR., 1992. Relationship between landcover proportion and 

indices of landscape spatial pattern. Landscape Ecology 7:101-110. 

- GUSTAFSON, E.J., 1998. Quantifying landscape spatial pattern: What is the state of 

the art. Ecosystems: 143-156. 

- Hagan, M. T., Demuth, H. B., and Beale, M.: Neural Network Design. PWS 

Publishing Company, Boston, 1996. 

- http://resistir.info/asia/mar_de_aral.html in Kasperson, J , 1995: Regions at Risk: 

Comparisons of Threatened Environments, UNU Press, Tokyo. 

- HARRIS, L. SILVA-LOPEZ, D. e G.. Forest fragmentation and the conservation of  

biological diversity. In:  Conservation Biology: The Theory and Practice of Nature 

Conservation, Preservation and Management. Forest fragmentation and the conservation 

of  biological diversity. New York:  Chapman & Hall, 1992. 197-237 p. 

 

http://resistir.info/asia/mar_de_aral.html


0 

Página 137 de 145 

 

 

HELLIWELL, D.R., 1969: Valuation of wildlife resources. Regional Studies 3, 41–49. 

http://tejo.dcea.fct.unl.pt/riaformosa/gai.htm, 2000. 

- IBGE, Manual Técnico de Geomorfologia, 2
a
 Ed. Rio de Janeiro, 2009. 

- IBGE, Manual Técnico de Uso da Terra, 2
a
 Ed. Rio de Janeiro, 2006. 

- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1992). Manual técnico da 

vegetação brasileira. Rio de Janeiro. Manuais técnicos em Geociências (1). 91 pp. 

- IISD (2000). Climate Change Capacity Project–Africa. Report of the Workshop July 

17-21, 2000 Dakar, Senegal.  International Institute for Sustainable Development, 

Winnipeg, Canada http://iisd.ca/climate /cccp_africa.htm [Geo-2-153] 

- IPARDES. Indicadores analíticos: recurso de gestão e planejamento: metodologia e 

operacionalização. Curitiba, 1992. 84p. 

- IRIGARAY, C. T. J. H. Pagamento por Serviços Ecológicos e o emprego de REDD 

para contenção do desmatamento na Amazônia. http://www.planetaverde.org/artigos/ - 

2010. 

- ISAAKS, E. H.; Srivastava R. M.   An Introduction to Applied Geostatistics.  New 

York, Oxford University Press, 1989. 560p. 

- IUCN. (1984). Threatened protected areas of the world. IUCN Commission on 

National Parks and Protected Areas, Gland, Switzerland. 

- JACKSON W. Natural systems agriculture: a truly radical alternative. Agr., Ecosyst. 

Environ. 88: 111-117. 2002. 

- JUNIOR, O. B. e Müller, A. C. P. Indicadores Ambientais Georreferenciados para a 

Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba - 

www.ipardes.gov.br/pdf/revista_PR/99/bessa. 

 

http://iisd.ca/climate
http://www.planetaverde.org/artigos/


0 

Página 138 de 145 

 

 

- KEDDY P.A. & Lee H.T. Choosing indicators of ecosystem integrity: wetlands as a 

model system. In: Woodley S., Kay J. & Francis G. (eds) Ecological integrity and the 

management of ecosystems. St. Lucie Press, Ottawa, 1993, p. 61- 79. 

- KEPNER, W. G.; JONES, K.B.; CHALOUD, D. J.; WICKHAM, J.D.; RIITTERS, 

K.H.; O’NEILL, R.V., 1995. Mid-Atlantic Landscape Indicators Project Plan. 

Environmental Protection Agency. U.S. EPA 620/R-95/003. 

- KING, R.T., 1966: Wildlife and man. NY Conservationist 20 (6), 8–11. 

- LAMBIN, E. F. (1994).  Modeling  Deforestation Processes -  A  Review,  Trees series 

B: Research Report . European Commission, Luxembourg. 

- LANDELL-MILLS, N. and Porras, I. (2002). Silver bullet or fool’s gold? A global 

review of markets for forest environmental services and their impacts on the poor. 

Instruments for sustainable private sector forestry series, IIED, London.  

- LANG, S. & Blaschke, T. 2009. Análise da paisagem com SIG. Oficina de Textos, 

São Paulo. 424p 

- LAURANCE, W.F.; Cochrane, M.A.; Bergen, S.; Fearnside, P.M.; Delamônica, P.; 

Barber, C.; D’Angelo, S. & Fernandes, T. 2001. The future of the Brazilian Amazon. 

Science, 291: 438-439. 

- LIMA, A.R. & Capobianco, J.P.R. 1997.  Mata Atlântica: avanços legais e 

institucionais para a sua conservação. Documentos ISA n°4, Instituto Ambiental, São 

Paulo. 

- LINO, C.F. e DIAS, H. Águas e Florestas da Mata Atlântica: Por uma Gestão 

Integrada. Rio de Janeiro, 2003. 

- LINO, C. F., DIAS, H. Subsídios para uma política de gestão integrada de recursos 

hídricos e florestais da Mata Atlântica. Programa Água e Florestas da Mata Atlântica, 

mar. 2003. 



0 

Página 139 de 145 

 

 

- LOPES, N.; MOREAU, M.; MORAES, M. (2011). Análise da Paisagem com Base na 

Fragmentação – Caso APA Pratigi, Baixo Sul da Bahia, Brasil. REDE - Revista 

Eletrônica do PRODEMA, 6 (1): 53-67. 

- MACARTHUR, R.H.; Wilson, E.O. An Equilibrium Theory of Insular Zoogeography. 

Evolution, 17:373-387. 1963. 

- MACARTHUR, R.H.; Wilson, E.O. The theory of Island Biogeography. Princeton 

University Press, Princeton. 1967. 

- MACHADO, R. (2004). Herpetofauna. Em: Sessegolo, G. C. e Pries, D. C. Plano de 

Manejo da Apa do Pratigi – Encarte I – Diagnóstico Ambiental: 141-156. 

- MARCOMIN, Fátima E.  Análise Ambiental da bacia hidrográfica do Rio Pinheiros 

(município de Orleans e São Ludgero, SC) com base na caracterização e diagnóstico dos 

elementos da paisagem e da perda de solo por erosão laminar.  São Carlos: UFSCar, 

2002.  155 p.  Tese de Doutorado.  Programa de pós Graduação em Ecologia e Recursos 

Naturais. 

- MCGARIGAL, K.; MARKS, B. J., 1995. Fragstats: Spatial Pattern Analysis Program 

for Quantifying Landscape Structure. Portland, OR: U. S. Department of Agriculture. 

Forest Service. Pacific Northwest Research Station. 

- METZGER, J. P. Estrutura da Paisagem e Fragmentação: análise bibliográfica. In: 

An. Acad. Bras. Ci., v. 71, n. 3, 1999. 

- MEA - Millennium Ecosystem Assessment. Ecossistemas e Bem-estar humano: 

Estrutura para uma Avaliação / relatório do Grupo de Trabalho da Estrutura 

Conceitual da Avaliação Ecossistêmica do Milênio. Tradução: Renata Lucia Bottini. 

São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2003. 379p. 

- MEA - Millennium Ecosystem Assessment. Relatório-Síntese da Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio. 2005. Available in: 

<http://www.millenniumassessment.org>. 



0 

Página 140 de 145 

 

 

- MMA – Ministério do Meio Ambiente. (2012). Disponível em 

http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica. Último acesso em 03 de maio de 2012. 

- Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, Fonsaeca GAB, Kent 

J  (2000)  Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853-858. 

- MYERS, N., R.A. Mittermeier, G.A.B. da Fonseca, and J. Kent. “Biodiversity 

Hotspots for Conservation Priorities.” Nature, 2000: 853-858. 

- MUÑOZ, C., Guevara, A., Bulás, J.M., Torres, J.M., and Braña, J., Forthcoming. Los 

Pagos por los Servicios Hidrológicos del Bosque en México. In: S. Pagiola, J. Bishop, 

and N. Landell-Mills, (Editors), La Venta de Servicios Ambientales Forestales, 2nd 

edition. Instituto Nacional de Ecología, México (in Spanish). 

- NR IUCN fls. 60 

- NEVES, N., FREIRE, M., CABEZAS, J., BUYOLO, T., FERNÁNDEZ, L., 

FERNÁNDEZ, I., BATISTA, T., 2006a.  GESTA – Concepção e Desenvolvimento do 

Modelo de Dados Espaciais; in AMDE, Junta de Estremadura (Eds.) GEOALEX – 

Modelo de Gestão Ambiental e Territorial para a Área Transfronteiriça Alentejo-

Estremadura. Badajoz, pp. 253-280. 

- NEVES, Nuno (1996) – Aplicação de Sistemas de Informação geográfica ao 

Planejamento Municipal: Desenvolvimento de Modelos de Simulação e Decisão. 

Dissertação apresentada para obtenção de Doutoramento, Departamento de Geografia 

Humana, Faculdade de Geografia y História, Barcelona. 

- OLDEMAN, L. R. The Global Extent of Soil Degradation. In: Soil Resilience and 

Sustainable Land Use. Oxon, UK: CAB International, Oxon, UK, 1994. 

- O’NEILL, R.V.; JONES, K.B.; RIITTERS, K.H.; WICKHAM, J.D.; GOODMAN, 

I.A.,1994. Landscape monitoring and assessment research plan. Environmental 

Protection Agency. U.S. EPA 620/R-94/009. 

 

http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica


0 

Página 141 de 145 

 

 

- OCDE. Core set of indicators for environmental performance reviews: a synthesis 

report by the group on the state environment. Paris: OCDE, 1993. 

- OTT, W. Environmental indices: theory and practice. Michigan: Ann Arbor, 1978. 

Primack, R.B. & Rodrigues, E. 2002. Biologia da Conservação. Londrina, E. Rodrigues. 

p.83. 

- PAGIOLA, S. 2002. “Paying for Water Services in Central America: Learning 

from Costa Rica.” In S. Pagiola, J. Bishop, and N. Landell-Mills (eds.), Selling Forest 

Environmental Services: Market-based Mechanisms for Conservation and 

Development. London: Earthscan. 

- PACTO PARA RESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA. Método Utilizado para 

o Mapeamento das Áreas Potenciais de Restauração na Mata Atlântica. GT Gestão da 

Informação, 2009. 

- PIRES, J. S. R.; SANTOS, J. E.; PIRES, A. C. R. Aspectos Regionais para a Gestão 

Biorregional. In BAGER, A (Ed) Áreas Protegidas: Conservação no Âmbito do 

Cone Sul. Universidade Católica de Pelotas. Ed Pallti, Capítulo 8, p, 119 – 131, 2003. 

- PIRES, J. S. R.; SANTOS, J. E.; PIRES, A. C. R.; MONTOVANI, J. E.; PAESE. 

Estratégia “inter situ” de Conservação: Elaboração de Cenários Regionais para a 

Conservação da Biodiversidade. In: Anais do V Simpósio de Ecossistemas 

Brasileiros: Conservação. Vitória – ES: Universidade Federal do Espirito Santo. 

Volume I. p. 61-69 , Publicação ACIESP nº 109-1, 2000. 

- PORTO, A.; C.; LINARES, J.; A.; H.; NETO, G.; B.; S. Análise da estrutura e 

dinâmica da paisagem do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Anais XV 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil, 30 de abril 

a 05 de maio de 2011, INPE p.3057. 

- POST – Parliamentary Office of Science and Technology. Ecosystem Services. 

Post Note, nº281. Disponível em 



0 

Página 142 de 145 

 

HTTP://www.parliament.uk/documents/upload/postpn281.pdf>. Acesso em 15 julho 

2007. 

- RBMA – Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (2012). Disponível em 

http://www.rbma.org.br/anuario/index_anuario.asp. Último acesso em 12 de maio de 

2012. 

- RIBEIRO, D. D. M.; MELLO, F. R.; COSTA, J. C.; ROCHA, W. J. S. F. R. 

Mapeamento de Unidades Geoambientais para Preservação da Mata Atlântica na APA 

do Pratigi-BA, com Auxílio do Método AHP. AGIRÁS Revista AGIR de Ambiente e 

Sustentabilidades Ibirapitanga (BA), v. 2, n. 3, Agosto/Novembro de 2010. 

- Ribeiro, MC. ., 2009. Brazilian Atlantic forest: how much is left and how is the 

remaining forest distributed? Implications for conservation. Biological 

Conservation, 142: 1141-1153. 

- RIITTERS, K. H.; O’NEILL, R. V.; HUNSAKER, C. T.; WICKHAM, J. D.; 

YANKEE, D. H.; TIMMINS, S. P.; JONES, K. B.; JACKSON, B. L., 1995. A factor 

Analysis of Landscape Pattern and Strucyure Metrics, in Landscape Ecology, vol. 10, 

n.º 1, pp. 23 – 39. 

- ROCHA, S. P. e CRUZ, C. B. M. Aplicação do ITA na análise espaço-temporal do 

entorno da BR-101 nos municípios de Angra dos Reis e Parati. Anais do XV Simpósio 

Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil. INPE, pags 1.505 – 1.512, 2009. 

- RODERJAN, C.V. O gradiente da Floresta Ombrófila Densa no Morro do Anhangava, 

Quatro Barras, PR: Aspectos climáticos, pedológicos e fitossociológicos. 1994. 119f. 

Tese (Doutorado em Ciências Florestais) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba. 

- RODRIGUES, E. Ecologia de fragmentos florestais ao longo de um gradiente de  

urbanização em Londrina-PR. 1993. 110f. Tese (Mestrado) - Universidade de São  

Carlos, São Paulo. 

- SAUNDERS, D. A., R. J. Hobbs & C. R. Margules. 1991. Biological consequences of 

ecosystem fragmentation: a review. Conservation Biology 5: 18-32. 

http://www.rbma.org.br/anuario/index_anuario.asp


0 

Página 143 de 145 

 

 

- SEGER, C. (2004). Avifauna. Em: Sessegolo, G. C. e Pries, D. C. Plano de Manejo da 

Apa do Pratigi – Encarte I – Diagnóstico Ambiental: 156-178. 

- SESSEGOLO, G. C. e Pries, D. C. (2004). Plano de Manejo da Apa do Pratigi – 

Encarte I – Diagnóstico Ambiental. Ecossistema Consultoria Ambiental Ltda. Curitiba. 

524 pp. 

- SCHAFER, C.L. Nature Reserves: Island Theory and Conservation Practice. 

Smithsonian Institution Press, Washington. 1990. 

- SCHELHAS, J. & Greenberg, R. 1996. Introduction: the value of forest patches. P.p. 

xv-xxxvi. In: J. SCHELHAS, & R. GREENBERG (eds.). Forest patches in tropical 

landscapes. Washington DC: Island Press. 

- SEMA, 2004. Plano de Manejo da APA do Pratigi. Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente do Estado da Bahia, Itubérá, 2004. 

- SEROA da Motta, R.; Ruitenbeek, J.; Huber, R. Uso de instrumentos econômicos na 

gestão ambiental da América Latina e Caribe: lições e recomendações. Rio de Janeiro: 

IPEA, 61 p., 1996. Texto para discussão nº 440. 

- SEROA da Motta, R. (1996). Indicadores ambientais no Brasil: aspectos ecológicos, 

de eficiência e distributivos. Texto para Discussão 403. Rio de Janeiro: IPEA. 

- SEROA da motta, R.  Indicadores ambientais: aspectos ecológicos, de eficiência e 

distributivos. Rio de Janeiro: DIPES/IPEA, fev. 1996 (Texto para Discussão, 399). 

- Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC: Lei 9.985, de 18  

de julho de 2000. Brasília: MMA/SBF. 

- SOS Mata Atlântica (2012). Disponível em 

http://www.sosma.org.br/index.php?section=info&action=mata. Último acesso em 11 

de maio de 2012. 

 

http://www.sosma.org.br/index.php?section=info&action=mata


0 

Página 144 de 145 

 

 

- STEENMANS, C.; PINBORG, U., 2000. Anthropogenic fragmentation of potencial 

seminatural and natural areas. From Land Cover to Landscape Diversity. 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/landscape/ch1.htm 

- SUKHDEV, P., 2008. The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Interim Report  

of the Convention on Biological Diversity. European Communities, Cambridge, United  

Kingdom. 

- TIEPOLO, G.; CALMON, M.; FERRETTI, A.R. Measuring and Monitoring Carbon 

Stocks at the Guaraqueçaba Climate Action Project, Paraná, Brazil. Extension Series 

No. 153 (p 98-115) In: Taiwan Forestry Research Institute. International Symposium on 

Forest Carbon Sequestration and Monitoring. 2002 

- TOLEDO, P. E. N. Cobrança do Uso da Água e Pagamento por Serviços Ambientais. 

São Paulo: SMA, 2005. 

- TURNER, M. G. Landscape Ecology: the effect of pattern on process, in Annual 

Review of Ecological Systems, n.º 20, pp. 171 – 197, 1989. 

- THOMAS, W.W. e Carvalho, A.M. 1997. Atlantic moist Forest of Southern Bahia. In: 

Davis, S.D. et al. (ed.). Centres of plant diversity: a guide and strategy for their 

conservation. Vol. 3, WWF, IUCN. Londres. 

- TOLEDO, Silvia Rodrigues Bio de.  Indicadores da Capacidade de Gestão Ambiental  

Urbana dos Governadores Locais nas Cidades Médias do Estado de São Paulo. 131 fil. 

Dissertação de Mestrado em Geografia.  Universidade Estadual Paulista. Rio Claro,  

2005. 

- TONHASCA JÚNIOR, A. Os serviços ecológicos da mata atlântica. Opinião. 

Ciência Hoje. 35 (205): 64-67. 2004. 

- TONHASCA JUNIOR, A. Ecologia e história natural da Mata Atlântica. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2005. 

 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/landscape/ch1.htm


0 

Página 145 de 145 

 

 

- UEZU, A.; Metzger, J. P.; Vielliard, J. M. E. Effects of structural and functional 

connectivity and patch size on the abundance of seven Atlantic Forest bird species. 

Biological Conservation 123 (2005) 507–519. 

- VALENTE, R. de O. A. Análise da estrutura da paisagem na bacia do Rio 

Corumbataí, SP. Piracicaba, 2001, 161 f. Dissertação (Mestrado em Recursos 

Florestais) Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São 

Paulo. 

VIANA, V. M., MENDES, J. C. Conservação da Biodiversidade em Paisagens 

Fragmentadas: O Caso da Bacia do Corumbataí. Rio Claro – SP: Revista Holos – 

Edição Especial, p. 92-98. 1999. 

- VOLATÃO, C. F. S. Trabalho de análise espacial Métricas do Fragstats. INPE, 

São José dos Campos. 1998.  

- WICKHAM, J. D.; RIITTERS, K. H., 1995. Sensitivity of landscape metrics to pixel 

size, in International Journal of Remote Sensing, vol. 16, n.º 18, pp. 3585 – 3594. 

- Whitcomb, R.F., Robbins, C.S., Lynch, J.F., Whitcomb, B.L., Klimhiewicz, M.K. and 

Bystrak, D. 1981. Effects of forest fragmentation on avifauna of the eastern deciduous 

forest. In Burgess, R.L., Sharpe, D.M. (Eds.), Forest island dynamics in man-dominated 

landscapes. Springer, New York, pp. 125-20. 

- WUNDER, S., Bui Dung The, and E. Ibarra. 2005. Payment is good, control is better: 

why payments for environmental services so far have remained incipient in Vietnam 

(draft). In CIFOR. Bogor. 

- WUNDER, S., 2008. Payments for environmental services and poor: concepts and 

preliminary evidence. Environment and Development Economics 13 (3). 

- ZIBORDI, M. S.; Cardoso, J. L.; Filho, L. R. V. Análise de aspecto socioeconômicos e 

tecnológicos da agropecuária na Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu.  Engenharia 

Agrícola, v.26, n.2, p.644-653, 2006. 


