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Para a construção desse documento utilizou-se como base o Padrão VCS, versão 

3.2 e o Padrão CCBS, versão 2.0. Com base nesses dois padrões as descrições dos 

projetos para Grupo de Projetos de Reflorestamento irão abordar os seguintes 

tópicos: 

I. GERAL 

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

A Descrição do Projeto (PD#1) localiza-se no município de Igrapiúna dentro das 

Fazendas Reunidas Vale do Rio Juliana (FRVJ) na Bacia Hidrográfica do Rio Juliana. 

A FRVJ possui uma área de 4.822,00 hectares. 

 

Figura 1: Vista aérea das Fazendas Reunidas Vale do Rio Juliana, município de 

Igrapiúna. 

Veja maiores informações no Grupo de Projetos. 

Vias de Acesso 

O acesso para a Fazendas Reunidas Vale do Juliana pode ser feito por 3 vias distintas, 

duas partindo da rodovia estadual BA 0001 e um da rodovia federal BR 101. 

Nos acessos pela BA 001, o primeiro partindo do município de Ituberá pega-se a 

rodovia BA 250 (Ituberá / Gandu), no  Km 25 desta rodovia não pavimentada, entra-se 

a esquerda, percorrendo 11 Km de uma via de acesso que liga a FRVJ. 
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O segundo acesso pela BA 0001, dá-se cerce de 5 km após a sede do município de 

Igrapiúna, pegando um ramal a direita, que deverá ser percorrido cerca de 25 Km ate a 

FRVJ. 

No acesso pela BR 101, adentra-se num ramal não pavimentado da Estrada Parque da 

Cidadânia - EPC (descrita no Group Project) no Km 399 da BR 101. Acessando a EPC 

percorre-se cerca de 50 Km até a FRVJ. 

Topografia 

A topografia na FRVJ varia de 200 a 560 metros de altitude, com predomínio de 

elevação entre 220 a 370 metros. 
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Figura 2: Modelo de Elevação Digital do Terreno na região da FRVJ 
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Geomorfologia 

As características geomorfológicas na FRVJ apresentam feições associadas a Unidade 

de Relevo Serras e Planaltos do Leste e do Sul, segundo IBGE (2011). De acordo com 

a classificação do RadamBrasil,1983 localiza-se no Planalto Pré-Litorâneo da Bahia. 

Na área predominam formas típicas dos mares de morros, característicos do Bioma da 

Mata Atlântica. 

Hidrografia 

A área da Fazenda está localizada na Bacia do Recôncavo Sul da Bahia, inserida na 

Bacia do Rio Juliana, compreendendo as sub-bacias dos Rios Vargido, Mina Nova, 

Pimenta e Terra Cortada. Caracteriza-se pela existência de 7 represas, com áreas 

variando de 11 ha a 56 ha sendo 3 utilizadas para geração de energia. Contribuindo 

para a formação dos cursos d água foram identificadas 99 nascentes, distribuídas em 

toda a área da propriedade. 
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Figura 3: Nascentes mapeadas e cadastradas junto com a Hidrografia na FRVJ. 
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Geologia 

A geologia local é formada pelo complexo do 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. 

 

Pedologia 

Os solos da região onde se localiza a Fazenda são formados por Latossolos 

(IBGE/EMBRAPA, 2001, SEI, 2011) predominantemente, de acordo com o Mapa de 

Solos do Brasil (IBGE/EMBRAPA,2001; IBGE,Mapa de solos do Brasil), por 

Latossolo Vermelho-amarelo distroférrico e Argissolo Vermelho-amarelo distrófico 

(classe LVA2). 

Clima 

Clima da região onde está localizada a propriedade é caracterizado como Clima 

Tropical na Zona Nordeste Oriental do Brasil, quente, com média de temperatura 

maior de 18oC todos os meses, super úmido, com transição entre sem seca, subseca e 1 

a 2 meses secos, segundo IBGE (2011) 

G.1.2. Os tipos e condições da vegetação no PD#1. 

Floresta Ombrofila Densa SubMontana – Maiores detalhes vide Grupo de Projetos. 

G.1.3. Os limites da área e da zona do projeto 
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Figura 4: Mapa definindo as áreas para restauração na FRVJ. 

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. 

Vide Grupo de Projetos, seção G.1.4 e seção G.2. 

Na seção de linha de base G.2. é descrito detalhadamente a dinâmica do estoque de 

carbono nas áreas que irão sofrer intervenção da OCT. 

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 descrição detalhadas das comunidades localizadas na APA do Pratigi encontra-se no 

Grupo de Projetos. 

As Fazendas Reunidas Vale do Rio Juliana possuem um modelo de gestão próprio 

amparado legalmente através do modelo da Parceria Agrícola é o Estatuto da Terra, 

Lei 4.504 de 30.11.2004, nos artigos 1.118 e 1.415. Nesse modelo empresarial, a 
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remuneração de cada Unidade-Família está associada aos resultados da sua produção e 

o seu sucesso se deve ao fato de que as pessoas envolvidas sentem-se partes integrantes 

da organização. 

O sistema da Parceria Agrícola consiste na divisão da propriedade em glebas, 

identificação e capacitação contínua de novas Unidades-família parceiras e assinatura 

de Contrato de Parceria. Dentre as principais vantagens do sistema destacam-se: 

ganhos proporcionais aos resultados; maior eficiência na aplicação de insumos; riscos 

compartilhados; maior equilíbrio do fluxo de caixa; envolvimento de toda a família; 

melhor renda familiar - mobilidade social positiva na região; maior compromisso e 

motivação do parceiro; criação de vínculos e integração da família (menor rotatividade 

de pessoal e formação de novas gerações de parceiros motivados).  

Considerando a importância do desenvolvimento sustentável, tendo o homem como 

ator principal e o ambiente como a fonte de todos os recursos necessários para a 

sobrevivência, a administração da Fazenda inclui em seus contratos de parceria 

agrícola cláusulas que obrigam o parceiro outorgado e sua unidade familiar a “Zelar 

pelos Recursos Naturais existentes em sua Gleba e entorno, não estando autorizado a 

realizar desmate, caça, pesca predatória ou qualquer atividade que venha depredar a 

natureza ou desobedecer às normas estabelecidas no plano de manejo da Área de 

Proteção Ambiental do Pratigi” dentre outras obrigações relacionadas à conservação 

ambiental. Considera-se ainda nos contratos que o mesmo poderá ser extinto ou 

rescindido na hipótese de que ocorra “Agressão à natureza, especialmente aquela 

relacionada a desmates, caça e pesca predatória, realizado pelo parceiro outorgado e 

a sua unidade familiar” ,dentre outras.  

Atualmente o número de Unidades Família estabelecidos na Fazenda é de 170, sendo 

100 unidades vinculadas ao negócio Cacau, 50 vinculadas ao negócio Pupunha e 10 

vinculadas ao negócio Psicultura que totalizam 485 trabalhadores rurais.  

Sobre o trabalho assalariado destinado ao preparo das glebas para serem entregues aos 

parceiros, geralmente o homem trabalha na parte da implantação e a mulher nas 

atividades agrícolas. É importante esclarecer, que a mulher somente trabalha quando é 

contratada. Quanto ao trabalho de casa, é realizado pelas mulheres na hora do almoço  

e quando voltam à noite. Todos os filhos colaboram, pois como a escola é período 

integral, sobra pouco tempo.   

Nas parcerias, toda a família com idade adequada trabalha. O recolhimento dos 

encargos sociais é contínuo, pois o nome da mulher e dos filhos que trabalham consta 

do contrato para efeito de aposentadoria e outros benefícios próprios da lei trabalhista. 

O serviço do campo é planejado em conjunto e as tarefas do campo são divididas: as 

tarefas mais pesadas (roça, poda) são feitas pelos homens; outras como polinizar, 

colheita são feitas pelas mulheres. A quebra do cacau é feita pelos dois juntos.  Os 

afazeres da casa são executados pelas mulheres. Para isso, elas trabalham menos horas 
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no campo, na produção, mas muitos homens dizem que ajudam em casa, 

principalmente no fim de semana.  

Na casa, a prioridade para os filho é estudar, mas os filhos homens cuidam das 

atividades dos arredores da casa (horta, pequenos animais) e as meninas dos afazeres 

domésticos.  No entanto, muitos disseram que ambos fazem de tudo.  

Durante o debate, eles explicaram que quando fazem o “cursinho” para a parceria 

debatem muito sobre a cooperação, o trabalho unido, respeitando as possibilidades e 

necessidades da outra pessoa, sobre tudo ser planejado e negociado, que assim podem 

produzir mais e conquistar mais melhorias.  

Também se referiram ao modo como tomam a decisão sobre o destino do dinheiro da 

venda do cacau. Na Fazenda Juliana, o cacau é vendido de forma coletiva por meio da 

cooperativa e a família decide em conjunto como vai aplicar o dinheiro. A julgar pelas 

casas que são bem equipadas, com móveis, eletrodomésticos, TV, parabólica, etc. e 

pelo n° de filhos que estuda fora (faculdade), podese deduzir que tem empregado o 

dinheiro em benefício da Família. 

A propriedade possui ainda a atividade de produção de energia elétrica gerada em suas 

Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH, cujas represas de acumulação de água são 

também utilizadas para o negócio Psicultura. 

 

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). 

O uso e ocupação atual das terras da Fazenda estão apresentados na tabela 1 onde se 

distinguem 19 classes de ocupação, a saber: Açaí, Cacau, Cacau (Cabruca + Eritrina), 

Cacau (Cabruca), Cacau (SAF), Capoeira Arbórea, Cascalheira, Construções, 

Eucalipto, Feto, Mata, Pasto, Piscicultura, Pupunha, Represa, Riacho, Seringal, Várzea 

e Viveiro. Na tabela x também são apresentadas as áreas ocupadas por cada classe.  

Tabela 1: Classes de uso e ocupação das terras das Fazendas Reunidas Vale do 

Juliana, com as respectivas áreas ocupadas. (Base de dados: dez/2010) 

Uso e ocupação do solo nas 

FRVJ  

Área (ha) 

Açaí  10,61 
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Cacau  208,50 

Cacau (Cabruca com 

Eritrina)  

12,64 

Cacau (Cabruca)  81,83 

Cacau (SAF)  412,33 

Capoeira Arbórea  274,63 

Cascalheira  8,09 

Construções  87,07 

Eucalipto  19,01 

Feto  52,01 

Mata  2801,30 

Pasto  223,36 

Piscicultura  3,59 

Pupunha  367,23 

Represa  139,40 

Riacho  3,79 

Seringueira  4,33 

Varzea  107,03 

Viveiro  5,46 

Área de Empréstimo  0,30 

TOTAL  4822,50 
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Figura 5: Mapa de Uso da Solo da FRVJ 
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Figura 6: Extração do Látex da seringueira dentro da FRVJ. 

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. 

Vide Grupo de Projetos.  
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Figura 7: Jacaré do papo amarelo (caiman sp.) avistado em um dos lagos onde contêm 

os tanques redes da COOPECON na FRVJ. 

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: 

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

No Grupo de Projetos foi abordado o tema da continuidade da utilização das pastagens 

ou culturas anuais irão continuar a serem usadas para esses fins devido às vantagens 

econômicas dos seus usos. 

No entanto existe uma particularidade, no caso para as FRVJ, é o fato de possuirem 

uma certificação agrícola sócio ambiental da Rainforest Alliance Certified – 

representada pelo Imaflora no Brasil. Neste sentido, tem como missão contribuir com a 

conservação dos recursos naturais e o bem-estar social dos parceiros e colaboradores 

bem como de suas famílias, estimulando a produção responsável, praticada segundo 

critérios de desempenho ambiental, social e econômico da norma da Rede de 

Agricultura Sustentável - RAS. 
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Assim sendo no caso da limpeza das pastagens abandonadas é feito obedecendo às 

normas da certificação RAS e a legislação ambiental vigente. 

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. 

Vide Grupo de Projetos. 

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

referência “sem projeto” descrito acima. 

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

Vide Grupo de Projetos. 

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). 

Vide Grupo de Projetos. 

G3. Concepção e Objetivos do Projeto 

G.3.1. Fornecer um resumo dos principais objetivos do projeto em termos de 

clima, comunidades e biodiversidade. 

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

Vide Grupo de Projetos. 

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). 

Vide Grupo de Projetos. 
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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 projeto na FRVJ teve início em 2011 com o plantio de 10 hectares e terá a duração 

de 30 anos. O período para a creditação de GEE será de 30 anos. 

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. 

Vide Grupo de Projetos. 

G.3.6 Manutenção dos atributos de alto valor para a conservação 

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

Vide Grupo de Projetos. 

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). 

Vide Grupo de Projetos. 

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.  

Vide Grupo de Projetos. 

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.  

Vide Grupo de Projetos. 
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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. 

Vide 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.  

Os assuntos relacionados com o carbono serão de responsabilidade da OCT. A fazenda 

pelo fato de possuir um conjunto de políticas e de procedimentos gerenciados pelos 

administradores da propriedade planeja e executa as operações para melhoria de todo 

seu arcabouço ambiental e social.  

Assim sendo as atividades de implementação da restauração serão de gestão 

compartilhada OCT e FRVJ. 

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.  

Vide Grupo de Projetos. 

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.  

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

Na Fazenda Juliana além do cacau, o palmito também é certificado. No entanto a 

abordagem exploratória somente se ateve ao cacau, que tem 96 trabalhadores em 
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regime da CLT, dos quais 10 são mulheres. Entre os assalariados as tarefas são 

divididas de acordo com a função para o qual se contratou o (a) trabalhador (a), 

pagando-se salário igual para função igual. No entanto, observou-se que entre os 10 

lideres educadores, não há mulheres. A mulher que havia, hoje é assistente do líder do 

negócio do cacau.  

Sobre o trabalho assalariado destinado ao preparo das glebas para serem entregues aos 

parceiros, geralmente o homem trabalha na parte da implantação e a mulher nas 

atividades agrícolas. É importante esclarecer, que a mulher somente trabalha quando é 

contratada. Quanto ao trabalho de casa, é realizado pelas mulheres na hora do almoço  

e quando voltam à noite. Todos os filhos colaboram, pois como a escola é período 

integral, sobra pouco tempo.   

Nas parcerias, toda a família com idade adequada trabalha. O recolhimento dos 

encargos sociais é contínuo, pois o nome da mulher e dos filhos que trabalham consta 

do contrato para efeito de aposentadoria e outros benefícios próprios da lei trabalhista. 

O serviço do campo é planejado em conjunto e as tarefas do campo são divididas: as 

tarefas mais pesadas (roça, poda) são feitas pelos homens; outras como polinizar, 

colheita são feitas pelas mulheres. A quebra do cacau é feita pelos dois juntos.  Os 

afazeres da casa são executados pelas mulheres. Para isso, elas trabalham menos horas 

no campo, na produção, mas muitos homens dizem que ajudam em casa, 

principalmente no fim de semana.  

Na casa, a prioridade para os filho é estudar, mas os filhos homens cuidam das 

atividades dos arredores da casa (horta, pequenos animais) e  as meninas dos afazeres 

domésticos.  No entanto, muitos disseram que ambos fazem de tudo. 

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. 

Todos os empregados que trabalham na fazenda bem como as famílias que vivem na 

propriedade se beneficiam dos direitos lastreados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, na Convenção dos Direitos das Crianças - ONU como também pelas 

convenções e recomendações estabelecidas pela Organização Internacional do 

Trabalho. 
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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. 

A fazenda possui um Programa de Saúde e Segurança Ocupacional para reduzir ou 

prevenir o risco de acidentes no local de trabalho. Todos os trabalhadores são 

capacitados sobre como fazer seu trabalho de maneira segura, utilizando EPI’s 

específicos para cada setor, com ênfase no manuseio e aplicação de agroquímicos; 

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. 

Vide Grupo de Projetos 

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. 

Vide Grupo de Projetos, onde está detalhado o cumprimento das leis e regulamentos 

relevantes nos âmbitos nacionais e locais. 

Além do cumprimento de todas as normas e regulamento a certificação RAS estabelece 

uma série de indicadores de acordo com os princípios listados na tabela 2. 

Tabela 2: Resultados da Auditoria Anual de 2012 das Fazendas Reunidas Vale do Rio 

Juliana. 

Princípio % Cumprimento 

Sistema de gestão social e ambiental;  77,3 

Conservação de ecossistemas;  83,3 

Proteção da vida silvestre;  66,7 

Conservação dos recursos hídricos;  92,9 

Tratamento justo e boas condições de 

trabalho;  

85,3 

Saúde e segurança ocupacional;  86,8 

Relações com a comunidade;  100 

Manejo integrado dos cultivos;  87,5 

Manejo e conservação do solo;  90 

Manejo integrado dos resíduos 66,7 
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G.5.2. Documentar que o projeto tem a aprovação das autoridades apropriadas, 

incluindo as autoridades formais e/ou tradicionalmente estabelecidas pelas 

comunidades. 

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

Vide 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. 

Vide Grupo de Projetos e anexo 1 – PD#1.  
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II. 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. 

As estimativas do balanço líquido nos estoques de carbono devido à implementação 

das atividades do projeto segue a abordagem metodológica do Grupo de Projetos. 

Com base no referencial metodológico e do plano operacional para Restauração 

Florestal da FRVJ, tabela 3, foi estimado a remoção do carbono atmosférico devido às 

atividades do projeto, tabela 4. 

Tabela 3: Plano Operacional para Restauração Florestal 

Ano Tempo (anos) 
Áreas (ha) 

Restauradas/ano 
Blocos 

2011 1 10 1 

2012 2 0 0 

2013 3 25.5 1 e 2 

2014 4 24.5 3 e 4 

2015 5 30 4 

2016 6 30 4 

TOTAL 120 ha 

Buffer não 

permanência 15.75% 

 

Tabela 4: Estimativa da remoção de Carbono Atmosférico devido às atividades do 

projeto. 

Ano 
Tempo 

(anos) 

Incremento 

médio acima 

do solo 

(tCO2) 

Estoque 

tCO2 

acumulado 

Acima do 

Solo 

Incremento 

Médio em 

tCO2 Abaixo 

do Solo 

Estoque tCO2 

acumulado 

Abaixo do 

Solo 

Incremento 

Médio Total 

em tCO2  

Estoque 

tCO2 

acumulado 

Total 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 1 

                     

49.28  

                  

49.28  

                      

11.83  

                     

11.83  

                    

61.11  

                  

61.11  
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2013 2 

                     

49.28  

                  

98.56  

                      

11.83  

                     

23.65  

                    

61.11  

                

122.21  

2014 3 

                   

174.94  

                

273.50  

                      

41.99  

                     

65.64  

                  

216.92  

                

339.13  

2015 4 

                   

295.67  

                

569.17  

                      

70.96  

                   

136.60  

                  

366.63  

                

705.77  

2016 5 

                   

443.51  

            

1,012.67  

                   

106.44  

                   

243.04  

                  

549.95  

            

1,255.72  

2017 6 

                   

616.83  

            

1,629.50  

                   

148.04  

                   

391.08  

                  

764.87  

            

2,020.58  

2018 7 

                   

616.83  

            

2,246.33  

                   

148.04  

                   

539.12  

                  

764.87  

            

2,785.45  

2019 8 

                   

681.82  

            

2,928.15  

                   

163.64  

                   

702.76  

                  

845.45  

            

3,630.90  

2020 9 

                   

744.26  

            

3,672.41  

                   

178.62  

                   

881.38  

                  

922.88  

            

4,553.79  

2021 10 

                   

820.72  

            

4,493.13  

                   

196.97  

               

1,078.35  

              

1,017.69  

            

5,571.48  

2022 11 

                   

928.63  

            

5,421.76  

                   

222.87  

               

1,301.22  

              

1,151.51  

            

6,722.98  

2023 12 

                   

928.63  

            

6,350.39  

                   

222.87  

               

1,524.09  

              

1,151.51  

            

7,874.49  

2024 13 

               

1,008.85  

            

7,359.25  

                   

242.12  

               

1,766.22  

              

1,250.98  

            

9,125.47  

2025 14 

               

1,085.92  

            

8,445.17  

                   

260.62  

               

2,026.84  

              

1,346.54  

          

10,472.01  

2026 15 

               

1,180.30  

            

9,625.47  

                   

283.27  

               

2,310.11  

              

1,463.57  

          

11,935.58  

2027 16 

               

1,304.88  

          

10,930.34  

                   

313.17  

               

2,623.28  

              

1,618.05  

          

13,553.63  

2028 17 

               

1,304.88  

          

12,235.22  

                   

313.17  

               

2,936.45  

              

1,618.05  

          

15,171.67  

2029 18 

               

1,381.91  

          

13,617.13  

                   

331.66  

               

3,268.11  

              

1,713.57  

          

16,885.24  

2030 19 

               

1,455.92  

          

15,073.05  

                   

349.42  

               

3,617.53  

              

1,805.34  

          

18,690.58  

2031 20 

               

1,546.54  

          

16,619.59  

                   

371.17  

               

3,988.70  

              

1,917.71  

          

20,608.29  

2032 21 

               

1,637.17  

          

18,256.76  

                   

392.92  

               

4,381.62  

              

2,030.09  

          

22,638.38  

2033 22 

               

1,637.17  

          

19,893.92  

                   

392.92  

               

4,774.54  

              

2,030.09  

          

24,668.46  

2034 23 

               

1,637.17  

          

21,531.09  

                   

392.92  

               

5,167.46  

              

2,030.09  

          

26,698.55  

2035 24 

               

1,637.17  

          

23,168.26  

                   

392.92  

               

5,560.38  

              

2,030.09  

          

28,728.64  

2036 25 

               

1,637.17  

          

24,805.42  

                   

392.92  

               

5,953.30  

              

2,030.09  

          

30,758.72  

2037 26                                                                                    
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1,637.17  26,442.59  392.92  6,346.22  2,030.09  32,788.81  

2038 27 

               

1,637.17  

          

28,079.76  

                   

392.92  

               

6,739.14  

              

2,030.09  

          

34,818.90  

2039 28 

               

1,637.17  

          

29,716.92  

                   

392.92  

               

7,132.06  

              

2,030.09  

          

36,848.98  

2040 29 

               

1,637.17  

          

31,354.09  

                   

392.92  

               

7,524.98  

              

2,030.09  

          

38,879.07  

2041 30 

               

1,637.17  

          

32,991.26  

                   

392.92  

               

7,917.90  

              

2,030.09  

          

40,909.16  

2042 31 

               

1,500.74  

          

34,491.99  

                   

360.18  

               

8,278.08  

              

1,860.91  

          

42,770.07  

2043 32 

               

1,500.74  

          

35,992.73  

                   

360.18  

               

8,638.25  

              

1,860.91  

          

44,630.98  

2044 33 

               

1,152.84  

          

37,145.57  

                   

276.68  

               

8,914.94  

              

1,429.52  

          

46,060.50  

2045 34 

                   

818.58  

          

37,964.15  

                   

196.46  

               

9,111.40  

              

1,015.04  

          

47,075.55  

2046 35 

                   

409.29  

          

38,373.44  

                      

98.23  

               

9,209.63  

                  

507.52  

          

47,583.07  

TOTAL 37,964.15 

 

9,111.40 

 

47,075.55 

 TOTAL COM BUFFER 

(15,75%) 31,984.80 

 

7,676.35 

 

39,661.15 

 

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. 

Cenário sem o projeto: 

Como citado na seção G.5.1 a FRVJ é um imóvel rural que é certificado pela 

Rainforest através do padrão RAS, logo devido às normas rígidas, contidas no processo 

de certificação, de boas práticas não é prática comum à utilização do fogo para limpeza 

de áreas nos locais que serão restaurados. 

Conforme o documento do Grupo de Projetos apontou que a possível emissão de GEE 

não-CO2 nesse cenário é devido à utilização do fogo, não há necessidade de realização 

dos cálculos para essa abordagem. 

Cenário com o projeto: 

                                  

Como serão utilizados apenas fertilizantes sintéticos, Fon=0 

EF1: 0.01 (IPCC NGIP)
1
 

                                                           
1
 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/4_Agriculture.pdf 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/4_Agriculture.pdf
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Quantidade: 0.1666 t/ha (tabela 14: Grupo de Projetos). 

Fracgasf=0.2 

Tabela 5: Estimativa das emissões de Gases não-CO2 devido às atividades do projeto. 

Emissão 

não 

GEE 

(NH3) 

Emissão 

não 

GEE 

(NOx) 

N2O 

Fertilizantes 

tCO2 

0.002 0.002 0.00 

0.000 0.000 0.00 

0.004 0.004 0.01 

0.004 0.004 0.01 

0.005 0.005 0.01 

0.005 0.005 0.01 

0.02 0.02 12.40 

 

De maneira conservativa foram calculadas as emissões do projeto devido à utilização 

de fertilizantes no PD#1, sendo de apenas 0.03% com relação ao sequestro de GEE. 

Devido à falta de significância das emissões elas foram desconsideradas da 

contabilidade de carbono. 

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. 

Como o viveiro de mudas para restauração fica localizado dentro da FRVJ as emissões 

devido o transporte de mudas serão desprezíveis, pois o deslocamento entre viveiro e 

áreas para restauração será menor do que 20km, sendo realizado em uma única etapa. 

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). 

O Balanço líquido dos impactos do projeto é positivo, pois será igual às remoções de 

carbono devido à restauração florestal. Vide seção CL1.1.  

De forma conservadora os únicos reservatórios considerados para os cálculos dos 

impactos do projeto foram o acima e abaixo do solo. Outra abordagem que contribui 
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para garantir os benefícios do projeto em termos climáticos é não considera nos 

cálculos qualquer mudança de GEE não-CO2. 

Como as emissões de GEE resultantes de atividades do projeto serão de apenas 0,03% 

(seção CL1.2) elas serão ignoradas, pois são menores do que 5%. 

Como não irão ocorrer vazamentos e tampouco outras fontes significativas de emissões 

de GEE, o balanço líquido será igual a remoção de GEE. 

 

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. 

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

No caso da restauração florestal da FRVJ não irá ocorrer vazamentos devido às 

atividades do projeto pelo fato de serem áreas atualmente não produtivas dentro do 

imóvel. 

Como as áreas que serão restauradas são pastagens degradadas e abandonadas não irá 

haver deslocamento e tampouco realocação das atividades pecuárias para outras 

regiões que possam vir a aumentar as emissões de GEE fora da área do projeto. 

CL2.2. Documentar como possíveis vazamentos serão mitigados e estimar em que 

medida tais impactos serão reduzidos por estas atividades mitigadoras. 

Não se aplica, pois não irá haver vazamentos conforme explicado 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). 

Não se aplica, pois não irá haver vazamentos conforme explicado na seção CL2.1. 
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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. 

Não se aplica, pois não irá haver vazamentos conforme explicado na seção CL2.1. 

 

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. 

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

Vide Grupo de Projetos. 

III. 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.  

A relação da FRVJ com os vizinhos, comunidades vizinhas e com os grupos de 

interesse locais é positiva, procurando sempre contribuir com o desenvolvimento 

econômico local mediante absorção da mão de obra. 

Maiores detalhes podem ser encontrados no Grupo de Projetos. 
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Figura 8: Unidades Família moradores da FRVJ e participantes da COOPECON 

(Cooperativa de Aquicultores de Águas Continentais) 

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.  

Vide Grupo de Projetos. 

CM2. Impactos Sociais fora da Zona do Projeto  

CM2.1. Identificar quaisquer impactos negativos aos atores fora da zona do 

projeto, causados por suas atividades. 

Vide Grupo de Projetos. Todos os empregados da FRVJ se beneficiam dos direitos e 

das condições estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

 

Saúde e Segurança Ocupacional, havendo, portanto, um programa para reduzir ou 

prevenir o risco de acidentes no trabalho, através da: 

 

• Uso e conservação de EPIs; 

 

• Curso de aplicação de Agrotóxicos; 

 

• Brigada de Incêndios; 

 

• Curso de Primeiros Socorros. 
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CM2.2. Descrever como o projeto planeja mitigar estes impactos negativos sociais 

e econômicos.  

Vide Grupo de Projetos. 

CM2.3. Demonstrar que o projeto provavelmente não resultará em impactos 

negativos ao bem estar de outros grupos de atores locais. 

Vide Grupo de Projetos. 

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). 

Vide Grupo de Projetos. 

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.  

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

Vide Grupo de Projetos. 

IV. 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, 
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conforme definido no item G2. A diferença (i.e. os benefícios líquidos à 

biodiversidade) deve ser positiva. 

Vide Grupo de Projetos, onde está descrita a abordagem metodológica para o 

monitoramento nas mudanças na biodiversidade. Mesmo ainda não implementado o 

plano de monitoramento da biodiversidade foi avistado aparecimento de espécies da 

fauna nas áreas que foram restauradas em 2011, conforme figura 5. 

 

Figura 9: Veado mateiro (Mazama Americana) avistado em área em processo de 

restauração na FRVJ. 

 

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.  

Vide Grupo de Projetos. 

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. 

Vide Grupo de Projetos  
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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. 

Vide Grupo de Projetos  

B1.5. Garantir que nenhum OGM será utilizado para gerar reduções ou remoções 

de GEE. 

Vide Grupo de Projetos 

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. 

Vide Grupo de Projetos  

B2.2. Documentar como o projeto planeja mitigar estes impactos negativos fora 

da zona do projeto. 

Vide Grupo de Projetos  

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”). 

Vide Grupo de Projetos  

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). 

Vide Grupo de Projetos  

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.  

Vide Grupo de Projetos 
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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. 

Vide Grupo de Projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

V. ANEXO 
 

 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

QUE, ENTRE SI, CELEBRAM 

A ORGANIZAÇÃO DE 

CONSERVAÇÃO DE 

TERRAS DO BAIXO SUL DA 

BAHIA – OCT E A 

FAZENDAS REUNIDAS 

VALE DO JULIANA S.A  

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE TERRAS DO BAIXO SUL DA 

BAHIA – OCT, associação civil de direito privado, qualificada como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, sediada no Portal da APA do Pratigi, 

KM 386 da BR 101, Município de Ibirapitanga, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob 

o nº 04.685.215/0001-65, neste ato representada na forma dos seus atos constitutivos, 

doravante denominada simplesmente “OCT”; 

 

e, de outro lado, 

 

A FAZENDAS REUNIDAS VALE DO JULIANA S.A, pessoa jurídica de direito 

privado,com sede na Rodovia Juliana, s/n, Igrapiuna, neste Estado  , inscrita no CNPJ 

sob o nº 96.788.856/00001-42 , neste ato representada na forma do seu Contrato 

Social,doravante denominada simplesmente “FRVJ”, 

 

CONSIDERANDO QUE: 
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I. Em 2004, foi instituído o Programa de Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável do Mosaico de APAs do Baixo Sul da Bahia, coordenado pelo 

Governo do Estado da Bahia, com a participação da Associação dos 

municípios do Baixo Sul da Bahia (AMUBS), do Consórcio Intermunicipal 

da APA do Pratigi (CIAPRA), além de organizações não governamentais da 

região e da Fundação Odebrecht, tendo como mote a promoção e integração 

dos capitais ambiental, produtivo, humano e social, gerando riqueza moral e 

material para a população local;  

 

II. A OCT, entidade participante desse programa, tem como missão promover a 

conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, mediante o 

desenvolvimento de projetos sustentáveis e inclusivos nas comunidades que 

compõem as Unidades de Conservação do Baixo Sul da Bahia, 

 

III. A coordenação e integração dos programas e projetos de serviços ambientais 

serão feitas pela Aliança Cooperativa de Serviços Ambientais (ACSA), a 

qual visa à inteiração dos serviços ambientais gerados pela conservação e 

restauração da APA do Pratigi em ativos para clientes nacionais e 

internacionais, remunerando as unidades família e proprietários rurais 

responsáveis pela manutenção dos serviços e agregar valor ao patrimônio 

natural da região do Baixo Sul da Bahia; 

 

IV. No âmbito de sua responsabilidade socioambiental, pretende a FRVJ 

contribuir para o êxito dos projetos e ações da Aliança Cooperativa de 

Serviços Ambientais (ACSA), promovendo a restauração florestal em áreas 

de sua propriedade, bem como a conservação das matas nativas existentes por 

meio da execução de projetos a serem, posteriormente, replicados na região 

do Baixo Sul da Bahia, especialmente, na APA do Pratigi;  

 

V. As sub-bacias do Mina Nova e do Vargido, as quais fazem parte da Bacia do 

Rio Juliana e abrangem a FRVJ e parte do assentamento da Mata do Sossego, 

foram selecionadas como área prioritária para o primeiro projeto de serviços 

ambientais da ACSA. 
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RESOLVEM as Partes celebrar o presente Acordo de Cooperação Técnica 

(“Acordo”), mediante as cláusulas e condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente Acordo tem por objeto a conjugação de esforços entre as Partes para 

o desenvolvimento e implantação de projetos de serviços ambientais (água, carbono e 

biodiversidade) nas sub-bacias do Mina Nova e Vargido, visando transformar os 

serviços ambientais em ativos tangíveis para clientes nacionais e internacionais, atrair 

recursos financeiros para viabilizar a recuperação das áreas degradadas e conservação 

das florestas, remunerarem as unidades família e proprietários rurais responsáveis pela 

produção e manutenção dos serviços ambientais gerados e agregar valor ao patrimônio 

natural da região do Baixo Sul da Bahia. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES 

 

2.1. Compete a FRVJ:  

 

 Disponibilizar, através de contratos entre a OCT e FRVJ, todas as áreas 

prioritárias, elegíveis e passíveis para geração de serviços ambientais (água, 

carbono e biodiversidade); 

 Disponibilizar para a ACSA-OCT os créditos de carbono gerados através da 

recuperação de áreas degradadas, conservação das florestas e geração de 

energia renovável para serem negociados com potenciais clientes, em 

condições a serem definidas em contratos específicos. 

  

2.2. Compete à OCT-ACSA:  
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 Realizar o planejamento da paisagem, do uso e ocupação da propriedade, na 

restauração florestal das áreas degradadas e na conservação da biodiversidade;    

 Identificar áreas prioritárias e elegíveis para projetos de carbono e outros 

serviços ambientais como produção de água e conservação da biodiversidade;  

 Contratar estudos preliminares para avaliar a viabilidade técnica e financeira 

dos projetos de serviços ambientais; 

 Coordenar a elaboração do Documento de Concepção do Projeto (PDD) para as 

áreas elegíveis e adicionais para geração de créditos de carbono; 

 Responsabilizar-se pela certificação e validação dos serviços ambientais (água, 

carbono e biodiversidade).  

 Engajar os proprietários rurais e comunidades locais na área de entorno da 

FRVJ; 

 Identificar e negociar com clientes nacionais e internacionais os serviços 

ambientais produzidos na FRVJ e áreas do entorno; 

 Oferecer assistência técnica e prática na coleta de sementes e produção de 

mudas de espécies nativas a serem produzidas para restaurar as áreas 

degradadas da FRVJ e entorno;  

 Coordenar a validação, verificação e monitoramento dos serviços ambientais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO 

 

3.1. A execução do presente acordo se dará imediatamente após a assinatura do 

mesmo.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

4.1. Este Acordo de Cooperação Técnica entrará em vigor a partir da data de sua 

assinatura e vigerá até o final de 2012, com possibilidade de prorrogar o mesmo caso 

haja interesse em ambas as partes.  
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CLÁUSULA QUINTA – DA ADIÇÃO, MODIFICAÇÃO OU SUPRESSÃO DE 

CLÁUSULAS 

 

5.1. Sempre que houver necessidade e mediante termo aditivo, poderão as cláusulas 

deste Acordo serem modificadas ou suprimidas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

 

6.1. Fica eleito o foro do Município de Ituberá, Estado da Bahia como o competente 

para dirimir quaisquer controvérsias relativas ao conteúdo, bem como à validade deste 

Acordo, renunciando as Partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim acharem de acordo, as Partes firmam o presente Acordo em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, para fins de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

Salvador, 01 de maio de 2011. 

_________________________________________ 

FAZENDAS REUNIDAS VALE DO JULIANA S.A  

__________________________________________________________________ 

ORGANIZAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE TERRAS DO BAIXO SUL DA 

BAHIA – OCT 

 

Testemunhas: 

_____________________________       

_________________________________________ 

Nome:                                                        Nome: 

CPF:                                                           CPF:  


