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Resumo Executivo
O Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas – Taquari está localizado no entorno dos
Parques Estadual das Nascentes do rio Taquari (PENT) e Nacional das Emas (PNE), que são áreas
protegidas, que desempenham um papel importante para a conservação da biodiversidade na região. O
Corredor Emas – Taquari recobre paisagens do Cerrado e do Pantanal, estende-se do sudoeste de Goiás
até o centro-norte do Mato Grosso do Sul e possui a mais alta taxa de desmatamento de todo Cerrado,
4,5% de 2002 a 2004. Neste contexto, o projeto pretende reflorestar 588,9 hectares com espécies nativas
do Cerrado. No futuro, as áreas privadas serão transformadas em Reserva Legal, de acordo com o artigo 16
do Código Florestal Brasileiro, lei 4.771/65, e também aproveitadas para o uso múltiplo não madereiro, ás
áreas reflorestadas no PENT, permanecerão protegidas pelas leis que regem e salvaguardam as Unidades
de Conservação (UC).
O Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas – Taquari foi concebido para alinhar estratégias
diferentes, a fim de apoiar os aspectos ambientais e sociais, aderindo atividades de reflorestamento,
conservação através da conexão de fragmentos remanescentes de Cerrado, combate aos incêndios
florestais, capacitação das comunidades locais na gestão sustentável, bem como educação ambiental. O
reflorestamento, workshops e cursos de formação serão realizados pela proponente do projeto junto com
instituições parceiras.
A combinação de recuperação de áreas degradadas, conservação e compromisso social nas comunidades
envolvidas no projeto trazem para a região a possibilidade do surgimento de um novo paradigma em termos
de desenvolvimento e geração de renda, reduzindo o uso do fogo como ferramenta de manejo e
possibilitando o aproveitamento dos produtos da biodiversidade como alternativa sustentável de geração de
renda.
A ausência das atividades do projeto implicaria na redução das possibilidades da comunidade beneficiada
pelo projeto em participar na capacitação e difusão de conhecimentos sobre a conservação do Cerrado e
uso adequado de seus recursos naturais. Além disso, seriam excluídos dos benefícios o apoio e a formação
das brigadas de incêndio local. Na ausência do projeto, o uso e ocupação do solo nas áreas mapeadas para
o plantio tendem a manter inalterados seus atuais estoques de biomassa.
O atual modelo de desenvolvimento da região baseado em grandes áreas de monocultura tecnificada, tem
levado a região a uma sistemática perda da cobertura vegetal e redução dos estoques de carbono da
vegetação e do solo. Além disso, essas atividades contribuem com a emissão de carbono, bem como de
outros gases, associados aos fertilizantes e a pecuária.
Com impacto direto do projeto, espera-se que o reflorestamento retire da atmosfera em 30 anos cerca de
206.144,60 t CO2e.

3

SEÇÃO GERAL

Sumário
G1. Condições originais da área do projeto .................................................................................. 10
G1.1. Localização do projeto ..................................................................................................... 10
G1.2. Tipos e condições da vegetação dentro da área do projeto. ............................................ 15
G1.3. Os limites da área e da zona de projeto. ......................................................................... 15
G1.4. Estoques atuais de carbono dentro da área do projeto. ................................................... 16
G1.5. Descrição das comunidades beneficiadas pelo projeto. .................................................. 21
G1.6. Uma descrição do uso da terra atual e dos direitos legais e tradicionais de propriedades
na zona do projeto. ................................................................................................................... 27
G1.7. Descrição da biodiversidade atual existente na zona do projeto ...................................... 28
G1.8 Atributos de Alto Valor para a Conservação (High Conservation Values ) conhecidos na
zona do projeto. ........................................................................................................................ 34
G2. Projeção da Linha de Base .................................................................................................... 44
G2.1. Cenário de uso da terra na ausência do projeto. ............................................................. 44
G2.2. Benefícios adicionais proporcionados pela atividade de projeto. ..................................... 46
G2.3. Mudanças nos estoques de carbono associadas com o cenário de referência “sem
projeto”...................................................................................................................................... 49
G2.4. Descrição das comunidades num cenário sem projeto. ................................................... 50
G2.5. Descrição da biodiversidade local num cenário sem projeto............................................ 51
G3. Concepção e Objetivos do Projeto ......................................................................................... 52
G3.1. Resumo dos principais objetivos do projeto para os itens de clima, comunidade e
biodiversidade. .......................................................................................................................... 52
G3.2. Descrição de cada atividade de projeto. .......................................................................... 54
G3.3. 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. ............................................................... 59
G3.4. Duração do projeto e período creditício. .......................................................................... 60
G3.5. Riscos naturais e antropogênicos aos benefícios esperados para clima, comunidades e
biodiversidade durante o tempo de duração do projeto. ............................................................ 60
G3.6. Manutenção dos Altos Valores de Conservação. ............................................................ 62
G3.7. Benefícios para clima, comunidade e biodiversidade além do tempo de duração do
projeto. ...................................................................................................................................... 62
G3.8. Escolha das comunidades beneficiadas pelo projeto....................................................... 63
G3.9. Processo de comunicação durante a validação do projeto. ............................................. 66
G3.10. Mediação de conflitos durante o desenvolvimento e implantação do projeto. ................ 66
G3.11. Mecanismo financeiro .................................................................................................... 67
G4. Capacidade de Gestão e Boas Práticas ................................................................................. 67
G4.1. Proponente do projeto. .................................................................................................... 67
G4.2. Experiências e expertise das equipes.............................................................................. 67
G4.4. Estímulo ao emprego de membros da comunidade no projeto. ....................................... 71
G4.5. Cumprimento da legislação trabalhista. ........................................................................... 71
G4.6. Segurança dos trabalhadores. ......................................................................................... 71
G4.7. Saúde financeira da proponente. ..................................................................................... 72
G5. Status Legal e Direito de Propriedade .................................................................................... 72
G5.1. Consonância do projeto com as legislações brasileiras. .................................................. 72
G5.2. Anuência do Estado, proprietários e comunidade de entorno. ......................................... 73
G5.3. Áreas próximas e não participantes. ................................................................................ 73
G5.4. Necessidades de realocação de grupos. ......................................................................... 73
G5.5. Atividades ilegais que podem influir nos benefícios do projeto para clima, comunidade e
biodiversidade. .......................................................................................................................... 73
G5.6. Titularidade clara e incontestável sobre os direitos de carbono da proponente do projeto.
.................................................................................................................................................. 74
CL1. Impactos Líquidos Positivos ao Clima .................................................................................. 74

4

SEÇÃO GERAL
CL1.1. Balanços líquidos nos estoques de carbono com a atividade de projeto. ....................... 74
CL1.2. Balanço líquido nas emissões de GEE não-CO2 nos cenários com e sem projeto. ........ 77
CL1.3. Emissões de GEE resultantes da atividade de projeto. .................................................. 77
CL1.4. Balanço líquido positivo dos impactos do projeto. .......................................................... 77
CL1.5. Dupla contagem. ........................................................................................................... 79
CL2. Impactos Climáticos fora da área do projeto („Vazamentos‟) ................................................ 79
CL2.1. Tipos de vazamentos e potenciais aumentos de emissões de GHG. ............................. 79
CL2.2. Mitigação dos vazamentos. ........................................................................................... 80
CL2.3. Subtração dos impactos climáticos negativos fora da área do projeto. .......................... 80
CL2.4. GEE „s não - CO2. .......................................................................................................... 80
CL3. Monitoramento dos Impactos Climáticos .............................................................................. 80
CL3.1. Plano de monitoramento das emissões de GEE não CO2 com a atividade de projeto. .. 80
CL3.2. Comprometimento com o plano de monitoramento........................................................ 92
CM1. Impactos Líquidos Positivos à Comunidade ........................................................................ 93
CM1.1. Impactos às comunidades. ........................................................................................... 93
CM1.2. Manutenção dos Altos Valores de Conservação. .......................................................... 97
CM2. Impactos Sociais fora da área do projeto. ............................................................................ 98
CM2.1. Impactos sociais negativos. .......................................................................................... 98
CM2.2. Mitigação dos impactos sociais negativos..................................................................... 98
CM2.3. Esclarecimentos sobre a não impactação negativa do projeto. ..................................... 98
CM3. Monitoramento dos Impactos à Comunidade ....................................................................... 98
CM3.1. Plano de monitoramento dos impactos sociais. ............................................................ 98
CM3.2. Plano de monitoramento e conservação dos HVC‟s. .................................................... 99
CM3.3. Comprometimento com o plano de monitoramento..................................................... 100
B1. Impactos Líquidos Positivos à Biodiversidade ...................................................................... 100
B1.1. Impactos na biodiversidade. .......................................................................................... 100
B1.2. Manutenção dos Altos Valores de Conservação (HCV‟s)............................................... 106
B1.3. Espécies utilizadas pelo projeto. .................................................................................... 106
B1.4. Impactos pelo uso de espécies não nativas. .................................................................. 106
B1.5. Garantias do não uso de OGM. ..................................................................................... 106
B2. Impactos da Biodiversidade fora da área do projeto. ............................................................ 106
B2.1. Impactos negativos à biodiversidade. ............................................................................ 106
B2.2. Mitigação dos impactos negativos à biodiversidade. ...................................................... 107
B2.3. Impactos positivos do projeto sobre a biodiversidade no cenário “sem projeto”. ............ 107
B3. Monitoramento dos Impactos à Biodiversidade..................................................................... 107
B3.1. Plano de monitoramento dos impactos à biodiversidade. .............................................. 107
B3.2. Plano de monitoramento e conservação dos HVC‟s. ..................................................... 107
B3.3. Comprometimento com o plano de monitoramento. ....................................................... 107
GL1. Benefícios de Adaptação às Mudanças Climáticas ............................................................ 108
GL1.1. Cenário na ausência do projeto. .................................................................................. 108
GL1.2. Riscos aos benefícios do projeto para clima, comunidade e biodiversidade resultantes
das alterações climáticas previstas ......................................................................................... 111
GL1.3. Impactos das alterações climáticas para as comunidades e biodiversidade ................ 112
GL1.4. Mitigação dos impactos proporcionados pela atividade de projeto. ............................. 113
GL2. Benefícios Excepcionais à Comunidade............................................................................. 113
GL2.1. Índice de Desenvolvimento Humano na região do projeto. .......................................... 113
GL2.2. Perfil das famílias beneficiadas. .................................................................................. 116
GL2.3. Riscos avaliados dos benefícios às famílias. ............................................................... 116
GL2. 4. Impactos negativos..................................................................................................... 116
GL2.5. Monitoramento dos impactos positivos e negativos aos mais pobres. ......................... 117
GL3. Benefícios Excepcionais à Biodiversidade ......................................................................... 117
GL3.1. Quanto à vulnerabilidade ............................................................................................. 117
Referências Bibliográficas........................................................................................................... 118

5

SEÇÃO GERAL
Figuras
Figura 1 - Distribuição dos Biomas Brasileiros .............................................................................. 10
Figura 2 - Fisionomias do bioma Cerrado. Fonte: Embrapa Cerrados. .......................................... 12
Figura 3 - Mapa do Clima no Brasil. .............................................................................................. 15
Figura 4 – Comunidades Beneficiadas pelo Projeto ...................................................................... 21
Figura 5- Oficina de Diagnóstico dos Assentamentos ................................................................... 23
Figura 6 - Capacitação para identificação de espécies nativas do Cerrado e coleta de sementes.23
Figura 7- Diagnóstico Participativo do Quilombo do Cedro ........................................................... 25
Figura 8 - Viveiro da comunidade (esquerda) e Farmácia de manipulação de remédios e produtos
naturais da Comunidade do Cedro (direita)................................................................................... 25
Figura 9 - Diagnóstico Participativo do Quilombo Buracão ............................................................ 26
Figura 10- Áreas Prioritárias para a Conservação do Cerrado. ..................................................... 41
Figura 11 - Ciclo Degradante da Agricultura. ................................................................................ 51
Figura 12 - Localização do Mosaico de Áreas do Projeto e Comunidades .................................... 59
Figura 13 - (A) Flores do Ipê; (B) Mirassol da Furna; (C) PENT; (D) Lugar Jacubinha e (E)
Babilônia Lotes 8, 9 e 10............................................................................................................... 60
Figura 14 - Reunião de Apresentação do Projeto aos Proprietários em fevereiro de 2009. ........... 65
Figura 15 - Reunião com o proprietário César Sandri. .................................................................. 65
Figura 16 - Parcela de 20m x 50m subdivida em 10 quadrículas de 10m x 10m. .......................... 86
Figura 17 - Utilização da Suta. ...................................................................................................... 87
Figura 18 - Vara telescópica utilizada para tomada da altura oblíqua dos indivíduos das parcelas.
..................................................................................................................................................... 87
Figura 19 - Mapas base utilizados para a análise temporal dos possíveis desmatamentos. A cor
vermelha indica áreas de agricultura, pastagem e outras formas de uso. ................................... 100
Figura 20 - Uso do Solo e Unidades Fisionômicas na Microrregião do Sudoeste de Goiás, região
do projeto. ................................................................................................................................... 101
Figura 21 - Focos de Desmatamento na MRH Sudoeste de Goiás (2004 – 2005) ...................... 102
Figura 22 - Estatísticas das Práticas Rurais por Propriedades Analisadas no entorno do PNE, MS.
....................................................................................................................................................... 1
Figura 23 - Corredor de Conservação da Biodiversidade Emas – Taquari. ................................. 105
Figura 24 - Projeções de anomalias de temperatura (°C) para América do Sul (Cenário A2)...... 108
Figura 25 - Projeções de anomalias de precipitação (mm/dia) para América do Sul (Cenário A2)
................................................................................................................................................... 109
Figura 26 - Distribuição dos Biomas Brasileiros. ......................................................................... 110
Figura 27 - Potenciais alterações na distribuição dos biomas no Cenário A2. ............................. 111
Figura 28 - Coeficiente de Gini no Mundo ................................................................................... 114

6

SEÇÃO GERAL
Tabelas
Tabela 1- Propriedades que formam o mosaico de áreas do projeto ............................................ 15
Tabela 2 - Descrição e distribuição das áreas dos sub-estratos, dentro do projeto. ...................... 18
Tabela 3 - Quantificação da biomassa media e do estoque de carbono médio, por hectare, ........ 20
Tabela 4 - Estoque total de carbono nos sub-estratos, nas áreas, e no projeto ............................ 20
Tabela 5 - Uso do solo na área do projeto .................................................................................... 27
Tabela 6 - Estimativa de riqueza dos principais grupos animais e vegetais no bioma Cerrado ..... 28
Tabela 7 – Tipos vegetacionais e das fisionomias ........................................................................ 30
Tabela 8 – Espécies endêmicas no PNE e descrição da ocorrência ............................................. 31
Tabela 9– Quadro de resumo dos Atributos de Alto Valor para a Conservação conhecidos na Zona
do projeto ...................................................................................................................................... 34
Tabela 10- Unidades de Conservação no estado de Goiás .......................................................... 36
Tabela 11 - Lista Oficial da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção.............................................. 37
Tabela 12 –Resumo dos principais Objetivos do.......................................................................... 53
Tabela 13- Atividades do Projeto de Reflorestamento do Corredor de Biodiversidade Emas –
Taquari ......................................................................................................................................... 54
Tabela 14- Riscos Naturais e Induzidos. ....................................................................................... 61
Tabela 15- Ações da Atividade de Projeto de Garantias à Proteção dos HCV's. ........................... 62
Tabela 16- Benefícios além do tempo de projeto. ......................................................................... 63
Tabela 17- Atividades ilegais e os riscos aos benefícios do projeto .............................................. 73
Tabela 18- Estimativa de remoções de CO2e cima e abaixo do nível do solo pelo projeto de
reflorestamento com espécies nativas do Cerrado para todos os extratos (anexo I) ..................... 74
Tabela 19- Remoções, ex-ante, de GEE na área do projeto no período creditício de 30 anos ...... 76
Tabela 20- Balanço final das remoções de GHG pelo projeto e cálculo de VCUs conforme o
Guidance for AFOLU do VCS. ...................................................................................................... 78
Tabela 21 - Dados a serem coletados ou usados para monitorar mudanças no estoque de carbono
em reservatórios de carbono dentro da fronteira do projeto, e como estes dados serão alcançados.
..................................................................................................................................................... 82
Tabela 22– Impactos às comunidade do buracão em cenário com projeto e sem projeto ............. 93
Tabela 23– Impactos à comunidade do Cedro em cenário com projeto e sem projeto .................. 94
Tabela 24– Impactos aos assentamentos em cenário com projeto e sem projeto ......................... 95
Tabela 25 – Impactos à comunidade Nova Esperança e cenários com e sem projeto .................. 96
Tabela 26 – Impactos aos produtores e cenários com e sem projeto ............................................ 97
Tabela 27- Indicadores de Sustentabilidade ................................................................................. 98
Tabela 28 - Impactos causados pela variação climática prevista em GL1.1 ................................ 112
Tabela 29- Mitigação dos Impactos ............................................................................................ 113
Tabela 30 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal ........................................................ 114
Tabela 31– Índice de Gini Municipais.......................................................................................... 114
Tabela 32- Percentuais estaduais de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. .................. 115
Tabela 33- Percentuais municipais de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. ................. 115
Tabela 34 - Índices de Desenvolvimento Familiar ....................................................................... 115

7

SEÇÃO GERAL
Equações:
Equação 1- Cálculo de estoque de carbono das áreas do projeto. ............................................... 16
Equação 2- Cálculo do estoques de carbono na biomassa acima do solo no tempo t do stratum i,
na ausência do projeto. ................................................................................................................. 16
Equação 3- Cálculo do estoque de carbono na biomassa abaixo do solo no tempo t do stratum i,
na ausência do projeto. ................................................................................................................. 17
Equação 4- Cálculo do estoque de carbono dentro do projeto conforme metodologia ARAMS0001. ..................................................................................................................................... 74
Equação 5- Cálculo do estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t do
estrato i no cenário de projeto. ...................................................................................................... 75
Equação 6- Cálculo da biomassa acima do nível do solo no tempo t no cenário do projeto. ......... 75
Equação 7- Cálculo do estoques de carbono na biomassa abaixo do nível solo no tempo t no
cenário do projeto. ........................................................................................................................ 75
Equação 8- Cálculo remoções líquidas de GEE por sumidouros por ano. .................................... 75
Equação 9- Fórmulas usadas para o cálculo ex-ante das remoções líquidas decorrentes das
atividades do projeto. .................................................................................................................... 78
Equação 10- Cálculo do leakage para o primeiro período creditício de verificação do projeto. ..... 79
Equação 11- Cálculo do leakage para períodos subseqüentes após primeira verificação do projeto.
..................................................................................................................................................... 80
Equação 12- Cálculo Variabilidade dos estratos. .......................................................................... 84
Equação 13- Cálculo Variabilidade da população. ........................................................................ 85
Equação 14- Cálculo do numero de parcelas dispostas nos estratos............................................ 85
Equação 15- Cálculo do numero de parcelas para cada estrato. .................................................. 85
Equação 16- Cálculo do estoques de carbono dentro do limite do projeto no tempo t, alcançada
pela atividade do projeto. .............................................................................................................. 88
Equação 17- Cálculo do estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t do
estrato i alcançada pela atividade do projeto durante o intervalo de monitoramento. .................... 88
Equação 18- Cálculo do estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo....................... 88
Equação 19- Cálculo do estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo....................... 89
Equação 20- Cálculo do total de biomassa seca e toneladas dentro da uma parcela. .................. 89
Equação 21- Cálculo do total da biomassa seca do individuo arbóreo. ......................................... 89
Equação 22- Cálculo do volume cilíndrico oblíquo do individuo arbóreo em m3. .......................... 89
Equação 23- Cálculo do estoque de biomassa abaixo do nível do solo no tempo t alcançado pela
atividade do projeto durante o intervalo de monitoramento. .......................................................... 89
Equação 24- Cálculo do estoque de biomassa abaixo do nível do solo no tempo t alcançados pela
atividade do projeto durante o intervalo de monitoramento. .......................................................... 90
Equação 25- Cálculo do leakage para o primeiro período creditício de verificação do projeto. ..... 90
Equação 26- Cálculo do leakage para períodos subseqüentes após primeira verificação do projeto.
..................................................................................................................................................... 90
Equação 27- Cálculo do ex-post para o primeiro período creditício de verificação do projeto e para
períodos subseqüentes. ................................................................................................................ 91

8

SEÇÃO GERAL

Gráficos
Gráfico 1 - Demonstração gráfica das remoções, ex-ante, de GEE na área do projeto no período
creditício de 30 anos .................................................................................................................................... 77

9

SEÇÃO GERAL
G1. Condições originais da área do projeto
Informações Gerais
G1.1. Localização do projeto
O Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas - Taquari constitui-se no reflorestamento de
588,9 hectares formado por um mosaico de propriedades particulares no entorno do Parque Nacional das
Emas (PNE) e de fragmentos inseridos no Parque Estadual das Nascentes do rio Taquari (PENT).
Localizada no centro-oeste brasileiro, nos municípios de Mineiros, estado de Goiás e Alcinópolis e
Chapadão do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul, que apresentam como bioma predominante o Cerrado.
Figura 1 - Distribuição dos Biomas Brasileiros

O Cerrado é o segundo maior Bioma brasileiro. Ocupava originalmente uma área de cerca de 204 milhões
1
de hectares (MACHADO, 2004) , que corresponde a 25% do território nacional. Está representado nos
estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia e Minas Gerais e o Distrito Federal
2
(RESENDE, 2007).
As fisionomias do bioma presentes na região são: Mata Ciliar, Vereda, Campo Rupestre, Mata Mesofítica,
3
Campo Úmido, Cerrado, Cerradão, Campo Cerrado, Campo Sujo e Campo Limpo (IBAMA, 2009). As
árvores mais altas do cerrado chegam a 15 metros de altura e formam estruturas irregulares. Apenas nas
matas ciliares as árvores ultrapassam 25 metros e possuem normalmente folhas pequenas e decíduas. Nos
chapadões arenosos e nos campos rupestres, encontram-se as mais exuberantes e exóticas bromeliáceas,
cactos e orquídeas, contando com centenas de espécies endêmicas.
Os tipos vegetacionais e as fisionomias de cerrado encontrados na região do projeto são brevemente
descritos no Plano de Manejo do PNE como se segue:
Campo Limpo: predomínio de espécies herbáceo-subarbustivas, densidade muito baixa de arbustos
e ausência de indivíduos arbóreos.
Ocorre nas áreas mais planas, em que o lençol freático é profundo. Nessa fisionomia, encontramos muitas
gramíneas, especialmente o capim-flecha (Tristachya leiostachya), que domina a paisagem. Na porção
sudoeste da reserva, há uma área de campo limpo que fica alagada na estação úmida, sendo, portanto,
uma área hiperestacional. Nesse campo limpo hiperestacional há o predomínio de outra gramínea:
Andropogon leucostachyus onde o lençol freático é mais superficial.
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Campo Sujo: predomínio de espécies herbáceo-subarbustivas, mas com densidade maior de
arbustos e alguns indivíduos arbóreos esparsos.
Como o campo limpo, também ocorre nas áreas mais planas e mal drenadas. A gramínea mais abundante
é, da mesma forma, o capim-flecha. Entre as espécies arbustivo-arbóreas, as que se destacam são:
o
o
o
o
o

Eremanthus erythropappus
Mimosa amnis-atri
Pouteria ramiflora
Pouteria torta e
Rourea induta, cujas alturas, de modo geral, não passam dos 2,5 m.

Em alguns locais mais bem drenados, há uma alta densidade de palmeiras, como Allagoptera leucocalyx,
Attalea geraensis e Syagrus flexuosa.
Campo Cerrado: predomínio de espécies herbáceo-subarbustivas, mas com uma densidade
razoável de arbustos e árvores.
Ocorre em áreas mais íngremes, em que o lençol freático é mais profundo. Entre as espécies arbustivoarbóreas mais importantes estão:
o
o
o
o
o
o

Anadenanthera falcata
Eremanthus erythropappus
Eriotheca pubescens
Ouratea acuminata
Piptocarpha rotundifolia e
Pouteria ramiflora, com alturas de até 5 m.

Em alguns locais, os indivíduos arbustivo-arbóreos aparecem entre bambus, notadamente o taquari
(Actinocladum verticilattum) e a cambeúva (Apoclada arenicola).
Cerrado Sensu Stricto: predomínio de espécies arbustivo-arbóreas, em densidades muito altas.
Ocorre também em áreas mais íngremes e com lençol freático mais profundo. Entre as espécies arbustivoarbóreas mais importantes estão:
o
o
o
o

Anadenanthera falcata
Miconia albicans
Myrcia bella e
Piptocarpha rotundifolia, com alturas de até 10 m.

Floresta Estacional Semidecídua: ocorre sobre solos provavelmente mais férteis, em áreas de
interflúvio.
O dossel fica em torno de 20 m de altura. As espécies mais importantes nesse tipo vegetacional são:
o
o
o
o
o
o

Anadenanthera macrocarpa
Bauhinia longifolia
Copaifera langsdorffii
Hymenaea courbaril
Licania kunthiana e
Tabebuia roseo-alba.

Floresta Ripícola: ocorre associada aos cursos d‟água, com dossel em torno de 15 m.
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Entre as espécies mais abundantes nesse tipo vegetacional estão:
o
o
o
o
o
o
o

Geonoma brevispatha
Miconia chamissois
Protium heptaphyllum
Tapirira guianensis
Tococa formicaria
Vochysia piramidalis e
Xylopia emarginata.

A floresta ripícola pode ser subdividida em floresta galeria, quando as copas das árvores das duas
margens se tocam, floresta ciliar, quando as copas das árvores das duas margens não se tocam, e
floresta paludícola, quando situada em solo permanentemente encharcado.
Vereda de Buritis: as veredas de buritis (Mauritia flexuosa) aparecem em locais com solos
permanentemente encharcados, especialmente nas cabeceiras dos rios e, à jusante, entre a floresta
ripícola e o campo úmido. Os buritis têm altura em torno de 15 m. No componente herbáceo, há
ciperáceas e xiridáceas, principalmente.
Campo Úmido: ocorre nas várzeas dos rios, entre a floresta ripícola ou a vereda e o cerrado, bem
como nas nascentes, em que há o afloramento do lençol freático.
A densidade de espécies herbáceas é muita alta, com até 1 m de altura. Predominam ciperáceas,
xiridáceas e gramíneas, além espécies de outras famílias, como
o
o
o

Eryngium spp.
Drosera spp. e
Sisyrinchium vaginatum.

Campo de Murundus: ocorre entre o campo úmido e o cerrado, como pequenas elevações de cerca
de 1 m de raio e de 0,2 a 0,5 de altura, nas quais aparecem espécies de cerrado, em meio às
espécies de campo úmido nos locais mais baixos.
O PENT recobre uma área de 30.300 hectares nas escarpas da borda ocidental do planalto brasileiro, no
domínio da depressão pré-pantaneira, abrigando formações de Cerrado, com fitofisionomias de Cerrado
sensu strictu, Cerradão, Florestas Estacionais Semideciduais Submontanas e Aluviais, e formações de
campos de Altitude (Resumo Executivo Plano de Manejo PENT, 2003).
Figura 2 - Fisionomias do bioma Cerrado. Fonte: Embrapa Cerrados.
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Mineiros, GO
Tendo o PNE cerca de 80% de sua área total compreendida no município de Mineiros, pode-se caracterizar
a geologia da região goiana do projeto, incluindo o município de Chapadão do Céu, identificada no Plano de
Manejo do PNE. A geologia é representada por uma pilha de sedimentos relativamente homogêneos e
rochas vulcânicas associadas, depositados na sinéclise ou bacia sedimentar do Paraná. A área é
sustentada por sedimentos arenosos do Grupo Bauru (Formação Adamantina), expostos em sua porção
nordeste, devido ao entalhamento do vale do rio Jacuba.
O relevo e a geomorfologia da região do projeto inserem-se no Planalto Setentrional da Bacia Sedimentar
do Paraná, compreendendo formas tabulares residuais nas porções elevadas, parcialmente erodidas e
dissecadas ao longo dos maiores vales.
As porções elevadas configuram extensos chapadões, recobertos por latossolos e areias quartzosas,
originalmente ocupados por um mosaico de fisionomias vegetais características do bioma Cerrado.
Pequenas formas de acumulação fluvial completam a paisagem, dominada por terrenos planos
relativamente elevados.
Os solos resultam da ação intempérica sobre as rochas preexistentes e estão associados às formas de
relevo nelas estabelecidas. A região apresenta os seguintes tipos de solos:
Areias quartzosas álicas e distróficas;
Areias quartzosas hidromórficas álicas e distróficas;
Glei húmico distrófico e eutrófico;
Latossolo roxo distrófico;
Latossolo vermelho-amarelo distrófico;
Latossolo vermelho-escuro álico e distrófico;
Podzólico vermelho-amarelo álico e distrófico;
Podzólico vermelho-amarelo eutrófico;
Solos litólicos álicos e distróficos;
Terra roxa estruturada eutrófica;
Terra roxa estruturada eutrófica latossólica.
A rede hidrográfica da área de influência do PNE é composta pelas bacias do rio Paranaíba, um dos
afluentes do rio Paraná, pela bacia do rio Araguaia/Tocantins e pela bacia do Paraguai.
O PNE está localizado no Alto Paranaíba, na bacia do rio Corrente com cerca de 7.300 km², tem forma
predominantemente alongada, com largura média da ordem de 20 km, exceto em suas cabeceiras, no PNE,
onde os divisores se afastam consideravelmente, atingindo cerca de 60 km de largura.
Em função da forma peculiar de sua bacia, o rio Corrente não apresenta qualquer outro afluente relevante
(além de seus formadores, os rios Formoso e Jacuba), ao longo dos 450 km de seu curso. Parte da área de
contribuição das nascentes do rio Araguaia está situada no PNE, bem como na sua Zona de
Amortecimento, onde estão inclusas as nascentes do rio Taquari, afluente do rio Paraguai.
Alcinópolis e Chapadão do Sul, MS
Da mesma forma, tomando como referência os dados da região no Plano de Manejo do PENT, a presente
proposta apresenta a geologia da região sul-mato-grossense do projeto. A região abrange escarpas da
borda ocidental do Planalto Central Brasileiro com formações de encostas e acentuado desnível de altitude,
variando de 890m acima do nível do mar, no Chapadão dos Baús, para 390m na foz do ribeirão Engano,
tributário do Taquari, já dentro da depressão Pré-Pantaneira, propiciando a formação de Canyons, grande
quantidade de Morros Testemunhos e Monumentos Geológicos.
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Apresenta o perfil geomorfológico da unidade de transição do Chapadão das Emas de modelado plano para
os Planaltos interiores rampeados da Depressão Pré-Pantaneira com modelados de dissecção.
Possui em sua constituição geológica terrenos de Formação Detrítico-Laterítica do período terciário da era
Cenozóica em área mais alta de topografia plana do Chapadão dos Baús. Está representada também pela
Formação Caiuá do Grupo Bauru, do período do Cretáceo da era Mesozóica em patamares intermediários
de topografia acidentada, apresentando altimetria em torno de 480 a 600 metros acima do nível mar, com
formação de Cuestas e Dissecados de Arenitos e apresentam-se também nos topos dos morros
testemunhos e monumentos geológicos.
A formação Botucatu do grupo São Bento do período Jurássico da era Mesozóica recobre os patamares
inferiores a 500m, constituindo basicamente o substrato dos fundos de vales das micro-bacias dos ribeirões
Furnas, Mutum e Engano.
Quanto à estrutura dos solos, a região se subdivide em Latossolo vermelho-escuro na área do Chapadão de
Baús; solos litólicos nos patamares intermediários e Cuestas; podzólico vermelho-amarelo e areais
quartzosas nos patamares abaixo das encostas da Serra das Araras e nos fundos dos vales.
Na região de entorno do PENT, principalmente nos seus limites à leste, predomina um área extensa de
aplanamento, o Chapadão dos Baús, que funciona como uma zona dispersora de drenagens, o qual
constitui o divisor da bacia do rio Paraná ao Sudeste, Araguaia ao Norte e Paraguai a Oeste, onde nasce os
córregos formadores do PENT.
O Rio Taquari é um dos principais afluentes do Rio Paraguai, tendo sua nascente dentro dos limites do
PENT, adentra o estado do Mato Grosso do Sul, na região norte, passando por oito municípios e, em
seguida, através de um leque aluvial permeia parte da planície pantaneira. Os solos que compõem as áreas
de sua influência possuem textura predominantemente arenosa e declividade decrescente em direção à
planície pantaneira. O Rio Taquari é um curso de água "defluente", ou seja, ao invés de receber afluentes
vai "perdendo" água através de várias bocas e arrombados.
O Aqüífero Guarani no Mato Grosso do Sul configura duas áreas descontínuas no centro-sul e no extremo
2
sudeste do Estado, que totalizam 26.400 Km , correspondendo a 3,1% da área total do Estado e 2,9% da
2
área total do Aqüífero. Metade dessa área, ou seja, 13.199 km ou 1,5% do Estado constituem área de
4
recarga, onde habita uma população de 80.735 habitantes, distribuídos em 11 municípios (MIGLIORINI).
A hidrografia da região do projeto em ambos estados pode ser visualizada na figura 3.
Clima da Região do Projeto (MS e GO)
De acordo com o Plano de Manejo do PNE, a região do projeto se caracteriza pelo Clima Tropical, onde
está incluída a quase totalidade da Região Centro-Oeste, com um clima quente, variando de úmido a semiárido, com até cinco meses de seca. Segundo a classificação de Köppen, a região se enquadra no tipo AW,
característico dos climas úmidos tropicais, com duas estações bem definidas: seca, no inverno, e úmida, no
verão.
A precipitação anual oscila entre 1.200 e 3.000 mm, e a duração do período seco, entre 5 e 6 meses. A
pluviosidade total anual varia de 2.000 a 3.000 mm ao norte de Mato Grosso, decrescendo para Oeste e
Sul, onde esse valor atinge níveis em torno de 1.500 mm a Oeste de Goiás e 1.250 mm no Pantanal Matogrossense.
Apesar dessa desigualdade a região é bem provida de chuvas. Sua sazonalidade é tipicamente tropical,
com máxima no verão e mínima no inverno. Mais de 70% do total de chuvas acumuladas durante o ano se
precipitam de novembro a março. No inverno, as chuvas são muito raras, tendo pelo menos um mês
excessivamente seco. Ao sul e a nordeste de Mato Grosso, julho é o mês mais seco. À medida que se
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caminha para o interior a estação seca aumenta, chegando a durar até quatro meses. O noroeste e ao sul
de Goiás a seca é de quatro meses, enquanto que a nordeste aumenta para cinco meses.

Figura 3 - Mapa do Clima no Brasil.

Fonte: //geoftp.ibge.gov.br/mapas/tematicos/mapas_murais/clima
G1.2. Tipos e condições da vegetação dentro da área do projeto.
As áreas envolvidas no projeto apresentam atualmente variações quanto ao uso da terra, em processo de
ocupação com lavouras e pastagens, que deveriam ser destinadas à constituição de reserva legal, áreas de
preservação permanente e áreas de uso múltiplo.
Para o projeto foi feita a análise de NDVI - Índice de Vegetação por Diferença Normatizada, o qual permite
mapear a vegetação e medir a quantidade e a condição da vegetação em uma determinada área. Este
índice é utilizado também para construir perfis sazonais e temporais da estrutura da vegetação permitindo a
definição e comparações quanto ao tipo e condições das vegetações das áreas do projeto. O trabalho
realizado para caracterização dos tipos de vegetações existentes na área do projeto é detalhados no Anexo
VII.
G1.3. Os limites da área e da zona de projeto.
O mosaico de áreas que compreendem a área do Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade
Emas - Taquari se constitui de quatro propriedades rurais particulares e uma área de parte do PENT,
oslimites de cada área encontra-se detalhado no Anexo VII e a distribuição das áreas na região são
apresentadas na Figura 4.
Tabela 1- Propriedades que formam o mosaico de áreas do projeto
Propriedade

Proprietário

Categoria

Hectares

Localidade

UF
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PENT
Mirassol da Furna
Faz. Babilônia – lotes 8, 9 e 10
Faz. Babilônia – Lugar
Jacubinha
Faz. Babilônia – Flores do Ipê

Governo do Estado
do Mato Grosso do
Sul
Lúcio Flavo
Vanir Potrich

Unidade de
Conservação

27,2

Alcinópolis

Particular
Particular

42,8
381,3

Alcinópolis
Mineiros

Rogério Vian

Particular

60,1

Mineiros

Cesar Sandri

Particular

81,1

Mineiros

MS

GO

Os mapas de cada área encontram-se no Anexo VII.

Informação sobre Clima
G1.4. Estoques atuais de carbono dentro da área do projeto.
O projeto seguiu as orientações da metodologia AR-AMS0001 no que tange os critérios de estratificação
das áreas. De acordo com os critérios da metodologia o projeto foi estratificado em dois grupos: “A” e “B”
(vide seção 2.1 do VCS PD):
A. Áreas de cultivo onde as mudanças no estoque de carbono na biomassa viva não excedem
10% do previsto a ser removido pelo projeto.
B. Áreas de pastagem onde as mudanças no estoque de carbono na biomassa viva lenhosa
não excedem 10% do previsto a ser removido pelo projeto.
O estoque atual existente dentro de cada estrato foi calculado seguindo as equações fornecidas pela
metodologia AR-AMS0001, conforme segue:
Equação 1- Cálculo de estoque de carbono das áreas do projeto.

Onde:
B(t) = Estoques de carbono na biomassa viva dentro do limite do projeto no tempo t na ausência da atividade
de projeto (t C)
BA(t) i = Estoques de carbono na biomassa acima do solo no tempo t do stratum i, na ausência do projeto (t
C/ha)
BB(t) i = Estoque de carbono na biomassa abaixo do solo no tempo t do stratum i, na ausência do projeto (t
C/ha)
Ai = Área do projeto no estrato i (ha)
i = Stratum i (I = número total de stratum)
Equação 2- Cálculo do estoques de carbono na biomassa acima do solo no tempo t do stratum i, na
ausência do projeto.

Onde:
BA(t)= Estoque de carbono da biomassa acima do solo no tempo t, na ausência do projeto (t C/ha)
M(t) = Biomassa acima do solo no tempo t que teria ocorrido na ausência do projeto (t m.s../ha)
0.5 = Fração de carbono na matéria seca (t C/t m.s.)
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Equação 3- Cálculo do estoque de carbono na biomassa abaixo do solo no tempo t do stratum i, na
ausência do projeto.

Onde:
BB(t) = Estoque de carbono da biomassa abaixo do solo no tempo t que teria ocorrido na ausência do
projeto (t C/ha)
Mgrass = Biomassa acima do solo em pastagens de capim no tempo t que teria ocorrido na ausência da
atividade de projeto (t m.s./ha)
Mwoody (t=0) = Biomassa acima do solo de plantas perenes lenhosas em t = 0, que teriam ocorrido na
ausência da atividade de projeto (t m.s./ha)
Rwoody = Raiz aérea das plantas perenes lenhosas (t m.s./t m.s.)
Rgrass = Raiz aérea de pastagens (t m.s./t m.s.)
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Durante os levantamentos de campo foi possível identificar, dentro dos dois estratos principais (A e B), diferentes concentrações de biomassa por hectare, de modo
que, os estratos A e B foram subdivididos em sub-estratos (a, b, b‟, c e agricultura), possibilitando um calculo mais preciso, conforme a tabela 2.

Tabela 2 - Descrição e distribuição das áreas dos sub-estratos, dentro do projeto.
Referência
da área
(Fig.12)
(A)

(B)

(C)

(D)

Propriedade

Área
(ha)

Cezar
Sandri/
81,1
Flores do Ipê

Lúcio Flavo/
Mirassol da
Furna

PENT

Rogério
Viana/Lug.

42,8

27,2

60,1

Estrato

B

B

B

A

Sub-estrato

Área do subestrato

Imagem de
1
referencia

Imagem da
2
área

Pontos

Coordenada UTM da
tomada de foto (S/W)

C

10,3

CR08 e
CR09

1797;1801;
1804

6

8052516

306847

b'

70,2

CS04 e
CS07

1817;1820

7

8052839

306712

1838

8

8051585

306529

1856;1859

9

8051805

306438

1863;1873;

10

8052062

306209

1877;1882

11

8052068

306704

2068;2069

28

7983966

248547

2076;2077
2087;2091

29
30

7984241
7984332

248744
248920

2102;2106
31
2006; 2015;
2019; 2029; 12
2035

7984759

248874

7991509

243884

27

7992025

243268

4

8011650

285141

A

B

agricultura

42,8

24,1

60,1

CL01 a
CL07

CS01-CS05

-

4254

1

Series de Estéreo-fotografias para quantificar a biomassa da vegetação do Cerrado do Brasil Central – Volume I: Referencia utilizada para quantificação dos estoques de biomassa
nos diferentes estratos.
2
Anexo VI
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Jacubinha

(E)

Total

Vanir
Potrich/
Fazenda
Babilônia
Lotes 8,9,10

381,3

592

-

4261; 4272

5

8011017

284387

B

A

289,6

CL01 a
CL07

4158;
4161;
4165; 4179

1

8018897

276436

B

b

91,8

CS01-CS05

4162; 4164;
2
4171

8018867

276027

4186; 4204;
3
4206

8017897

277035

588,9

A diferença entre a somatória das áreas deve-se às faixas de
vegetação na área do PENT que foram excluídas da área dos
estratos.
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As referências utilizadas para quantificação da biomassa média por hectare (biomassa lenhosa e
gramíneas) para cada um dos diferentes estratos foi extraída a partir do estudo conduzido por Ottmar
(2001) denominado: Séries de Estéreo-fotografias para quantificar a biomassa da vegetação do Cerrado do
Brasil Central – Volume I, conforme compilados na tabela 3.
Tabela 3 - Quantificação da biomassa media e do estoque de carbono médio, por hectare, para cada
um dos diferentes estratos (Anexo VIII).

Substratum

References from
Ottmar et. al
(2001)

a

Average woody
biomass stock (tones
of dry biomass/ha)

Grass
biomass stock
(tons of dry
biomass/ha)

Total stock in
biomass above
and below
ground
(tons of dry
biomass/ha)

CO2e stock in the
woody biomass
(t/ha)

CO2e stock in
the grass
(t/ha)

Total stock of
CO2e per
hectare B(t)***

above
ground
Ba(t)i***

below
groun
d
Bb(t)i*
**

below ground
Bb(t)***

1,08

1,08

7,57

9,73

above
ground
M(t)

below
ground*
Bb(t)

below
ground**
Bb(t)

CL01 to CL07

0,59

0,59

4,12

b

CS01 to CS05

3,46

3,46

2,17

9,09

6,35

6,35

3,97

16,68

b'

CS04 and CS07

6,06

6,06

2,44

14,56

11,12

11,12

4,48

26,72

c
CR08 and CR09
28,19
28,19
1,17
57,55
agricult
0
0
0
0
ura
* Rwoody: root/shoot ratio of 100% for trees and bushes (Abdala et al, 1998).

51,73

51,73

2,15

105,61

0

0

0

0

5,30

** Rgrass: average root/shoot ratio of 48% for savannah (TIER 1: 3 A.1.8 of the IPCC good practice guidance for LULUCF).
*** In this spreadsheet the Ba(t)i, Bb(t)i, Bb(t) and B(t) is expressed in tones of CO2e/ha and not in tones of C.

A quantificação do estoque de carbono existente dentro de cada uma das áreas, cada um dos sub-estratos
e o total para o projeto pode ser visto na tabela 4.
Tabela 4 - Estoque total de carbono nos sub-estratos, nas áreas, e no projeto

Referência
área

da

Proprietário/fazenda

Área
(ha)

Estrato

Sub-estrato

Área
do Estoque atual de carbono
sub-estrato nas áreas antes do início
(ha)
do projeto (t CO2e).

c

10,3

1.087,75

b'

70,2

1.875,99

(A)

César Sandri/
Flores do Ipê

80,5

B

(B)

Lúcio Flavo/
Mirassol da Furna

42,8

B

a

42,8

416,32

(C)

PENT/
Governo do MS

27,2

B

b

24,1

401,98

(D)

Rogério Vian/
Lugar Jacubinha

60,1

A

agricultura

60,1

Vanir Potrich/
Babilônia
8,9,10

B

a

289,6

2.816,97

(E)

B

b

91,8

1.531,20

Total

Lotes 381,4
592

588,9

-

8.130,21

20

SEÇÃO GERAL
Informações sobre as comunidades
G1.5. Descrição das comunidades beneficiadas pelo projeto.
O Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas – Taquari inclui duas comunidades quilombolas,
três assentamentos rurais e uma comunidade terapêutica, totalizando 6 comunidades. Essas comunidades
apresentam características distintas quanto à forma de organização social, política, meios de produção da
economia local, conhecimento tradicional e práticas culturas, o que denota uma grande diversidade entre
elas.
Figura 4 – Comunidades Beneficiadas pelo Projeto

Além disso, consideram-se os proprietários das áreas a serem trabalhadas como membros do componente
comunidade, já que eles também serão beneficiados pelo projeto.
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As parcerias construídas com as comunidades que serão beneficiadas pelo Projeto são resultado do longo
processo de criação do Corredor de Biodiversidade Emas Taquari, onde foram realizadas ações de
mobilização social na região. Ao longo de oito anos de atuação da Oréades nesse processo, foram
envolvidos professores, alunos, grandes e pequenos produtores rurais, comunidades tradicionais e gestores
públicos, permitindo um canal duradouro de comunicação entre os diversos atores locais.
As comunidades do projeto serão beneficiadas com cursos para a formação de lideranças e mobilização
social a fim de incentivar a participação individual e proporcionar a integração comunitária e ação coletiva.
Também serão oferecidas capacitações para aperfeiçoamento técnico na produção de mudas e coleta de
sementes do Cerrado, incentivo ao cooperativismo e gestão da economia doméstica, o que possibilitará
ampliar as formas de geração de renda e maior eficiência na gestão da renda familiar. .
Assentamentos rurais
Assentamentos são imóveis rurais desapropriados e parcelados para alocação de famílias de agricultores
sem-terra de modo a proporcionar a reinserção dessas ao processo rural produtivo que, através de créditos
especiais, infraestrutura e assistência técnica alcancem sua viabilização e emancipação econômica. Para
esse projeto, foram incluídos os assentamentos: Serra das Araras, Pouso Alegre e Formiguinha. Os três
assentamentos encontram-se em uma área contínua, havendo dessa forma uma proposta única de trabalho
para os mesmos.
Esses assentamentos foram implantados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA e estão localizados a 70 km da zona urbana do município de Mineiros, GO. São, no total, 50 famílias
3[1]
assentadas, vinculadas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mineiros e à FETAEG , que depois de
passarem cinco anos acampados perto das rodovias da região, foram assentadas em novembro de 2005
4
numa área de 600 alqueires .
Os trabalhos da Oréades com essas famílias tiveram início em 2006, quando as famílias já se encontravam
na área do assentamento, no entanto ainda não tinham suas parcelas definidas. A Fundação Integrada
Municipal de Ensino Superior, em parceria com a Prefeitura de Mineiros, Agência Rural e Oréades, realizou
um programa de capacitação para os assentados com os temas saúde, meio ambiente e produção. Em
2008, a Oréades aplicou recursos oriundos do Citi Bank na capacitação dessas famílias para o
planejamento da propriedade, capacitação para coleta e armazenamento de sementes e produção de
mudas.
As principais atividades econômicas dos assentamentos beneficiados estão relacionadas à agricultura
familiar como: produção leiteira, cultivo de arroz, feijão, hortaliças, mandioca, cana-de-açúcar e criação de
bovinos, suínos, aves e eqüinos. Existem ainda cinco famílias que não têm nenhuma fonte de renda, pois
suas áreas não podem ser desmatadas para aproveitamento econômico. Entre as famílias assentadas, 10
já comercializam a semente do baru (Dipteryx alata) gerando uma renda extra para as mesmas.
Enquanto infraestrutura, os assentados contam com uma escola municipal apenas. Não há serviço de
abastecimento de energia elétrica ou água, sendo este último recurso capturado in loco nas nascentes e
córregos locais.
Sobre a situação fundiária, as famílias dos assentamentos Serra das Araras, Formiguinha e Pouso Alegre
possuem o direito de posse de suas glebas concedido pelo INCRA.
A região dos assentamentos é rica em recursos hídricos. Na área dos assentamentos existe grande
quantidade de espécies frutíferas do cerrado tais como: mangaba, cajuzinho do campo, goiabinha, murici,
maminha de cadela, pequi, baru etc. Os assentados já fazem a coleta do baru, que é usado pelas famílias

3[1]
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Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Goiás.
Alqueire é uma área que corresponde a 4,8 hectares.
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como incremento na alimentação na forma de paçocas. Ainda são vistos na região alguns animais típicos do
Cerrado (queixadas, veados, onças).
Dos assentamentos, serão incluídas 25 famílias no projeto, que esperam diversificar suas atividades
econômicas, aumentar a renda através da venda de sementes e mudas nativas do Cerrado, criar
oportunidades locais para os mais jovens e mudar a visão que se tem hoje dos assentamentos que é de
desmatadores para uma visão conservacionista.
Figura 5- Oficina de Diagnóstico dos Assentamentos

Figura 6 - Capacitação para identificação de espécies nativas do Cerrado e coleta de sementes.

Quilombos
Parte também das comunidades inseridas nesse projeto é de quilombolas. Segundo o Decreto nº
4.887/2003, comunidades quilombolas são os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição,
com trajetória própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Nesse projeto, estão inseridas as seguintes
comunidades: Buracão e Cedro, ambos localizados no município de Mineiros, GO.
Cedro
O Quilombo do Cedro teve o seu processo de formação histórico no intenso movimento migratório que
ocorreu para o estado de Goiás em meados do século XIX. Seus fundadores chegaram à região na
condição de escravos, trazidos pelos primeiros moradores do município de Mineiros. Entre estes escravos,
encontrava-se Francisco Antonio de Moraes, conhecido como “Chico Moleque”. Ainda na condição de
escravo, em 25 de abril de 1885, Chico Moleque comprou a posse de 30 mil alqueires de terra da Fazenda
Flores do Rio Verde, onde está situada a comunidade do Cedro. A terra foi dividida, geração após geração
entre as famílias PIO e MORAES, até atualmente existirem apenas pequenas propriedades.
Ao longo de sua formação, a comunidade do Cedro sempre esteve inserida na economia local, pois os
cedrinos, como são conhecidos, trabalhavam para os fazendeiros da região como boiadeiros, vaqueiros ou
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meeiros. A comunidade dedicava parte de sua produção à subsistência e parte à comercialização,
permitindo certa autonomia do sistema patronal.
A partir da década de 1970 com a chegada da monocultura da soja e do arroz a comunidade sofreu
mudanças na sua forma de viver, movido pelas mudanças tecnológicas, redução da pecuária e aumento de
importância da área urbana. Como conseqüência os cedrinos diminuíram sensivelmente a produção em
suas terras, tornando-se muito mais dependentes dos produtos da cidade. Pelo menos um em cada três
adultos trabalha na cidade atualmente
Neste processo a cidade avançou sobre as terras da comunidade, e hoje, elas estão distante apenas cinco
quilômetros da área urbana, o que intensificou a venda de lotes e a saída da população jovem do quilombo.
A dependência da cidade provocou acentuado empobrecimento da comunidade que, no momento atual,
ainda mantém atividades nas suas terras: cultivam seus roçados e quintais com produtos hortifrutigranjeiros,
produzem doces e vendem parte desta produção.
Em 1998, com recurso do Programa de Pequenos Projetos – PPP foi construído o Centro de Plantas
Medicinais na comunidade com o objetivo de ampliar e aperfeiçoar a antiga tradição de produzir remédios a
partir de espécies medicinais do Cerrado. Ao longo do tempo o Cedro acabou ilhado por propriedades
maiores de agricultura, diminuindo os pontos de extrativismo e coletas de espécies utilizadas pelos cedrinos
no Centro de Plantas Medicinais.
No quilombo existe uma escola, com dois professores, que funciona no período vespertino para 1ª à 4ª
séries e no período noturno com o programa de alfabetização de jovens e adultos.
Os cedrinos praticam pesca no Rio Verde para consumo próprio, além de cultivarem para subsistência o
milho, o arroz, a mandioca, o amendoim, a cana de açúcar, hortaliças. Em 2006, com apoio da Oréades foi
construído um viveiro na Comunidade com capacidade de produzir 13 mil mudas. Já foram comercializados
alguns lotes produzidos, no entanto, a demanda ainda é pequena.
Quanto à situação fundiária, as terras deixadas foram escrituradas por Chico Moleque para seus
descendentes, que foram divididas ao longo de gerações em glebas que variam de 7 a ½ hectares por
família. Ao todo são 78 famílias que moram na comunidade, sendo que 48 delas são descendentes do
Chico moleque, as outras que não são cedrinas adquiriram suas terras dos descendentes diretos de Chico
Moleque.
A partir de metodologias participativas e conversas com as pessoas da comunidade pode-se perceber que o
grande desafio é manter a comunidade unida em torno de sua história e costumes para que busquem
juntos, caminhos para a sua sustentabilidade enquanto comunidade tradicional. Acredita-se que somente o
trabalho coletivo ajudará resolver problemas ambientais que afetam a comunidade como a diminuição das
espécies medicinais utilizada na medicina popular provocada pelo desmatamento ou manejo incorreto das
espécies. Além dos problemas sociais como a necessidade de buscar trabalho fora da Comunidade, já que
a renda de cada família não garante o seu sustento. Também são consideradas dificuldades a questão da
segurança, do lixo, pois não há coleta e a falta de transporte.
O primeiro trabalho desenvolvido pela Oréades foi em 2003, onde foi realizado na Comunidade o I
Seminário sobre “Uso Sustentável de Reservas do Cerrado”. Em 2004, a Oréades e Comunidade do Cedro
aprovaram com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Projeto Vida Verde ao Cedro, através do qual a
comunidade tem buscado definir o seu ponto forte, ou seja, quais as atividades querem investir mais para
garantir a sua segurança alimentar. Através do Projeto Vida Verde ao Cedro foram realizadas oficinas de
artesanato com argila que tem despertado o interesse e unido o grupo para a produção de bijuterias,
máscaras retratando o povo cedrino, além de trabalhos com fibras.
O Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas – Taquari, inclui 10 famílias da comunidade do
Cedro que esperam garantir um futuro onde a produção comunitária, seja ela remédios, artesanato,
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sementes, mudas ou doces, possa trazer autonomia e qualidade de vida para a comunidade. Essas famílias
serão beneficiadas com capacitações e com a venda de sementes e mudas de nativas do Cerrado.
Figura 7- Diagnóstico Participativo do Quilombo do Cedro

Figura 8 - Viveiro da comunidade (esquerda) e Farmácia de manipulação de remédios e produtos
naturais da Comunidade do Cedro (direita)

Buracão
A história da comunidade quilombola do Buracão tem início no século XIX com chegada, na região de
Mineiros, de Zé Dica, vindo de Minas Gerais, que adquiriu muitas terras que mais tarde foram divididas
entre os filhos. Entre estes havia um filho de criação chamado Romão Gonçalves da Silva, descendente de
escravos, que recebeu aproximadamente 1400 alqueires de terras, que hoje formam o Quilombo do
Buracão.
O Oréades iniciou uma parceria com as famílias do Buracão em 2006, onde foi realizado um diagnóstico
com objetivo de mapear as comunidades tradicionais do Brasil Central. Sendo essa uma oportunidade de
conhecer o potencial e as dificuldades dessa comunidade.
O Quilombo do Buracão está a 85 quilômetros do município de Mineiros. Possui uma escola pública, porém
desativada. As pessoas que vivem na comunidade utilizam água de nascentes, principalmente do córrego
Rio Branco. Não há o oferecimento de energia elétrica para o quilombo.
Ao longo do principal rio da região, o rio Diamantino, encontra-se uma vegetação bem preservada onde
existe grande quantidade de animais como quati, cateto, onça, meleto, macaco, paca, cutia, tamanduá
bandeira, seriema, araras, bugio, lobo, raposa, jaguatirica e outros. A caça é proibida na região, mas há
casos de caça entre os moradores. Há também pontos de pesca na comunidade, especialmente no rio
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Diamantino e Corgão com grande quantidade de peixes como: junta preta, mandi, matrichã, piau, pacu,
cascudo e cari.
A situação fundiária não está regularizada. Os registros das terras estão em nome das primeiras famílias do
local. Apesar de ter havido o repasse dessas terras para a atual geração, esse processo não foi
acompanhado pelo registro dos novos proprietários, o que confere uma situação irregular a essas
propriedades.
O meio de sobrevivência das famílias do Buracão é a roça de subsistência, onde tem sido cultivado a cana,
banana, feijão, arroz, guariroba, milho, mandioca e abacaxi. A comunidade ganhou recentemente uma
fábrica de farinha, mas não foi instalada por falta de energia.
Com métodos participativos e construção de mapas sobre os problemas mais importantes, foram
consideradas pela comunidade as seguintes dificuldades: falta de energia, estradas de chão batido,
transporte público, telefone público, agente de saúde que fique da comunidade, atendimento médico e
odontológico local, além de melhoria nas casas.
Dessa comunidade, serão incluídas no projeto 10 famílias que esperam fortalecer os costumes tradicionais,
o grau de associativismo e fazer com que os jovens tenham oportunidades e criem raízes mais fortes na
comunidade.
Figura 9 - Diagnóstico Participativo do Quilombo Buracão

Comunidade terapêutica
Segundo a federação brasileira de comunidades terapêuticas, uma comunidade terapêutica é um ambiente
residencial protegido, técnica e eticamente orientado cujo principal instrumento terapêutico é a convivência
entre os pares. Seu objetivo é recuperar os internos resgatando sua cidadania, buscando sua reabilitação
física e psicológica, e a reinserção social. Nela deve haver uma participação ativa dos internos na própria
terapia e, dentro de limites, no governo da Comunidade. Nesse projeto, está incluída uma comunidade
localizada em Chapadão do Sul, MS, chamada Comunidade Terapêutica Nova Esperança .
A Comunidade Terapêutica Nova Esperança localizada em Chapadão do Sul, MS, é uma entidade
filantrópica sem fins lucrativos, destinada à recuperação de dependentes químicos e/ou alcoólatras que
através de seu programa terapêutico proporciona o atendimento de recuperação e tratamento de até 35
pessoas em regime de internato gratuitamente.
A entidade utiliza a produção de mudas nativas como laborterapia com potencial terapêutico de grande valia
às pessoas em tratamento. Tal atividade ainda proporciona retorno financeiro para a manutenção dos
mesmos com a comercialização das mudas. A Comunidade Terapêutica tem o potencial de produção de
50.000 mudas ao ano.
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A parceria da Oréades com a Comunidade Terapêutica Nova Esperança teve inicio em 2005 com a
implantação de um viveiro de mudas. Essa comunidade foi beneficiada pelo Projeto Carbono no Corredor
de Biodiversidade Emas Taquari em função da importância social de suas ações,
Dentre as pessoas em tratamento encontram-se jovens e adultos apenas do sexo masculino, de diferentes
etnias e em processo de desintoxicação. São pessoas que estão fora do mercado de trabalho e sem
qualificação profissional. Muitos destes são de outras regiões do Brasil, pessoas que perderam seus
vínculos sociais e encontram-se em condições de indigência. Além das atividades com as pessoas em
tratamento, a entidade promove ações de capacitação com atores locais sobre coleta de sementes e
produção de mudas, ações sobre sensibilização ambiental e outras atividades.
Durante a execução do projeto a Comunidade Terapêutica Nova Esperança irá participar da produção de
mudas nativas do Cerrado, onde o recurso gerado pela venda será aplicado na recuperação de um número
maior dependentes químicos.
Produtores rurais
O Projeto de Seqüestro de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas Taquari, conta também com a
participação efetiva de quatro produtores rurais, os quais residem na região há mais de 15 anos.
A relação da Oreades com esses produtores começou em 2003, com o “Projeto Resgate de Reservas do
Cerrado”. Este projeto teve como objetivo planejar e orientar os produtores rurais a reduzir as ameaças e
pressões sobre a biodiversidade, colaborando na mitigação dos problemas ambientais da região, buscando
conciliar a preservação e a conservação ambiental com produção agrícola e pecuária.
Assim, a Oréades Núcleo de Geoprocessamento vem durante os últimos 7 anos trabalhando com os
empresários rurais, ajudando-os na regularização do passivo ambiental existente nas propriedades. A
abordagem participativa na busca de soluções tem rompido com antigos paradigmas locais, alinhando, em
um só trabalho o setor privado, proprietários rurais e ONGs ambientalistas.
Esse trabalho conjunto tem propiciado a identificação de soluções para as exigências ambientais que
busquem para a região, além dos ganhos econômicos, os sociais e ambientais. Destaca-se como um dos
benefícios dos projetos anteriores o estreitamento do relacionamento da Oréades com empresários rurais o
que possibilitou a parceria dos produtores no “Projeto Seqüestro de Carbono no Corredor de Biodiversidade
Emas-Taquari”. Foi realizado em fevereiro de 2009, dando inicio às atividades do projeto, uma reunião com
objetivo de apresentar a proposta do projeto aos proprietários de terra da região, sendo aos mesmos
oferecidos uma participação espontânea no projeto.
G1.6. Uma descrição do uso da terra atual e dos direitos legais e tradicionais de propriedades na
zona do projeto.
A tabela 5 apresenta uma breve descrição das áreas do projeto e uso do solo em cada uma delas. O
detalhamento das informações, bem como os mapas de cada área do projeto, pode ser visualizado no
Anexo VII.
Tabela 5 - Uso do solo na área do projeto

Área/proprietário

Flores do Ipê/Cesar
Sandri
Mirassol da

Direitos
legais da
Terra

Proprietário
legal

Status da área

Uso atual

Uso múltiplo não
madeireiro

Pastagem

Uso múltiplo não

Arrendado como

Destino da atividade
atual após o início do
projeto de
reflorestamento

O gado será transferido para
outras áreas de pastagem já
existentes na propriedade,
sendo que a lotação total do
número de animais por
hectare é baixa.
Suspender o arrendamento
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Furna/Lúcio Flavo

PENT/Governo do
MS

Lugar
Jacubinha/Rogério
Vian

Lotes 8, 9 e 10/
Fazenda Babilônia
Vanir Potrich

Famílias da
Comunidade
quilombola do
Cedro
Famílias
Comunidade
quilombola do
Buracão
Famílias dos
Assentamentos
Serra das Araras,
Pouso Alegre e
formiguinha

Arrendatário
com
compromisso de
herança

Unidade de
conservação

Proprietário
legal

Proprietário da
legal

madeireiro
Área de Preservação
Permanente (APP) e
parte da área
destinada a Reserva
Legal (RL), porém
ainda não averbada
Área desapropriada
para criação do
Parque Estadual
(Unidade de
Conservação/Área
publica).

Área de Preservação
Permanente (APP)

Área destinada a
Reserva Legal (RL),
porém ainda não
averbada, incluindo a
compensação
referente a outras
fazendas do
proprietário.

pastagem.

da pastagem na área do
projeto. O gado será
transferido para outras áreas
de pastagem já existentes
na propriedade, pois a
lotação total do número de
animais por hectare é baixa
e capaz de ser mantida.
Área será isolada para evitar
invasão de gado dos
vizinhos.

Pastagem
abandonada

Agricultura (soja,
algodão e milho)

Pastagem
abandonada sem
regeneração
significativa

Proprietário vai reduzir sua
área plantada para dar lugar
a APP (não haverá
ampliação do plantio em
outra área para compensar a
área de APP).

N/A

Proprietária
legal

Uso múltiplo

Agricultura de
subsistência

N/A

Registro da terra
não regularizado
ainda em nome
dos
antepassados

Uso múltiplo

Agricultura de
subsistência

N/A

Direito de posse

Uso múltiplo

Agricultura de
subsistência

N/A

Informações sobre a Biodiversidade
G1.7. Descrição da biodiversidade atual existente na zona do projeto
O Cerrado é considerado a mais diversificada savana tropical do mundo. O número de espécies vegetais
supera 6.000. A riqueza de espécies de peixes, aves, mamíferos, répteis, anfíbios e invertebrados é
igualmente grande, possui a metade das espécies de aves, 45% dos peixes, 40% dos mamíferos e 38% dos
répteis de ocorrência no Brasil. Estima-se que nada menos do que 320 mil espécies ocorram no Cerrado.
Esse valor representa cerca de 30% da biodiversidade brasileira, segundo as estimativas realizadas.
5
Portanto, a biodiversidade do Cerrado é elevada, mas geralmente menosprezada (Embrapa) .
Tabela 6 - Estimativa de riqueza dos principais grupos animais e vegetais no bioma Cerrado
Grupos
Invertebrados
Plantas

5

Cerrado
67.000
6.600

Brasil %
20,0
12,0

Brasil
335.000
55.000

Mundo
Sem informação
280.000

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/Abertura.html
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Peixes
Aves
Mamíferos
Répteis
Anfíbios
Fonte : Embrapa

6

1.200
837
212
180
150

45,0
49,9
40,5
38,5
29,0

2.700
1.600
524
468
517

24.800
9.700
4.600
6.500
4.200

A riqueza do Cerrado pode estar atrelada à proximidade com os biomas vizinhos. Por estar em uma posição
central, o Cerrado mantém ecótonos com os biomas Atlântico, Amazônico, Caatinga e Pantanal. Outro fator
de grande influência baseia-se na malha hídrica responsável pela grande oferta de habitats e fluxo das
espécies. Através dos rios, vários organismos dos mais variados biomas encontram caminhos para migrar e
povoar as regiões mais centrais do território brasileiro.
O Corredor Emas-Taquari, zona do projeto, possui um tamanho de 5.473.000 ha e está localizado na
porção oeste do Cerrado, na divisa com o Pantanal. O corredor abrange nove municípios de três estados
diferentes (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás). Esse corredor se apresenta como um território onde
a vegetação nativa está fortemente fragmentada, numa situação mais ou menos estável, com duas
importantes áreas protegidas e poucas oportunidades para a criação de áreas protegidas, resumida apenas
a RPPNs. Para a região existe grande conhecimento sobre a biodiversidade e o grau de engajamento das
comunidades e empresas pode ser considerado alto.
Em apenas 20 anos de intensa ocupação, os desmatamentos ultrapassam 70% da região, sendo que as
áreas nativas remanescentes encontram-se bastante isoladas e mal manejadas. Considerando as unidades
de conservação com área igual ou superior a 1.000 hectares, o corredor possui como áreas-núcleo do
corredor o Parque Nacional das Emas, uma área com 130.000 hectares e criada em 1961, o Parque
Estadual Nascentes do Taquari, uma área com 30.508 hectares e criado em 1999.
O Parque Nacional das Emas, foco do maior número de estudos e observações realizadas sobre a
biodiversidade na zona do projeto, situa-se na área nuclear do cerrado e juntamente com o Parque Nacional
de Brasília e o da Chapada dos Veadeiros, representa uma das principais reservas de Cerrado no Brasil e é
considerada uma das maiores e mais bem preservadas (IBDF 1981), sendo, pois, uma das áreas
criticamente prioritárias para a conservação do Cerrado (Conservation International 1999).
No levantamento florístico nas fisionomias de cerrado do PNE e entorno foram encontradas cerca de 600
espécies de plantas vasculares (Batalha 2001, Batalha & Martins 2002a). A classificação das formas de vida
foi feita de acordo com o sistema de Raunkiaer (1934) e o espectro biológico dessa comunidade foi
construído, comparando-o com o de outros tipos vegetacionais e outras áreas de cerrado (Batalha 2001,
Batalha & Martins 2002b). A divisão fisionômica adotada foi a de Coutinho (1978).
Ramos-Neto (2000) realizou um mapeamento preliminar das formações vegetais, distinguindo, a partir de
imagens de satélite Landsat, áreas de cerrado, floresta e campo úmido. O cerrado no PNE e entorno
apresenta quase todas as suas variações fisionômicas, do campo limpo ao cerrado sensu stricto. Segundo
o mapeamento de Ramos-Neto (2000), predominam as fisionomias abertas de cerrado – campos limpos,
campos sujos e campos cerrados – que ocupam 78,5% da área (104.359 ha), especialmente nas áreas
planas de topo de chapada. Nessas fisionomias mais abertas, há grandes extensões em que predomina
uma espécie de gramínea, o capim-flecha (Tristachya leiostachya) (Ramos-Neto 2000). Na porção sudoeste
da reserva, há uma área de campo limpo de cerrado hiper-estacional, ou seja, uma área de cerrado que
permanece alagada durante quatro meses do ano, de janeiro a abril. O cerrado sensu stricto ocupa 13,8%
da área (18.408 ha), sendo encontrado principalmente nas encostas da bacia do rio Jacuba.
Além do cerrado, outras formações vegetais estão presentes no Parque e no entorno: as áreas de campos
úmidos, campos de murundus e buritizais representam 4,8% da reserva (6.377 ha) e estão associadas às
várzeas dos cursos d‟água, as áreas de florestas estacionais semidecíduas e ripícolas ocupam 2,9% (3.853
ha) e estão associadas, respectivamente, a solos mais férteis e a cursos d‟água. Os limites entre o cerrado
sensu lato e os demais tipos vegetacionais normalmente são abruptos, quer com as áreas de várzeas quer
com as manchas de floresta estacional.

6

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_33_911200585232.html
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Na listagem florística (Batalha & Martins 2002a) atualizada das fisionomias de cerrado do PNE e entorno,
foram encontradas 607 espécies de plantas vasculares, distribuídas em 304 gêneros e 101 famílias. As
famílias mais ricas na flora foram Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Myrtaceae, Lamiaceae, Malpighiaceae,
Euphorbiaceae, Apocynaceae, Malvaceae, Rubiaceae e Convolvulaceae, que representaram 66,22% do
número total de espécies.
Os tipos vegetacionais e as fisionomias de cerrado encontrado no PNE e seu entorno são brevemente
descritos na tabela 7:
Tabela 7 – Tipos vegetacionais e das fisionomias
Tipos
vegetacionais

Descrição

Campo limpo

Predomínio de espécies herbáceo-subarbustivas, densidade muito baixa de arbustos
e sem indivíduos arbóreos. Ocorre nas áreas mais planas, em que o lençol freático é
profundo. Nessa fisionomia, encontramos muitas gramíneas, especialmente o capimflecha (Tristachya leiostachya). Em fase reprodutiva, dada à altura da sua haste (ca.
3 m) e à alta densidade, o capim-flecha domina a paisagem. Na porção sudoeste da
reserva, há uma área de campo limpo que fica alagada na estação úmida, sendo,
portanto, uma área hiper-estacional. Nesse campo limpo hiper-estacional há o
predomínio de outra gramínea: Andropogon leucostachyus.

Campo sujo

predomínio de espécies herbáceo-subarbustivas, mas com densidade maior de
arbustos e alguns indivíduos arbóreos esparsos. Como o campo limpo, também
ocorre nas áreas mais planas e mal drenadas. A gramínea mais abundante é, da
mesma forma, o capim-flecha. Entre as espécies arbustivo-arbóreas, as que se
destacam são Eremanthus erythropappus, Mimosa amnis-atri, Pouteria ramiflora,
Pouteria torta e Rourea induta, cujas alturas, de modo geral, não passam dos 2,5 m.
Em alguns locais mais bem drenados, há uma alta densidade de palmeiras, como
Allagoptera leucocalyx, Attalea geraensis e Syagrus flexuosa.
predomínio de espécies herbáceo-subarbustivas, mas com uma densidade razoável
de arbustos e árvores. Ocorre em áreas mais íngremes, em que o lençol freático é
menos profundo. Entre as espécies arbustivo-arbóreas mais importantes estão
Anadenanthera falcata, Eremanthus erythropappus, Eriotheca pubescens, Ouratea
acuminata, Piptocarpha rotundifolia e Pouteria ramiflora, com alturas de até 5 m. Em
alguns locais, os indivíduos arbustivo-arbóreos aparecem entre bambus,
notadamente o taquari (Actinocladum verticilattum) e a cambeúva (Apoclada
arenicola).

Campo cerrado

Cerrado sensu
stricto

predomínio de espécies arbustivo-arbóreas, em densidades muito altas. Ocorre
também em áreas mais íngremes e com lençol freático menos profundo. Entre as
espécies arbustivo-arbóreas mais importantes estão Anadenanthera falcata, Miconia
albicans, Myrcia bella e Piptocarpha rotundifolia, com alturas de até 10 m.

Floresta estacional
semidecídua

ocorre sobre solos provavelmente mais férteis, em áreas de interflúvio. O dossel fica
em torno de 20 m de altura. As espécies mais importantes nesse tipo vegetacional
são Anadenanthera macrocarpa, Bauhinia longifolia, Copaifera langsdorffii,
Hymenaea courbaril, Licania kunthiana e Tabebuia roseo-alba.
ocorre associada aos cursos d‟água, com dossel em torno de 15 m. Entre as
espécies mais abundantes nesse tipo vegetacional, estão Geonoma brevispatha,
Miconia chamissois, Protium heptaphyllum, Tapirira guianensis, Tococa formicaria,
Vochysia piramidalis e Xylopia emarginata. A floresta ripícola pode ser subdividida
em „floresta galeria‟, quando as copas das árvores das duas margens se tocam,
„floresta ciliar‟, quando as copas das árvores das duas margens não se tocam, e
„floresta paludícola, quando situada em solo permanentemente encharcado.
as veredas de buritis (Mauritia flexuosa) aparecem em locais com solos
permanentemente encharcados, especialmente nas cabeceiras dos rios e, à jusante,
entre a floresta ripícola e o campo úmido. Os buritis têm altura em torno de 15 m. No
componente herbáceo, há ciperáceas e xiridáceas, principalmente.

Floresta ripícola

Vereda de buritis

Campo úmido

ocorre nas várzeas dos rios, entre a floresta ripícola ou a vereda e o cerrado, bem
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como nas nascentes, em que há o afloramento do lençol freático. A densidade de
espécies herbáceas é muita alta, com até 1 m de altura. Predominam ciperáceas,
xiridáceas e gramíneas, além espécies de outras famílias, como Eryngium spp.
Drosera spp. e Sisyrinchium vaginatum.
Campo de
murundus

ocorre entre o campo úmido e o cerrado, como pequenas elevações de cerca de 1 m
de raio e de 0,2 a 0,5 de altura, nas quais aparecem espécies de cerrado, em meio
às espécies de campo úmido nos locais mais baixos.

Não só a composição florística e a estrutura da vegetação diferem entre as fisionomias, como também
difere entre a chapada e as furnas.
Das 607 espécies listadas para o PNE, 12 foram consideradas ruderais por Mendonça et al. (1998), isto é,
espécies que não ocorrem espontaneamente em áreas de cerrado. Foram registros cerca de 85 espécies
de mamíferos nativos no PNE e entorno. Devido à sua riqueza faunística, a presença de espécies raras e
ameaçadas de extinção e localização biogeográfica o PNE é uma das mais importantes Unidades de
Conservação para a preservação de mamíferos no Cerrado.
O PNE e entorno possuem 47,8% da avifauna registrada para o bioma Cerrado, sendo 11 espécies
visitantes da América do Norte e sete do sul da América do Sul. Três novos registros de espécies para a
lista do Cerrado (Silva 1995b) foram encontrados no PNE: o mergulhão-de-cara-branca Rollandia rolland
(Podicipediformes, Podicipedidae) e o mocho-dos-banhados Asio flammeus [(Strigiformes, Strigidae) (Bagno e Rodrigues, 1998)]; e no entorno: a tijerila Xenopsaris albinucha (Passeriformes, Tyrannidae) na
Fazenda Mutum.
No PNE, foram registradas 19 espécies endêmicas, sendo 14 campestres e cinco florestais. O PNE e
entorno abriga o maior número de espécies endêmicas em seus limites que qualquer outra unidade de
conservação federal que tenha a avifauna conhecida . Possui também o maior número de espécies
ameaçadas de extinção, seguida pelos PN da Canastra, da Chapada dos Veadeiros e de Brasília.
Apesar do PNE não abrigar nenhuma espécie endêmica de distribuição restrita, o parque e adjacências
abrigam duas espécies endêmicas raras, como o bacurau-de-rabo-branco Caprimulgus candicans e o
caboclinho-de-papo-branco Sporophila palustris, cujas ocorrências (baseadas em registros recentes) no
Brasil, limitam-se ao PNE. A seguir, na tabela 8, são citadas algumas das ocorrências mais frequentes na
zona do projeto.
Tabela 8 – Espécies endêmicas no PNE e descrição da ocorrência
Nome científico

Nome Vulgar

Descrição

Amazona
xanthops

Papagaiogalego

De ocorrência no interior do Piauí, Maranhão até Bahia, Minas Gerais,
Goiás e Mato Grosso, até o oeste de São Paulo (Sick 1997). Ocupa
áreas de cerrado, caatinga, mata de galeria (Sick 1997). No PNE foi
observada em todas as regiões do parque e também em todas as
vertentes do entorno. Considerada vulnerável e em declínio pela BirdLife
International (2000), porém localmente comum (Sick 1997), sua maior
ameaça é a extensa destruição de áreas de Cerrado (BirdLife
International 2000). Apesar da BirdLife International (2000) indicar que
nenhuma das populações protegidas nas UC´s em que esta espécie
ocorre é residente, no PNE a população de Amazona xanthops é
abundante ao longo de todo o ano, inclusive com registros de
reprodução, o que pode confirmar a sua estabilidade na região.

Melanopareia
torquata

Meia-lua-docerrado

Espécie típica do Brasil Central, vive no campo cerrado, savanas ricas
em cupinzeiros e campos sujos (Sick 1997). Ocorre em todas as áreas
abertas do PNE e do entorno. Não consta na listagem da BirdLife
International (2000) em qualquer categoria de ameaça.

Herpsilochmus
longirostris

Chorozinhode-bicocomprido

Espécie típica de matas de galeria no Cerrado; ocorre no Piauí, Goiás,
Mato Grosso para o sul até o Paraná (Sick 1997). A espécie foi
registrada em todas nas matas do Glória, Jacuba, as matas, mesmo que
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pequenas. Também foi registrada em todo o entorno do PNE. Não
consta na listagem da BirdLife International (2000) em qualquer
categoria de ameaça.
Ocorre do oeste de Minas Gerais a Goiás, Mato Grosso, Paraná e
Paraguai, sendo um representante típico do Brasil Central (Sick 1997).
Foi observado nas matas da Lagoa e no Jacuba. Também foi registrado
na vertente do Paranaíba e no Araguaia. Não consta na listagem da
BirdLife International (2000) em qualquer categoria de ameaça.

Philydor
dimidiatus

limpa-folhado-brejo

Hylocryptus
rectirostris

Fura-barreira

Existem registros para a Bahia e Minas Gerais, oeste de São Paulo,
Paraná, sul de Goiás e Mato Grosso, em hábitats de vegetação
ribeirinha, no solo ou a pouca altura (Sick 1997). No PNE foi registrado
na Lagoa e fora do parque em todas as vertentes. Não consta na
listagem da BirdLife International (2000) em qualquer categoria de
ameaça.

Euscarthmus
rufomarginatus

mariacorruíra

De distribuição restrita ao Brasil Central, ocorre ao sul o Pará, Maranhão
e Piauí até o norte de São Paulo (Sick 1997). Foi observado
exclusivamente no PNE, nos sítios Cabeceirão, Buriti e Glória. É
considerada como vulnerável na listagem da BirdLife International
(2000) devido à rápida alteração de áreas naturais de Cerrado, mas tal
fato não explica totalmente a raridade desta espécie ao longo de sua
distribuição.

Antilophia
galeata

Soldadinho

Cyanocorax
cristatellus

Gralha-do
cerrado

Basileuterus
leucophrys

Pula-puladesobrancelha

Ocorre em todo o Cerrado, indo do Maranhão, Piauí e Bahia a Mato
Grosso, Goiás, oeste de Minas Gerais, Paraná e Paraguai e habita a
mata de galeria, capões, mata em terreno pantanoso e buritizais (Sick
1997). Esta espécie é comum tendo sido registrada em todos os sítios
de amostragem e em todas as áreas do entorno. Não consta na listagem
da BirdLife International em qualquer categoria de ameaça (2000).
Espécie campestre típica do Brasil central, ocorrendo do Piauí,
Maranhão e sul do Pará a Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São
Paulo (Sick 1997). Esta espécie é comum em todos os sítios de
amostragem e em todas as áreas do entorno. Não consta na listagem da
BirdLife International em qualquer categoria de ameaça (2000).
Ocorre no noroeste de São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Distrito
Federal, vivendo em matas de alagadas de galeria do Cerrado (Sick
1997). Foi observado na Lagoa, Buriti, Glória e Jacuba, dentro do PNE,
e em todas as vertentes fora do parque. Não consta na listagem da
BirdLife International em qualquer categoria de ameaça (2000).

Cypsnagra
hirundinacea

Bandoleta

Espécie de ampla distribuição no Cerrado, vive em campo sujo e possui
ocorrência para todo nordeste do Brasil a Minas Gerais, São Paulo,
Paraná, Goiás, Mato Grosso, Bolívia e Paraguai (Sick 1997). Ocorre em
todos os lugares do PNE e nas vertentes do Paranaíba e Araguaia. Não
consta na listagem da BirdLife International (2000) em qualquer
categoria de ameaça.

Neothraupis
fasciata

Cigarra-docampo

Têm registros para o Maranhão e Piauí a Goiás, Minas Gerais, São
Paulo, Paraná, Mato Grosso e leste da Bolívia e usa áreas de capões e
cerrado (Sick 1997). Ocorre em todos os lugares do PNE e somente na
vertente do Araguaia. É considerada como espécie próxima de ameaça
de extinção também pela rápida conversão de áreas de Cerrado para
atividades antrópicas (BirdLife International, 2000).

Saltator
atricollis

Batuqueiro

É encontrado no Paraguai, Bolívia e Brasil, de Mato Grosso e Goiás
adentrando no interior da região leste e nordeste (Sick 1997). Habita
áreas de cerrado e paisagens abertas (Sick 1997). Ocorre em todos os
lugares do PNE e em todas as vertentes. Não consta na listagem da
BirdLife International em qualquer categoria de ameaça (2000).

Porphyrospiza

campainha-

Ocorre na Bolívia e Brasil, do Maranhão a sudeste do Pará, Piauí,
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caerulescens

azul

Bahia, oeste de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso,
em áreas de cerrado aberto com pedras e capim ralo (Sick 1997). No
PNE, somente é observada na região do Jacuba onde existem os
afloramentos acompanhados de bambus. No entorno só foi observada
na região do Taquari. É considerada como espécie próxima de ameaça
de extinção também pela rápida conversão de áreas de Cerrado para
atividades antrópicas (BirdLife International, 2000).

Charitospiza
eucosma

Mineirinho

Ocorre na Argentina e Brasil, no sudeste do Pará e interior do
Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, norte de São Paulo, Goiás e
Mato Grosso (Sick 1997). No PNE foi observada nos sítios Cabeceirão,
Buriti, Glória e Jacuba e no entorno somente na vertente Paranaíba. É
considerada como espécie próxima de ameaça de extinção também
pela rápida conversão de áreas de Cerrado para atividades antrópicas
(BirdLife International, 2000).

Poospiza
cinérea

capacetinhodo-oco-dopau

Têm registro para Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e norte de São
Paulo (Sick 1997). Habita áreas de cerrado estrito senso e para o PNE é
conhecida apenas de literatura, não tendo sido encontrada nas
expedições de campo. É considerada como vulnerável na listagem da
BirdLife International (2000) devido à rápida alteração de áreas naturais
de Cerrado, restando agora apenas populações escassas e muito locais.

Foram registradas 88 espécies de répteis squamata na região: das 57 espécies de serpentes, 45 pertencem
à família Colubridae (seis Colubrinae, seis Dipsadinae, 33 Xenodontinae), seguindo o mesmo padrão de
comunidades neotropicais ao sul da Amazônia, com predomínio da Subfamília Xenodontinae; as demais
espécies pertencem às famílias Anomalepididae (uma espécie), Leptoptyphlopidae (uma espécie), Boidae
(três), Elapidae (duas) e Viperidae (quatro). No interior do PNE, a espécie mais comum é Bothrops neuwiedi
pauloensis (jararaca rabo-de-osso), principalmente nas áreas de campo limpo e campo sujo, onde se
abrigam de predadores, variações térmicas, insolação e de chuva sob cupinzeiros e no interior de cavidades
no solo. As outras espécies de serpentes mais comuns na região foram Bothrops alternatus, Crotalus
durissus, Tantilla melanocephala e Philodryas aestiva. Foram encontradas ainda três espécies de sepentes
registradas no PNE (os boídeos Boa constrictor, Epicrates cenchria e Eunectes murinus) .
Em toda a área amostrada foram registradas 28 espécies de lagartos pertencentes a oito famílias:
Anguidae, Geckonidae, Gymnophtalmidae, Scincidae, Hoplocercidae, Polychrotidae, Teiidae e Tropiduridae.
Foram também encontradas três espécies de Amphisbaenidae, todas pertencentes ao gênero
Amphisbaena.
Devido a diferenças topográficas e fitofisionômicas, diversas espécies não registradas no PNE foram
encontradas nas áreas do entorno, como Typhlops brongermianus, Helicops polylepis, Chironius exoletus,
Vanzosaura rubricauda, Mabuya nigropunctata, Micrablepharus maximiliani, Coleodactylus meridionalis.
Algumas dessas espécies estão associadas a hábitats florestais, pouco representadas no PNE.
Apenas uma espécie de jacaré foi (Paleosuchus palpebrosus) foi registrada no PNE, único quelônio
registrado foi Phrynops gibbus.
Quanto aos anfíbios, 27 espécies foram registradas na região, sendo 26 anuros e uma Gymnophiona.
Destas, 22 ocorrem no interior do PNE e cincos foram registradas apenas nos fragmentos do entorno.
De 13 espécies de lagartos endêmicos do Cerrado, oito ocorrem no Parque e adjacências, o que o torna um
área de grande interesse para conservação da fauna do Cerrado. Com relação às serpentes, as
informações na literatura não permitem que seja feita tal comparação, uma vez que os dados disponíveis
são bastante escassos; é possível afirmar que várias espécies raras e/ou mal representadas em coleções
científicas foram observadas durante os estudos, destacando ainda mais a importância do Parque, como
por exemplo, Rhachidelus brazili, Lystrophis nattereri, Leptotyphlops koppesi, Philodryas livida, Liophis
maryellenae, entre outras.
Nessa região estão registradas 26 espécies ameaçadas de extinção. Quase todas as espécies ameaçadas
estão presentes no Parque Nacional de Emas e entorno, o que faz dessa unidade uma das mais
importantes áreas de proteção do Cerrado e Pantanal. Entretanto, mesmo considerando o seu tamanho e
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estado de conservação, as espécies ameaçadas somente poderão persistir no longo prazo caso a
paisagem no entorno dessa área seja adequadamente manejada.
Assim, o envolvimento de proprietários rurais e das prefeituras presentes na área do corredor corresponde a
uma estratégia primordial de implantação do corredor. Reservas privadas são importantes para facilitar a
dispersão de animais e das plantas carregadas por eles ao longo da paisagem e também para proteger,
ainda que temporariamente, indivíduos que se locomovem na paisagem.
Considerando a alta biodiversidade do Cerrado e os estudos postulados para as unidades de conservação
da região do projeto, verifica-se a descrição mais regionalizada da biodiversidade em G1.8.1.
G1.8 Atributos de Alto Valor para a Conservação (High Conservation Values ) conhecidos na zona do
projeto.
5

De acordo com o princípio 9 do documento “Princípios e Critérios do Conselho de Manejo Florestal (FSC)”
6
com o apoio do “Guia para Florestas de Alto Valor de Conservação” (ProForest, 2003) a presente proposta
apresenta um quadro de resumo com uma breve análise das informações acerca do bioma Cerrado e da
região do projeto e considera segundo os seis critérios HCV o seguinte:
Tabela 9– Quadro de resumo dos Atributos de Alto Valor para a Conservação conhecidos na Zona do
projeto.
Atributo de Alto Valor para
a Conservação ( High
Conservation Values)
HCV 1 - Áreas contendo
concentração significativa
de valores relativos à
biodiversidade em nível
global, regional ou nacional
(ex: endemismo, espécies
ameaçadas, refúgios de
biodiversidade)

HCV 2 - Áreas extensas,
em nível de paisagem, de
significância
global,
regional ou nacional, onde
populações viáveis da
maioria, ou de todas as
espécies naturais ocorrem
em padrões naturais de
distribuição e abundância.

Descrição
Com uma flora considerada entre as mais ricas das savanas tropicais, o
Cerrado possui alto grau de endemismo. De suas 10.000 espécies de
plantas, 44% são endêmicas, incluindo quase todas as gramíneas. A
diversidade de espécies de vertebrados também é consideravelmente alta,
estando em quarto lugar no mundo em variedade de aves.

A região do Cerrado compreende 21% do país e é a mais extensa florestasavana na América do Sul. Com uma pronunciada estação seca, o Cerrado
brasileiro suporta ciclos anuais de seca e fogo e possui um surpreendente
número de espécies de aves endêmicas. Grandes mamíferos, como o
tamanduá-bandeira, tatu-canastra, onça pintada e lobo guará ainda
sobrevivem neste bioma, mas estão competindo com a rápida expansão da
fronteira agrícola do Brasil, que se concentra principalmente em soja e milho.
Pecuária é outra grande ameaça para a região.
Com o objetivo de resguardar paisagens únicas do bioma Cerrado na região,
e também, de proteger micro-ecossistemas e sua diversidade, bem como
assegurar a manutenção hídrica de importantes contribuintes hídricos do
país, o Parque Nacional das Emas fora constituído de acordo com o Decreto
49.874, de 11 de Janeiro de 1961, posteriormente revisto pelo Decreto
70.375, de 6 de Abril de 1972 (Plano de Manejo do PNE, 2004).
Por sua vez o PENT, estabeleceu-se através do decreto 9.662, de 19 de
outubro de 1999 a fim de criar áreas propensas à conservação do bioma
Cerrado dentro do estado do Mato Grosso do Sul, como fortalecimento e
estruturação de sua política ambiental (Plano de Manejo PENT, 2004).
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HCV 3 - Áreas situadas
dentro
de,
ou
que
contenham ecossistemas
raros, ameaçados ou em
perigo de extinção.

HCV 4 - Áreas que
fornecem
serviços
ambientais básicos em
situações críticas (ex.:
proteção
de
bacias
hidrográficas, controle de
erosão)

As duas unidades de conservação integram juntamente com mais outras 13
áreas a Reserva da Biosfera do Pantanal, criada pela UNESCO em 2001.
Apesar do seu tamanho e importância, o Cerrado é um dos ambientes mais
ameaçados do mundo. Dos mais de 2 milhões de km² de vegetação nativa
restam apenas 20% e a expansão da atividade agropecuária pressiona cada
vez mais as áreas remanescentes. Essa situação faz com que a região seja
considerada um Hotspot de biodiversidade e desperte especial atenção para
a conservação dos seus recursos naturais.
O Cerrado apresenta uma rede hidrográfica de destaque em relação aos
demais Domínios Fitogeográficos brasileiros, pois nele nascem rios que
formam três das maiores bacias da América do Sul: as bacias do São
Francisco, do Tocantins-Araguaia e do Paraná.
Todos os biomas brasileiros (os Pampas gaúchos, o Pantanal Matogrossense, a Floresta Amazônica, a Caatinga e a Mata Atlântica) recebem
alguma fração de água originária de nascentes localizadas na região do
Cerrado.
O fato de ser uma região divisora de bacias, porém, traz como desvantagem
a escassez de rios de grande porte. O Cerrado situado no Planalto Central
brasileiro onde a altitude é mais elevada quando comparado com o restante
do país, apresenta grande quantidade de nascentes e corpos hídricos de
tamanho pequeno e intermediário. Devido às características de rios de
planalto, é típica a ocorrência de perfis escalonados por zonas de rápidas
corredeiras, ou mesmo grandes quedas. Dadas as condições favoráveis dos
solos, da topografia e do clima, a grande maioria dos cursos da rede de
drenagem local conta com regime perene.
As unidades de conservação PNE e PENT neste ponto são estratégicas para
a proteção dos recursos hídricos do Cerrado, pois delas nascem rios que
abastecem (Taquari) e formam (Araguaia) as principais bacias hidrográficas
do país. Desta forma, entende-se que o entorno destas UC‟s desempenhem
igual importância quanto aos recursos hídricos

HCV 5 - Áreas essenciais
para
suprir
as
necessidades básicas de
comunidades locais (ex:
subsistência, saúde)

No que diz respeito às comunidades diretamente envolvidas no projeto de
Reflorestamento do Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari, identifica-se o
uso da terra para fins de subsistência, tanto no cultivo direto de espécies
alimentícias como a mandioca e o milho, produzidos pelas comunidades
quilombolas, bem como a produção de mudas nativas e outras espécies
terapêuticas pela Comunidade Terapêutica.
A água, assim como para todas as outras comunidades, distritos e cidades
da região do projeto são demasiadamente importantes para as populações
ali contidas. As unidades de conservação desempenham um papel
fundamental na preservação das nascentes e afluentes dos rios que formam
as principais bacias hidrográficas brasileiras.

HCV 6 Áreas críticas para
a
identidade
cultural

Voltando à importância das terras e das águas, verifica-se em toda a região
do projeto uma intensa cultura extensiva, de produção de grãos
principalmente, além do algodão e da pecuária
O bioma Cerrado abriga diferentes populações com relações diversas com
os recursos naturais. Muitas conseguem extrair e produzir no Cerrado o
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tradicional de comunidades
locais
(áreas
de
importância
cultural,
ecológica, econômica ou
religiosa, identificadas em
conjunto
com
estas
comunidades)

suficiente para seu sustento, sem grandes modificações nos ecossistemas,
outras desenvolveram um modelo não-sustentável. Entretanto, a
sobrevivência destas populações, sejam elas tradicionais ou não, é
importante na mesma proporção e integram a sócio-diversidade do Cerrado.
As populações mais antigas do Cerrado são os povos indígenas: Xavantes,
Tapuias, Karajás, Avá-Canoeiros, Krahôs, Xerentes, Xacriabás, e muitos
outros que foram dizimados antes mesmo de serem conhecidos. Muitas
etnias são nômades e exploravam o Cerrado através da caça e da coleta;
7
alguns já praticavam a agricultura de coivara , ou uma agricultura itinerante,
de corte e queima e posterior pousio.
Muitos deles produzem artesanato. Valorizar suas culturas tradicionais, ter
plenamente reconhecidos e adquiridos seus direitos e ao mesmo tempo se
inserir de forma positiva na sociedade brasileira é atualmente o grande
desafio destes povos.
As chamadas populações tradicionais do Cerrado incluem não só os
indígenas, mas também povos negros ou miscigenados que, por muito
tempo, ficaram em relativo isolamento nas áreas deste bioma, e tiveram que
adaptar seus modos de vida aos recursos naturais disponíveis. São
quilombolas, geraizeiros, vazanteiros, sertanejos, ribeirinhos, que
aprenderam, ao longo de séculos, a retirar do Cerrado recursos para
alimentação, utensílios e artesanato.
Como identificado no item G1.5, estão presentes na região do projeto
comunidades quilombolas, ou seja, famílias remanescentes de refúgios do
período escravocrata brasileiro. Remanescentes quilombolas indicam a
situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos e
é um termo também utilizado para designar um legado, uma herança cultural
e material que lhe confere uma referência presencial no sentimento de ser e
8
pertencer a um lugar específico, conforme explica Schmitti (2002) . As
relações que desenvolvem com a região estão baseadas intrinsecamente
com os recursos naturais, conforme especificado em HCV5, consolidando a
importância das atividades do projeto para a região, no que tange aos
serviços que presta às comunidades locais.

G1.8.1. Concentrações significativas de biodiversidade, reconhecidas globalmente, regionalmente
ou nacionalmente, incluindo:
a. áreas protegidas
De acordo com a Agência Ambiental de Goiás, o estado possui 81 unidades de conservação entre unidades
de proteção integral e de uso sustentável. As áreas somam o equivalente a 391.095,20 hectares, o que
7
representa apenas 1,15 % do território goiano .
Tabela 10- Unidades de Conservação no estado de Goiás
Federais
Estaduais
Municipais
Proteção
Uso
Proteção
Uso
Proteção
Integral
Sustentável
Integral
Sustentável
Integral
02
05
09
10
16
8
Fonte: Agencia Ambiental de Goiás
7

Particulares
RPPN
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No estado do Mato Grosso do Sul, a dinâmica de conservação de áreas fundamentais para a preservação
do bioma Cerrado, ou mesmo do bioma Pantanal que ocupa 50% do território sul-mato-grossense, é menos
expressiva. De acordo com Superintendência de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o estado conta com
uma unidade de conservação federal (referindo-se ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena, e não
mencionando a pequena porcentagem do PNE que sobrepõe o território de Costa Rica ao nordeste deste
estado), e seis parques estaduais, dentre os quais o PENT, por sua vez, constitui-se em um importante
complemento às ações de preservação da terceira maior Reserva da Biosfera do mundo, a Reserva da
Biosfera do Pantanal, instituída em 2001 (Resumo Executivo PENT, 2003).
b. espécies ameaçadas
O Ministério do Meio Ambiente organizou ao final de 2008 uma lista contendo as espécies brasileiras da
flora ameaçadas de extinção. As famílias e espécies identificadas abaixo pertencem ao bioma Cerrado e
ocorrem com maior freqüência nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul.
Tabela 11 - Lista Oficial da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção
Família
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Fabaceae
Fabaceae
Iridaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

Espécie
Família
Pfaffia townsendii
Lamiaceae
Myracrodruon urundeuva
Lentibulariaceae
Schinopsis brasiliensis
Lythraceae
Aspilia pohlii
Lythraceae
Lychnophora ericoides
Lythraceae
Jacaranda intricata
Lythraceae
Mimosa heringeri
Orchidaceae
Mimosa suburbana
Poaceae
Trimezia pusilla
Poaceae
Eriope machrisae
Poaceae
Hyptis imbricatiformis
Poaceae
Hyptis pachyphylla
Polygalaceae
Hyptis penaeoides
9
Fonte: Ministério do Meio Ambiente

Espécie
Hyptis tagetifolia
Utricularia biovularioides
Diplusodon ericoides
Diplusodon hatschbachii
Diplusodon panniculatus
Diplusodon retroimbricatus
Phragmipedium vittatum
Gymnopogon doellii
Paspalum biaristatum
Paspalum longiaristatum
Paspalum niquelandiae
Polygala franchetii

9

A Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção aponta que o Cerrado tem 65
espécies animais em risco. O estudo classifica como “vulnerável”, “em perigo” e “criticamente em perigo” a
situação da fauna nacional. Em Goiás, são 18 aves, 6 invertebrados terrestres, 5 de água doce e 13
mamíferos na lista de possível extinção. Os biomas nacionais com mais espécies ameaçadas são Mata
Atlântica (269), Cerrado (65) e Amazônia (41).
Considerados “criticamente em perigo” pode-se citar as aves: socó-jararaca (Tigrisoma fasciatum),
caboclinho-de-chapéu-cinzento (Sporophila cinnamomea), caboclinho-de-papo-branco (Sporophila
palustris), pato-mergulhão (Mergus octosetaceus), rolinha-do-planalto (Columbina cyanopis) e bicudo
(Oryzoborus maximiliani). O único inseto é a borboleta (Heraclides himeros).
Pela classificação adotada, os “vulneráveis”, considerados ameaçados, mas que correm risco menor do que
os “criticamente em perigo” são a maioria das espécies. São 12 aves, três insetos, um invertebrado terrestre
e 12 mamíferos, entre eles o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), a jaguatirica (Leopardus pardalis) e a
onça-pintada (Panthera onca).

8
9

www.agenciaambiental.go.gov.br/site/conservacao/
Fundação BIODIVERSITAS. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.
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A lista inclui um anexo no qual estão peixes e animais aquáticos. São cinco as espécies de Goiás
encontradas neste estudo.
Sobre a fauna ameaçada no Mato Grosso do Sul, constam no documento as aves: rolinha do planalto
(Columbina cyanopis), tico-tico-do-campo (Ammodramus humeralis), caboclinho-de-chapéu-cinzento
(Sporophila cinnamomea), caboclinho-do-sertão (Sporophila nigrorufa), caboclinho-de-papo-branco
(Sporophila palustris), andarilho ou bate-bunda (Geobates poeciloptera), galito (Alectrurus tricolor), mariado-campo ou papa-moscas-do-campo (Culicivora caudacuta), tricolino-canela ou papa-moscas-canela
(Polystictus pectoralis), arara-azul-pequena (considerada extinta) (Anodorhynchus glaucus), arara-azulgrande (Anodorhynchus hyacinthinus) e codorna-buraqueira (Taoniscus nanus). Algumas delas existem
apenas no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
Já na lista de mamíferos estão: cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus), lobo-guará (Chrysocyon
brachyurus), cachorro-vinagre (Speothos venaticus), jaguatirica (Leopardus pardalis), gato-do-mato
(Leopardus tigrinus), gato-maracajá (Leopardus wiedii), gato-palheiro (Leopardus colocolo), onça-pintada
(Panthera onca), onça-parda (Puma concolor), ariranha (Pteronura brasiliensis), rato-de-espinho (Trinomys
iheringi denigratus), tatu-canastra (Priodontes maximus) e tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla).
Insetos também estão na lista, como alguns colembolos e o besouro-de-chifre (Megasoma gyas gyas).
Invertebrados terrestres, anfíbios e répteis não constam na lista do Mato Grosso do Sul.
c. espécies endêmicas
O Cerrado é reconhecido como um bioma que apresenta altos índices de endemismos. Há 19 espécies de
mamíferos endêmicas do Cerrado (Marinho-Filho et al., 2002). A porcentagem de espécies endêmicas na
avifauna que se reproduz no domínio do cerrado é 3,8% (28 espécies). O Cerrado apresenta uma fauna de
répteis e anfíbios de grande diversidade, sendo conhecidas 113 espécies de anfíbios, 107 serpentes, 47
lagartos, 15 anfisbenas, 10 quelônios e 5 jacarés, o que representa cerca de 20% das espécies de anfíbios
e 50% das espécies de répteis do Brasil (COLLI et al., 2002). Dentre estas espécies, há algumas endêmicas
(50% das anfisbenas, 26% dos lagartos, 10% das serpentes e 15% dos anfíbios). A diversidade de espécies
no Cerrado e no Pantanal pode ser exemplificada pelos dados de ictiofauna. Estimativas para a América do
Sul apontam para a ocorrência de quase 3.000 espécies de peixes, sendo que cerca de 780 podem ser
encontradas no Cerrado (Plano de Manejo PNE, 2004).
d. áreas que abriguem concentrações significativas de espécies durante qualquer período de seu
ciclo de vida (ex. migrações, áreas de alimentação e áreas de nidificação)
Uma lista adequada de todas as espécies de aves da região do Cerrado foi apresentada por Silva (1995b).
Foram registradas 837 espécies de aves distribuídas em 64 famílias. Destas, 759 reproduzem nesta região.
As espécies restantes incluem: (a) visitantes da América do Norte (26), (b) visitantes do sul da América do
Sul (12), (c) prováveis migrantes altitudinais do sudeste do Brasil (8), e (d) espécies com status
desconhecido (32).
Foram registradas 214 espécies de aves na região do Rio Taquari, que inclui o Parque Estadual das
Nascentes do Rio Taquari (MS) – PENT, das quais 54% são espécies associadas a florestas, 39,4% são
espécies campestres e 6,6% são semi-dependentes de florestas (Plano de Manejo PENT).
G1.8.2. Áreas no nível de paisagem que são significativas para populações viáveis
Parte da área do projeto situa-se no entorno do Parque Nacional das Emas (PNE), a maior unidade de
conservação criada para favorecer a preservação de amostras representativas dos ecossistemas do
10
Cerrado, em especial do campo limpo hiperestacional , área única conhecida desta fitofisionomia para o
Cerrado; proteger as áreas da chapada do parque como ponto mais setentrional das áreas de recarga do
aqüífero Guarani, assegurar a qualificação do parque como área-núcleo da Reserva da Biosfera do
10

Cerrados estacionais são caracterizados por uma estacionalidade pronunciada, em que a seca define o funcionamento da
comunidade. Cerrados hiperestacionais experimentam adicionalmente um alagamento na estação chuvosa.
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Pantanal e como Patrimônio Natural da Humanidade, além de abrigar e assegurar o habitat de grandes
mamíferos, como a onça-parda (Puma concolor), onça-pintada (Panthera onca), cervo-do-pantanal
(Blastocerus dichotomus), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga trydactyla), cachorro-vinagre (Speothos
venaticus), entre outros.
A manutenção desta unidade de conservação serve para assegurar ainda a manutenção de populações
viáveis das espécies ameaçadas de extinção, a saber:
Da fauna:
o codorna-mineira (Nothura minor)
o inhambu-carapé (Taoniscus nanu)
o papagaio-galego (Amazona xanthops)
o bacurau-rabo-branco (Caprimulgus candicans)
o tapaculo-de-colarinho (Melanopareia torquata)
o chorozinho-de-bico-comprido (Herpsilochmus longirostris)
o andarilho (Geobates poecilopterus)
o limpa-folha-do-brejo (Philydor dimidiatus)
o fura-barreira (Hylocryptus rectirostris)
o maria-corruíra (Euscarthmus rufomarginatus)
o soldadinho (Antilophia galeata)
o gralha-do-cerrado (Cyanocorax cristatellus)
o pula-pula-de-sobrancelha (Basileuterus leucophrys)
o bandoleta (Cypsnagra hirundinacea)
o cigarra-do-campo (Neothraupis fasciata)
o batuqueiro (Saltator atricollis)
o Porphyrospiza caerulescens
o mineirinho (Charitospiza eucosma) e
o capacetinho-do-oco-do-pau (Poospiza cinerea)
Da flora:
o coquinho-do-campo (Acrocomia hassleri)
Assegurar a manutenção de populações viáveis das espécies raras, a saber:
De aves:
o bacurau-de-rabo-branco (Caprimulgus candicans)
De serpentes:
o mussurana (Rhachidelus brazili)
o bicuda (Lystrophis nattereri)
o cobra-cega (Leptotyphlops koppesi)
o cobra-cipó (Philodryas livida)
o cobra-d‟água (Liophis maryellenae)
De flora:
o araticum (Annona coriacea)
o murici-pequeno (Byrsonima coccolobifolia)
o raiz-de-perdiz (Camarea affinis)
o fel-de-gentil (Cayaponia espelina)
o algodão-do-campo (Cochlospermum regium)
o escova-de-macaco-alaranjada (Combretum hilarianum)
o araticunzinho (Duguetia furfuracea)
o Galactia decumbens
o paratudo (Gomphrena macrocephala)
o Hyptis eriophylla
o rosa-de-caboclo (Langsdorffia hypogea)
o folha-de-serra (Ouratea spectabilis) e
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o

bolsa-de-pastor (Zeyheria montana)

Assegurar a manutenção de populações viáveis das espécies em perigo da flora, a saber:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

cajuzinho-do-cerrado (Anacardium humile)
Barjonia erecta
Deianira nervosa
caqui-do-cerrado (Diospyros hispida)
Eriope crassipes
Froelichia procera
jenipapo (Genipa americana)
Heteropteris campestris
anileiro (Indigofera gracilis)
Ipomoea virgata
Irlbachia speciosa
Pradosia brevipes e
pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica)

Assegurar a manutenção de populações viáveis das espécies vulneráveis da flora, a saber:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

decatuaba (Anemopaegma arvense)
araticum (Annona warmingiana = A. pygmaea)
pequi (Caryocar brasiliense)
Croton cinctus
araticunzinho (Duguetia gabriuscula)
Eremanthus sphaerocephalus
azulzinha (Evolvulus cressoides)
Evolvulus fuscus
Hoehnephyton trixoides
Hortia brasiliana
Ipomoea argentea
Ipomoea campestris
Ipomoea procurrens
Jacquemontia sphaereocephala e
carne-de-vaca (Roupala montana)

Assegurar a manutenção de populações viáveis das novas espécies encontradas no PNE, a saber:
De serpentes:
o cobra-cega (Liotyphlops aff. Ternetzi)
o falsa coral (Apostolepis aff. Lineata)
De lagartos:
o Cnemidophorus aff. parecis
o Cnemidophorus aff. ocellifer
o cobra-de-vidro (Ophiodes sp) e
o calango (Tropidurus sp)
De peixes:
o lambari (Astyanax scabripinnis cf. paranae), Astyanax sp 1, Astyanax sp 2, Astyanax sp 3
o lambari (Hasemania sp.)
o piaba (Hyphessobrycon sp. 1), Hyphessobrycon sp. 2
o canivete (Characidium aff. zebra), Characidium sp. 1, Characidium sp. 2
o piau (Leporinus cf. paranensis)
o timboré (Leporinus marcgravii)
o Cyphocharax sp.
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o
o
o
o
o
o
o
o

traíra (Hoplias aff. Malabaricus)
bagrezinho (Tatia intermedia)
baginho (Cetopsorhamdia sp)
Rhamdia sp
Hisonotus sp
barrigudinho (Phalloceros sp//)
talhoto (Rivulus pictus)
pirambóia (Synbranchus sp. 1) e Synbranchus sp.2

G1.8.3. Ecossistemas raros ou ameaçados;
De acordo com a ONG Conservação Internacional do Brasil, mesmo o Cerrado sendo um dos maiores
biomas brasileiros e apresentar uma importante contribuição para a hidrografia brasileira, abrigar um
número elevado de espécies endêmicas e em extinção, o Cerrado é um dos ambientes mais ameaçados do
mundo, por sofrer forte pressão da agropecuária de larga escala. Com isto, o bioma foi caracterizado como
uma região de Hotspot, afim de que se concentrem sobre ele as prioridades de ações de conservação e
preservação.
Estudos realizados pelos pesquisadores da ONG indicam que o bioma corre o risco de desaparecer até
2030. Dos 204 milhões de hectares originais, 57% já foram completamente destruídos e a metade das
áreas remanescentes estão bastante alteradas, podendo não mais servir aos propósitos de conservação da
11
biodiversidade .
A revisão das áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da
biodiversidade brasileira do Cerrado e Pantanal (Portaria MMA n.º 09/2007) indicou 431 áreas prioritárias no
Cerrado, das quais 181 já são áreas protegidas (unidades de conservação e terras indígenas). Para 237
áreas (489.312 km²) foi atribuída importância biológica extremamente alta. No levantamento realizado pelo
Ministério do Meio Ambiente, as áreas prioritárias para a conservação do Cerrado formam um mosaico
constituído de áreas com prioridade alta (em amarelo), muito alta (em laranja) e extremamente alta (em
vermelho). A região do projeto visualizada no quadrante em azul identifica os municípios de Alcinópolis e
Chapadão do Sul, ambos MS, posicionados sobre as áreas com prioridade muito alta, e os municípios de
Mineiros e Chapadão do Céu, GO, sobre a prioridade máxima, ou extremamente alta.
Figura 10- Áreas Prioritárias para a Conservação do Cerrado.

Fonte: http://www.mma.gov.br
11

http://www.conservation.org.br/
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G1.8.4. Áreas que prestem serviços ecossistêmicos críticos;
Como já mencionado no item 8 (HCV4), o Cerrado é responsável pelo abastecimento das principais
bacias hidrográficas brasileiras. A rede hidrográfica goiana é formada pelas bacias do TocantinsAraguaia, Paraná e São Francisco.
Região Hidrográfica Tocantins - Araguaia: composta por dois rios goianos de importância, Tocantins e
Araguaia.


Rio Tocantins - nasce na Serra Dourada (região central) segue seu curso desaguando no rio
Amazonas (em território paraense), ao todo são 2.855 km de curso. Afluentes:
margem direita: rios Maranhão, Tocantinzinho, Manuel Alves, do Sono e das Almas
margem esquerda: rios Araguaia, Santa Teresa.



Rio Araguaia – nasce na cidade de Mineiros, região do projeto. Percorre todo o estado e,
cerca de 500 km antes da fronteira com o Pará divide-se em dois braços formando a Ilha do
Bananal (maior ilha fluvial do mundo com 20 km²), percorre ao todo 2.627 km. Afluentes: rios
Claro, Vermelho, Crixá- Açú· e Jacaré.

Região Hidrográfica do Paraná: tem como rio mais importante o Paranaíba, este nasce em Minas
Gerais formando fronteira entre os estados. Todos os rios que seguem na direção sul são afluentes do
Paranaíba, merecendo destaque os rios São Marcos, Jacaré, Meia Ponte, Corrente, Corumbá e Aporé
(divisa com Mato Grosso do Sul).
Região Hidrográfica do São Francisco: apresenta o rio Preto como seu principal afluente, originandose em Formosa-GO.
A expansão da fronteira agrícola, a proliferação de hidrelétricas em sinergia com os demais usos
múltiplos dessas bacias hidrográficas, aumenta a pressão sobre a hidrografia do bioma Cerrado e
compromete conseqüentemente a hidrografia dos biomas coligados. Até os anos 70 o solo do cerrado
era considerado improdutivo, mas, com a evolução da tecnologia, principalmente através da correção de
acidez dos solos, a região tornou-se pólo da produção de soja no Brasil e da produção de carne bovina.
A área do projeto foi estabelecida levando em consideração as nascentes e margens dos rios Araguaia e
Taquari. O reflorestamento nestas áreas será importante para proteger as áreas de mananciais das
pressões exercidas pela monocultura (predominantemente transgênica) e também dos campos de
pastagens, além de conectar fragmentos remanescentes de Cerrado e Cerradão da região, possibilitando
o fluxo gênico e reduzindo o isolamento das populações da fauna e da flora.
G1.8.5. Áreas que são fundamentais ao suprimento das necessidades básicas das comunidades
locais.
As área onde localiza-se a comunidade do Cedro permite a prática da agricultura de subsistência, onde é
cultivado o milho, o arroz, a mandioca, o amendoim, a cana de açúcar, hortaliças.
Desde a década de 90, essa comunidade vem desenvolvendo também trabalhos na área da saúde, com
manipulação de plantas medicinais, como: o angico (Anadenanthera macrocarpa) e o jatobá (Hymenea
stignocarpa), usados para bronquite e tuberculose, assim como o barbatimão (Stryphnodendron
adstringens) e a sangra d`água (Croton urucurana),
A biodiversidade da comunidade oferece o araticum (Annona warmingiana = A. pygmaea), pequi (Caryocar
brasiliense), caqui-do-cerrado (Diospyros hispida) e cajuzinho-do-cerrado (Anacardium humile) para a
fabricação de doces caseiros, contribuindo assim com a divulgação e valorização das plantas nativas do
Cerrado, enquanto fototerápicos. (Plantas Medicinais do Cerrado, Perspectivas Comunitárias para a saúde,
o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, Coordenação Edviges Ioris, 1999).
Até a pouco tempo, as atividades beneficiavam apenas a própria comunidade. Hoje, com a estruturação do
laboratório de manipulação, novos passos foram dados, o que vem ampliando a visibilidade das atividades
desenvolvidas.
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Em função disto, cresceu a procura pelos medicamentos e, conseqüentemente, pelos doces produzidos
pela Comunidade. Com o aumento da demanda surgiu um novo desafio, que é a necessidade de garantir,
continuamente, matéria-prima de qualidade e em quantidade. Esta preocupação existe tanto em relação às
plantas nativas, quanto às plantas frutíferas de quintais da região
Entretanto a coleta de plantas medicinais está cada dia mais difícil, porque as áreas com vegetação nativa
estão se tornando cada vez menores e mais distantes da comunidade. As áreas que restam sofrem com a
coleta intensa e algumas plantas, as mais procuradas, estão se tornando raras, correndo o risco de
desaparecerem. Plantas nativas como o barbatimão e a sangra d‟aguá estão se tornando escassas, e
precisam ser manejadas..
A pressão sobre os recursos naturais utilizados pela comunidade resulta de vários fatores, dentre os mais
significativos estão os usos irracionais destes recursos pela comunidade ao longo dos anos, pois se
acreditava que tais recursos eram inesgotáveis, e também a instalação de lavouras no entorno da
comunidade, causando grande impacto sobre os recursos naturais locais (água, solo, vegetação natural,
pomares e animais). Atualmente a comunidade não consegue “combater” estes efeitos, pois não conta com
apoio técnico e força política local. Outro fator agravante é a falta de estruturação sólida na organização da
comunidade em cooperativa, e o processo de formação de lideranças locais enfraquecida pela perda de
jovens da comunidade para outros seguimentos socioeconômicos existentes no município.
Já a região onde localizam-se as famílias do Buracão possibilita a roça de subsistência, onde tem sido
cultivado a cana, banana, feijão, arroz, guariroba, milho, mandioca, abacaxi. Segundo depoimento dos
moradores o cultivo das roças tem sido dificultado pelo ataques de animais do cerrado, que nos últimos
tempos tem aumentado bastante.
A região dessa comunidade também é rica em recursos hídricos e os membros da comunidade apontaram
como os principais córregos: Nestor, Joaquim Gato, Barreiro, Ondino, Mariano, Grota do Buraco, Ritirinho,
corguinho do Madrinha Teodora, Rio Branco e o Rio Diamantino que é considerado o mais importante da
região.Todas as nascentes deságuam no Diamantino. Ao longo do Rio Diamantino encontra-se uma
vegetação que oferece o araticum (Annona warmingiana = A. pygmaea), pequi (Caryocar brasiliense),
caqui-do-cerrado (Diospyros hispida) e cajuzinho-do-cerrado (Anacardium humile). A flora bem preservada
possibilita a existência de uma grande quantidade de animais como quati, cateto, onça, meleto, macaco,
paca, cutia, tamanduá bandeira, seriema, araras, bugio, lobo, raposa, jaguatirica e peixes, como: junta
preta, mandi, matrichã, piau, pacu, cascudo e cari.
Na comunidade do Buracão são utilizadas espécies medicinais do cerrado como algodãozinho, pé de
perdiz, velame, no entanto necessitam de melhor orientação quanto à dosagem destes produtos. Há ainda
um forte consumo das diversas espécies de peixes e de frutos do cerrado como pequi, jatobá. As madeiras
como aroeira, peroba rosa, jatobá já foram muito utilizadas, mas hoje diminuíram bastante. São utilizadas
também fibras de buriti e taboca na fabricação de peneiras e cestos.
Apesar da riqueza da flora e fauna local, a comunidade não possui acesso ao abastecimento de água em
função do relevo que é extremamente acidentado. Além disso, a comunidade desconhece grande parte da
biodiversidade local e formas de manejo para a subsistência e comércio, o que poderia ajudar no
desenvolvimento econômico e diminuir na evasão de jovens do local.
No caso dos assentamentos, a região oferece agricultura de subsistência possibilitando o cultivo apenas de
pequenas hortas, galinha caipira e um pequeno rebanho bovino misto. A falta de recursos econômicos e
conhecimentos sobre técnicas de plantio diferentes da convencional faz com que as famílias tenham
dificuldades de se estabelecerem enquanto comunidades produtivas e sustentáveis.
Os córregos de maior expressão na região dos assentamentos são o Ribeirão Grande, os córregos Poço
Bonito e Jacaré. Excluindo o Ribeirão Grande, no período crítico do pico da seca a maioria dos córregos
corta seu fluxo.
Os resultados obtidos em campo demonstram uma razoável fauna de mamíferos nas proximidades dos
assentamentos, como gambá, tatu galinha, tatu peba, cachorro do mato, anta, cateto, veado, tamanduá
bandeira e capivara. Apesar dos longos períodos de atividades humanas a nível regional, estas não
comprometeram totalmente os ambientes locais, o que pode ser evidenciado pelas condições de
preservação das matas ciliares dos corpos d‟água.
São encontradas, na região dos assentamentos, as seguintes espécies vegetais: Açoita cavalo,
algodãozinho, angico branco, araçá, araticum, assapeixe, tiborna, tucum, bacuri, vermelhão, barbatimão,
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baru, cagaita, cajuzinho do campo, cana de macaco, caraíba, carobinha, carvoeiro, pequi, guarita entre
outras 120 espécies.
A riqueza da biodiversidade local pode estar ameaçada em função do desconhecimento da fauna e flora
local, sobre melhores práticas agrícolas, e um plano de desenvolvimento sustentável de longo prazo para o
assentamento, Esse desconhecimento geral sobre as potencialidades da região pode, por exemplo, abrir
novas áreas para o uso indevido do solo e promover o fim de algumas espécie medicinais como o caso do
barbatimão – stryphnodendron barbadetiman - onde a extração da casca realizada de forma inadequada
pode levar a perda dessa espécie.
G1.8.6. Áreas críticas à identidade cultural de comunidades tradicionais .
O projeto beneficiará comunidades quilombolas e assentadas que se encontram em situação de risco
social. Essas comunidades possuem histórias e trajetórias diferentes, mas as mesmas têm como ponto em
comum o território onde construíram e constroem sua identidade cultural.
As comunidades quilombolas Cedro e Buracão tiveram seu processo de ocupação territorial no final do
século XIX, respectivamente nos anos de 1885 e 1890. A proximidade de suas propriedades e o parentesco
contribuíram para que essas famílias construíssem laço culturais e afetivos, como suas festas e
conhecimento tradicional que são passados de pais para filhos.
Com o passar do tempo, muitas famílias venderam seus lotes de terra, num processo de êxodo rural, no
entanto, àquelas que permaneceram nas comunidades continuam mantendo festas e costumes tradicionais.
No caso do Buracão, um exemplo é a Festa de Santo Antonio, que é realizada por causa de uma promessa
feita por um dos moradores desde 1975, acontece durante o dia todo e acaba ao amanhecer do outro dia,
sendo essa uma oportunidade de reunir famílias que possuem uma história em comum. No caso da
comunidade do Cedro vale destacar o conhecimento tradicional para a elaboração de medicamentos
fitoterápicos e doces feitos a partir de plantas do Cerrado. No caso dessas comunidades quilombolas a
geração de oportunidades que garantam a permanência das famílias em suas propriedades é fundamental
para garantir a continuidade de sua cultura e valores.
Quanto às famílias dos Assentamentos Serra das Araras, Formiguinha e Pouso Alegre, as mesmas
encontram em processo de construção da própria identidade ligada à posse da terra e à sua organização
social. Foi ao longo de cinco anos vivendo próximo às rodovias da região que elas construíram, através de
muito esforço, um sonho coletivo que foi realizado em novembro de 2005, quando foram assentados numa
área de 600 alqueires comprada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Esta área é caracterizada por um relevo bastante acidentado com vários maciços rochosos intercalados por
terrenos planos, que possuem baixa fertilidade, necessitando, desta forma, de grandes investimentos para o
cultivo tradicional.
A região é considerada pelo SEBRAE de grande beleza cênica e atrativos naturais, e destaca-se por ter
uma vegetação de Cerrado bastante preservada contendo várias nascentes e veredas de Buritis. As
famílias dos três assentamentos já elaboraram o seu PDA (Plano de Desenvolvimento de Assentamentos),
que lhes permitiram planejar de forma coletiva. Em função desse plano, atualmente, cada assentamento já
se encontra organizado através de suas respectivas Associações Comunitárias.
A continuidade desta união depende, neste momento, de um planejamento dos espaços e dos usos dos
recursos naturais que possibilitem uma apreensão ampla do próprio ambiente e de suas riquezas, e que
despertem, especialmente, sentimentos de identificação, pertencimento e valorização comunitária.
G2. Projeção da Linha de Base
G2.1. Cenário de uso da terra na ausência do projeto.
Para Moreira et al (2005) o processo de exploração agropecuária é a mais forte força de alteração da
paisagem no país, principalmente na área do bioma Cerrado. Estudos elaborados na região do projeto
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identificam forte exposição à pressão de desmatamento que os diferentes usos da terra exercem sobre as
unidades de conservação. Devido à proximidade com as áreas agrícolas, tanto o PNE quanto o PENT
sofrem forte impacto, com destaque para a contaminação por agrotóxicos e desgastes do solo, inclusive
com a formação de voçorocas. Neste sentido, Frederico (2009) descreve que no início do século XXI, pôdese constatar que as queimadas, desmatamento, erosões, empobrecimento do solo, modificação dos
sistemas de vida aquática e redução da diversidade de fauna formam alguns dos principais fatores que
10
ameaçam as Unidades de Conservação como conseqüência da expansão das plantações de soja.
Além da soja, outras monoculturas estão muito presentes no município como o algodão e o milho, além da
11
pecuária extensiva. Moreira et al. (2005) , demonstram em seus estudos sobre três municípios do entorno
do PNE (Mineiros, Chapadão do Céu e Costa Rica) a existência de um forte processo de alteração da
paisagem na região. Afirmam que a atividade agrícola é a maior responsável pela abertura das novas áreas,
pois, cálculos demonstram que os três municípios juntos perdem cerca de 9% de sua vegetação natural por
ano (incluindo áreas legalmente protegidas como APP‟s e RL‟s), isto significa, que com o atual padrão de
utilização do solo a região perderá sua vegetação natural, salvo as áreas protegidas em Unidades de
Conservação nos próximos nove anos.
12

De acordo com a CEPEA apesar da crise mundial estabelecida no ano corrente (2009) o agronegócio no
Brasil cresceu 24%, impulsionado pelos valores de exportações predominados pelos grãos e derivados
(22%), na seguinte proporção: soja em grão (14%), óleo (4%) e farelos (4%). As carnes, com 16%, vêm em
segundo lugar. Quanto ao Índice de Volume Exportado pelo Agronegócio, verifica-se que a região CentroOeste apresentou um crescimento de 314%, bem acima da média nacional (119%). Com estes dados é
possível afirmar que a tendência na região do projeto é a abertura de novas lavouras e pastagens,
impulsionadas pelos bons resultados do agronegócio.
A área do projeto constitui-se em 588,9 hectares formada por 04 propriedades rurais e 01 fragmento
inserido no PENT. Esta última área possui um histórico de degradação por pastagens antes de ser
implantada como unidade de conservação, por meio de regularização fundiária. Mesmo desapropriadas
essas terras inseridas dentro do Parque Estadual ainda sofrem com a invasão ilegal de gado proveniente de
áreas vizinhas. Desta forma, sugere-se que nestas áreas não haverá ações físicas que corroborem com a
alteração do seu estado atual, pois não há previsões no Plano de Manejo do PENT, nem recursos, para que
estas áreas sejam de fato restauradas. No cenário mais provável, estes fragmentos estariam muito mais
expostos às queimadas do que nas áreas ao redor. Quanto às áreas particulares verifica-se que são áreas
degradadas situadas dentro das Áreas de Proteção Permanente (APP) e que atualmente servem para a
agricultura ou pastagem.
12

No que tange às pastagens, De Zen et al. (2008) se refere às externalidades negativas da atividade
pecuarista resultando em um vetor da destruição de ecossistemas através da expansão dos pastos para
áreas adjacentes, pela degradação do solo por conta do baixo investimento na manutenção das pastagens,
pela poluição dos recursos hídricos através da carga de nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio do
esterco), hormônios, metais pesados e patógenos carregados para o leito dos rios pela lixiviação do solo, e
mais recentemente abordada a externalidade negativa gerada pela atividade pecuária de emissão de
13
GHG .
Os incêndios florestais são freqüentes na região do projeto e originam-se na prática de limpeza das
pastagens. Esta é uma técnica largamente usada, pois representa um custo baixo para o produtor.
Empregada principalmente durante os meses de Agosto e Setembro quando o clima é mais seco e há mais
ventos, a prática do fogo transforma-se anualmente num dos mais sérios problemas ambientais da região.
De acordo com a Revisão do Plano de Manejo do Fogo do PNE, os incêndios florestais na região do projeto
provêm de queimadas mal manejadas ou não autorizadas pelos órgãos competentes, de forma que estas
ganham grandes dimensões e transformam-se não raramente em incêndios florestais.
12

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(http://www.cepea.esalq.usp.br/)
13
Greenhouse Gas, termo em inglês para Gases de Efeito Estufa.
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Ainda que o Cerrado tenha condições naturais de suporte ao fogo, dado as estruturas morfológicas das
plantas e os eventos climáticos que originam a queimada natural (raios), normalmente nos meses de chuva,
ocorre redução da permanência, abrangência e intensidade dos incêndios naturais em relação aos
incêndios antrópicos. Queimadas em pastagens ou em áreas naturais provocam além da destruição
gradativa do ecossistema uma enorme carga de emissão de gases de efeito estufa lançados à atmosfera.
13
Segundo Fearnside (2002) , quando há uma queimada, além da liberação de gás carbônico (CO 2), são
liberados também gases-traço como metano (CH4), monóxido de carbono (CO) e óxido de nitrogênio (N2O).
Além dos lançamentos de gases de efeito estufa podemos considerar também as perdas de carbono do
solo, que ocorrem através do manejo inadequado do solo que leva à oxidação da matéria orgânica. Uma
vez que a produção em escala industrial do rebanho gera intensos desgastes do solo, além das emissões
de gás metano dos animais.
G2.2. Benefícios adicionais proporcionados pela atividade de projeto.
Na ausência das atividades do projeto, os 588,9 hectares mapeados no âmbito do programa de criação do
Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari, não seriam reflorestados, logo a remoção de dióxido de carbono
pelo processo de fotossíntese e crescimento das plantas não ocorreria, em outra vertente a proteção das
áreas reflorestadas contra incêndios florestais, enquanto atividades do projeto, também não seriam
implementadas, comprometendo ainda mais os estoques de biomassa remanescentes nas áreas do projeto.
A avaliação da adicionalidade desse projeto de reflorestamento de pequena escala se baseou no apêndice
B “Assessment of Additionality” da metodologia AR-AMS0001.
Em linhas gerais, a adicionalidade do projeto é garantida pelo aspecto não comercial do reflorestamento,
que tem como objetivo central a recuperação de áreas de floresta dentro da estratégia macro de
recuperação do corredor de Biodiversidade Cerrado-Pantanal. Mesmo considerando a possibilidade de uma
gestão sustentável dos recursos não madeireiros nas áreas do projeto no longo prazo, esse manejo deve
ser entendido apenas como uma alternativa econômica com o único intuito de viabilizar a manutenção das
áreas quando os recursos provenientes da comercialização dos créditos de carbono terminar.
Dessa forma, a receita gerada pela comercialização dos créditos de carbono é crítica para a implementação
física do projeto, por ser a única fonte relevante de receita capaz de subsidiar as atividades de plantio e
manutenção das áreas de reflorestamento. Em outras palavras o mecanismo de crédito de carbono foi a
ferramenta para a obtenção de recursos, encontrada pelos proponentes do projeto para financiar as
atividades de conservação e recuperação de parte da área correspondente ao Corredor de Biodiversidade
Emas-Taquari.
A seguir são listadas, de acordo com a ferramenta de adicionalidade para o projeto de florestamento e
reflorestamento contido na AR-AMS0001, as principais barreiras para a implementação do projeto:
Obstáculos de Investimentos
Dificuldade de acesso ao crédito: a maioria dos proprietários tem medo ou não tem interesse em
contrair empréstimos bancários para a recomposição florestal de suas áreas. A falta de
conhecimento do uso comercial não madeireiro de espécies nativas e o medo de endividamento
fazem com que o investimento de longo prazo em florestas nativas, não figure entre as opções de
geração de renda na região, assim como ocorre com a: agricultura, pecuária e extrativismo vegetal.
Sob estas condições, os proprietários particulares, assim como os responsáveis pela gerencia do
PENT, não são capazes de arcarem com os custos elevados de implantação de um projeto de
14
reflorestamento , nem de contratarem financiamento para tal. Além disso, devido à falta de
conhecimento e de projetos pilotos que sirvam de exemplo, dificilmente investimentos em plantios

14

Calcula-se para esse projeto um custo aproximado de R$ 6.482,00/ha sem considerar as atividades paralelas de
educação ambiental, suporte a brigada de incêndio, trabalhos com a comunidade.
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com espécies nativas seriam rentáveis, a não ser através do manejo madeireiro, o que vai contra os
objetivos do projeto.
Inexistência de fundos para as atividades de manejo florestal não madeireiro: não existe a
possibilidade de obtenção de empréstimos bancários e, tampouco, de acesso ao mercado de
capitais internacionais pelas vias comuns para a atividade de manejo sustentável de nativas
(manejo não madeireiro).
As áreas do projeto inseridas dentro do PENT, consideradas no plano de manejo da UC, como
áreas degradadas, por estarem ocupadas com gramíneas antes da sua desapropriação realizada
pelo governo de estado de Mato Grosso do Sul – MS. Através do projeto serão beneficiadas tendo o
repovoamento da área com espécies nativas do cerrado durante os três primeiros anos do projeto.
O qual sem a existência teria um período maior de estabelecimento, bem como necessitaria de
investimento financeiro do governo para finalidade.
Barreiras Tecnológicas
Dificuldade de acesso às técnicas de produção de mudas do Cerrado e reflorestamento nesse
bioma: existem algumas restrições técnicas quanto à obtenção de sementes e produção de mudas
(dificuldade para a quebra de dormência de muitas sementes do Cerrado), bem como o uso de
15
16
técnicas adequadas para reduzir a mortalidade, como o uso de hidrogel e CPM . Essas, assim
como outras técnicas inovadoras de reflorestamento no Cerrado, serão amplamente utilizadas e
difundidas pelo projeto.
Restrições técnicas e de pessoal qualificado: somente através das parcerias propostas pelo
presente projeto de reflorestamento e de redução de emissões entre as instituições não
17
governamentais , diretorias das unidades de conservação da região e proprietários é que o projeto
de reflorestamento se torna viável tanto do ponto de vista técnico como de execução, uma vez que
nenhum dos atores envolvidos, possuem, sozinhos estrutura técnica nem operacional para levar a
cabo a iniciativa do reflorestamento.
Barreiras quanto à prática comum
O projeto de reflorestamento de pequena escala, trata-se da primeira prática de atividades
relacionadas à recuperação de áreas degradadas e melhoria das condições ambientais na região, já
que a prática comum na área é a de desmatar e obter terras propícias para a pastagem e
agricultura, além do uso do fogo como ferramenta de manejo.
Não existe a cultura de reflorestamento, nem os benefícios desse tipo de empreendimento são bem
compreendidos pelas populações locais e proprietários de terras, principalmente pela falta de
“cases” que sirvam de exemplo, de forma que o presente projeto visa, além dos objetivos já
descritos, propor um novo paradigma de desenvolvimento regional, baseado na adequação
ambiental e geração de renda a partir de produtos florestais.
A adicionalidade da atividade de reflorestamento em áreas de Reserva Legal - RL e Áreas de
Preservação Permanente - APP é garantida pela ampla e sistemática negligência por parte dos
18
imóveis rurais da região perante a legislação ambiental , com especial destaque aos artigos 2º e 16
do Código Florestal Brasileiro – Lei 4771/65, como pode ser visto a seguir:
O Jornal do Popular de 24 de maio de 2008 traz a seguinte notícia: “Um levantamento feito pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) identificou que 53% das propriedades do entorno do Parque Nacional
das Emas, no sudoeste goiano, têm algum tipo de problema com reservas ambientais legais. Isso inclui
15 Produto que potencializa a retenção de água pela muda reduzindo significativamente a mortalidade por estresse
hídrico.
16 Colar protetor de mudas (CPM) consiste em um disco feito de papel reciclado que se degrada por volta do 2º ano
que é colocado ao redor das mudas no momento do plantio e serve para o controle de gramíneas e auxilia na retenção
da umidade do solo.
17 Oréades e Conservação Internacional.
18 A ferramenta de adicionalidade para projetos de AR determina que: uma vez comprovado que mais de 30% das
propriedades na região onde está inserido o projeto, não atendem as exigências legais, o não cumprimento da lei passa
a ser considerado “business as usual”. Dessa forma o cumprimento das exigências legais podem ser consideradas
atividades adicionais perante o cenário “business as usual”.
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desde inexistência de documentos, áreas de preservação mantidas a centenas de quilômetros da fazenda
original e até reservas legais averbadas (existentes no papel) e que, na prática, já foram totalmente
19
devastadas”
Na publicação Caminhos da Sustentabilidade no Brasil de 2005, traz dados sobre a região do Corredor de
Biodiversidade Emas Taquari. A publicação informa que a região do Corredor de Biodiversidade Emas
Taquari possui um passivo ambiental da região calculado em 9.159 hectares de Reserva Legal e 779
20
hectares de passivo de Áreas de Preservação Permanente – APP das propriedades analisadas .
No estudo piloto feito por Feltran (2004) foram visitadas 77 fazendas, sendo 42 delas do sistema das
chapadas (agricultura) e 35 do sistema de pecuária extensiva, pertencentes aos municípios de Chapadão
do Céu e Mineiros, privilegiando-se as propriedades postadas no entorno do PARNA Emas. Ao examinar o
total das fazendas amostradas (n=65), apenas 20% delas cumprem o Código Florestal, 13% entre as
agrícolas e 28% entre as pecuárias, ou seja, 80% do total está em condição irregular, sendo que 21
propriedades ou 32% amostrado (todas pertencentes ao sistema agrário da agricultura nas chapadas)
21
sequer possuem remanescente
Em 28 de janeiro de 2008, o jornal o Popular trouxe a seguinte matéria: “Desmatamento ameaça áreas de
preservação”. Em parte da reportagem relata que o Ministério Público declara que das 184 propriedades
identificadas perto do Parque Nacional das Emas, apenas 35 foram consideradas regulares, com averbação
e preservação das reservas legais, as demais apresentam problemas. Em nove fazendas existe a obrigação
de preservar 1,9 mil hectares de Cerrado, mas não procuram a Agência Ambiental para averbar as
reservas. No caso de outras 39 fazendas, as escrituras apresentadas ao IBAMA estavam incompletas ou as
áreas de preservação permanente foram averbadas como reserva legal, o que é proibido por lei.
Por fim, mesmo em áreas de RL já averbadas, a lei exige o cumprimento da recomposição em um prazo de
30 anos, enquanto o projeto prevê a recomposição dessas áreas em um prazo inferior a três anos, logo,
além da prática comum de não atender a legislação ambiental existe o elemento da “adicionalidade
temporal”, em que o proprietário estaria cumprindo as exigências legais em um prazo muito inferior ao
estipulado pelo Código Florestal.
Barreiras relacionadas às condições ambientais
O uso continuado das práticas atuais de manejo do solo criaram condições desfavoráveis à
regeneração natural na maioria das áreas do projeto. Essas áreas além de perderem sua cobertura
florestal original para dar lugar a atividades agropecuárias encontram-se atualmente expostas a
processos erosivos, como: o fogo, as enxurradas, o trânsito de animais (gado), as atividades
agrícolas, além de estarem ocupadas predominantemente por espécies gramíneas invasoras
agressivas (kikuia, Andropogon e Brachiaria). Por esta razão os parâmetros físico-químicos e
biológicos do solo na maioria das áreas mapeadas pelo projeto, foram, e continuam sendo
gradualmente alterados ao longo dos anos, o que reduziu bastante a capacidade de
estabelecimento e de crescimento dos indivíduos arbóreos nessas áreas. Dentre as principais
limitações edáficas das áreas a serem reflorestadas, destacam-se, para a maioria das áreas (Anexo
III): baixo teor de matéria orgânica, elevado teor de acidez, compactação do solo, saturação por
bases (V%) inferior a 50% (solos distróficos / baixa fertilidade), baixos teores de P (fósforo) e K
(potássio), baixa presença de microorganismos e ausência de banco de sementes. Além disso,
muitas das áreas possuem solo predominantemente arenoso, com baixa concentração de argila.
Em algumas áreas, como a fazenda Lugar Jacubinha, entretanto os valores de V%, bem como a
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acidez do solo encontram-se em níveis aceitáveis ou bons, por já terem sido manejados para fins
agrícolas, ou seja, já sofreram correção de acidez e adubação.
Atualmente as UCs possuem seus ambientes naturais fortemente ameaçados pela invasão de suas
áreas por espécies exóticas. A área do PENT que participa do projeto possui essas características
devido atividades agropecuárias exercidas na mesma antes de sua desapropriação pelo governo do
estado de MS. Assim ocorre necessidade de intervenção humana e utilizar técnicas de combate e
controle das espécies exóticas, como também, realizar ações que promovam e beneficiem a
construção de ambientes naturais potencializando o estabelecimento de espécies nativas nessas
áreas.
A queima no período seco como prática de manejo para renovação das pastagens é muito utilizada
na região do projeto, e mesmo tendo sido abandonada pelos participantes do projeto continua a
ameaçar as áreas do projeto. A ocorrência de fogo nas áreas do projeto vem contribuindo para a
redução da micro-fauna do solo, potencializando ainda mais a perda de fertilidade.
O clima da região do projeto é caracterizado por apresentar um período de cinco meses de déficit
hídrico, logo as atividades do projeto são fundamentais no monitoramento e prevenção a incêndios,
bem como o cuidado com o stress hídrico das mudas.
A presença de gramíneas exóticas nas áreas de pastagem prejudica o processo de regeneração
das áreas, impossibilitando e competindo com as espécies nativas por nutrientes, luz e água. Logo,
o controle mecânico e químico de gramíneas é de extrema importância para que o reflorestamento
possa se estabelecer. Sem essa intervenção humana direta, dificilmente a regeneração natural ou
mesmo as mudas introduzidas seria capaz de restabelecer uma fisionomia florestal nas áreas do
projeto.
A fragmentação de ambientes naturais e o modelo de criação de unidades de conservação
implantado ao longo de décadas vem expondo as espécies animais e vegetais cada vez mais a seu
isolamento genético, vindo o reflorestamento dessas áreas contribuírem com o movimento das
espécies ao longo da paisagem e conseqüentemente ocorrer à troca genética entre elas.
Contribuindo também com a manutenção e produção de recursos naturais bem como sendo
mantenedora dos serviços ambientais da região.
Barreiras Sociais
Ausência de pessoas qualificadas ou capacitadas: existe uma forte lacuna de conhecimento e de
conscientização ambiental na população local. Essa negligência quanto à importância dos serviços
ambientais prestados pelos ecossistemas do Cerrado, dificulta o estabelecimento de projetos
voltados à conservação e recuperação dos recursos naturais e genéticos das espécies. Esse
descompromisso com as questões ambientais, associado à falta de conhecimento sobre o potencial
econômico das espécies nativas do Cerrado, constituem elementos que dificultam a adesão social a
esse tipo de iniciativa voltada a conservação e uso sustentável da flora local. Com a atividade de
projeto, espera-se a reversão deste quadro a partir do estímulo de negócios sustentáveis, como a
construção de uma cadeia de valor para a produção e comercialização de mudas nativas e produtos
fitoterápicos, bem como o beneficiamento do baru (Dipteryx alata).
G2.3. Mudanças nos estoques de carbono associadas com o cenário de referência “sem projeto”.
No que se refere aos cálculos e abordagens do baseline, este DCP (Documento de Concepção de Projeto)
segue na íntegra os passos metodológicos contidos na metodologia AR-AMS0001 “simplified baseline and
monitoring methodologies for small-scale afforestation and reforestation project activities under the clean
development mechanism implemented on grassland and cropland” – Versão 5.
As áreas a serem reflorestadas pelo projeto são constituídas de quatro propriedades privada e uma área
pública (PENT) que atualmente encontram-se desprovidas da cobertura florestal original, em estado de
subutilização, degradadas, ocupadas por pastagem ou agricultura. Estas áreas são freqüentemente
atingidas por queimadas e as condições atuais decorrentes das características naturais de solo e clima,
bem como a continuidade das práticas atuais de uso do solo (ex: agricultura, fogo e pastoreio) tendem a
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dificultar ou mesmo impedir que a regeneração natural restabeleça a cobertura vegetal original e os
respectivos estoques de carbono.
A análise histórica do comportamento da cobertura vegetal nas áreas do projeto também reforça a hipótese
de uma a fraca regeneração natural no futuro, em um cenário de ausência do projeto (Anexo VII).
Seguindo a orientação da AR-AMS0001 sobre a estratificação das áreas do projeto, para efeito do cálculo
do baseline, identificou-se os cenários “A” e “B” do parágrafo 7, seção II, como sendo os que melhor
representam a realidade do projeto. Onde: “A” são as áreas de cultivo agrícola onde as mudanças nos
estoques de carbono na biomassa viva não excedem 10% do previsto a ser removido pelo reflorestamento
calculado nas estimativas ex-ante para todo o período de duração do projeto, e “B” corresponde às áreas de
pastagem onde as mudanças nos estoques de carbono na biomassa viva lenhosa não excedem 10% do
previsto a ser removido pelo projeto calculado nas estimativas ex-ante para todo o período de duração do
projeto.
Ainda no âmbito do baseline, a metodologia orienta que o cenário mais provável deve ser o de manutenção
das práticas de uso do solo anteriores ao projeto, que é justamente o cenário de linha de base mais
adequado às características observadas em campo durante visita às áreas e consultas aos proprietários.
Dentro da premissa da continuidade das práticas anteriores ao projeto, a metodologia AR-AMS0001 na
seção II, oferece a possibilidade de adoção de três cenários distintos para a linha de base, dentre os quais,
os dois que melhor se adéquam aos diferentes estratos do projeto, de acordo com o comportamento
histórico da vegetação (Anexo VII), são os cenários descritos nas opções (A), parágrafo 6, em que os
ganhos no estoque de carbono na ausência do projeto não excederão 10% do total removido pelo projeto e
(B), parágrafo 6, onde são previstas reduções nos estoques de carbono na ausência do projeto. Em ambos
os casos a metodologia orienta assumir como valor de baseline o valor dos estoques de carbono préexistente na área do projeto antes do início das atividades (Anexo VI).
G2.4. Descrição das comunidades num cenário sem projeto.
Nesse âmbito o Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas - Taquari pretende propiciar
benefícios sociais envolvendo comunidades de baixa renda. Espera-se beneficiar 25 famílias assentadas,
20 famílias quilombolas, 1 comunidade para recuperação de dependentes químicos.
Considerando que essas famílias possuem renda média de um salário mínimo ao mês (dados de pesquisa
realizada pela Oréades) e apresentam dificuldades em se estabelecerem produtivamente, as atividades do
projeto seriam um incentivo, e ao mesmo tempo fonte de aumento de renda das propriedades, que
indiretamente contribuiria para evitar o êxodo rural. Sem a atividade de projeto, as famílias assentadas e
quilombolas possivelmente não terão acesso a essas novas oportunidades de incremento de suas rendas,
por meio da coleta e comercialização de sementes, produção e comercialização de mudas durante o plantio
das áreas reflorestadas, bem como apoio à produção de mudas do viveiro Centro de Educação e Produção
de Mudas Nativas do Cerrado da Oréades.
Sem as atividades de capacitação em plantio e coleta de espécies, a biodiversidade poderá ser impactada
pelo mau uso das técnicas agrícolas. Poderá haver assim famílias com maior dificuldade em manejar os
recursos naturais de forma sustentável, provocando o desmatamento, esgotamento do solo e redução dos
estoques de carbono.
O atendimento gratuito dispensado aos dependentes químicos na Comunidade Terapêutica Nova
Esperança é possível em parte pela comercialização das mudas produzidas em viveiro. Sem a atividade de
projeto não ocorrerá atividades de capacitação técnica, que podem contribuir com a qualificação profissional
dos internos, aumento da autonomia financeira do centro através da comercialização e ampliação da
produção do viveiro.
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Apesar da região do projeto apresentar excelentes índices de crescimento econômico mediante o sucesso
do agronegócio, não se verifica um índice de geração de trabalho e renda que atenda a população. Mesmo
porque o tipo de agronegócio desenvolvido na região demanda operações altamente tecnificadas (que
dispensam contingente de trabalho) e quando necessita absorção de mão-de-obra, esta deve ter
especialidade no campo, o que não ocorre com a comunidade especificada em G1.5.
Por fim, na ausência do projeto possivelmente estas comunidades não teriam incentivo a participar de
capacitações que possibilitem a transferência de conhecimentos e melhor desenvolvimento social,
econômico e ambiental da comunidade.
G2.5. Descrição da biodiversidade local num cenário sem projeto
Os benefícios, no âmbito da biodiversidade, esperados pelo projeto são evidentes e vão muito além do
simples reflorestamento de áreas desmatadas pela agricultura ou pecuária. O Projeto de Carbono no
Corredor de Biodiversidade Emas - Taquari busca, acima de tudo, criar um mosaico capaz de auxiliar na
conexão dos fragmentos florestais remanescentes da região. A região do projeto, hoje, possui grande parte
de sua cobertura vegetal original severamente alterada em decorrência da expansão do agronegócio nas
últimas três décadas. Na ausência das atividades do projeto, além da não criação dessas zonas florestais
que visam promover o fluxo gênico da fauna e também da flora, através da circulação de pólen e sementes;
as comunidades da região, com destaque para as assistidas pelo projeto, não terão a oportunidade de
aprenderem mecanismos alternativos de geração de renda, capazes de integrar harmonicamente a
atividade produtiva com o bioma Cerrado.
Levando-se em consideração o cenário de perpetuação das práticas agropastoris na região do projeto
22
espera-se que o cenário evolua de acordo com os estudos realizados pelo WWF de acordo com o
diagrama a seguir:
Figura 11 - Ciclo Degradante da Agricultura.

Fonte: Agenda 21 Brasileira para a Agricultura
Apoiado no diagrama o relatório afirma que os processos conhecidos da agricultura atual, como são
desenvolvidos na região do projeto, promove a retirada da cobertura vegetal original sendo responsável
pela perda de grande parte da biodiversidade in situ e deixando o ecossistema mais vulnerável pela
diminuição de sua resiliência. O manejo inadequado seria a causa de um grave problema ambiental que é a
erosão, notadamente, a laminar e posteriormente a erosão em sulcos que podem evoluir para voçorocas.
Com a perda de solo provocada pela erosão, faltarão nutrientes para suprir as necessidades nutricionais
das plantas, havendo a necessidade de fertilizantes.
Os fertilizantes inorgânicos podem, em excesso, prejudicar a qualidade biológica do vegetal, contaminar os
recursos hídricos, além de deixar o solo pobre em microfauna que inibe os inimigos naturais da plantação.
Sem os inimigos naturais, surgem pragas e, para combatê-las, são usados agrotóxicos, como, inseticidas,
22
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fungicidas, entre outros. Estas substâncias, dependendo do princípio ativo, podem ter um efeito residual
longo e entrar em contato com o lençol freático e outros cursos d‟água contaminando-os, além de se infiltrar
na cadeia trófica dos ecossistemas e, em última análise, contaminar o próprio ser humano.
Esta cadeia de eventos negativos que podem ser favorecidos pela atividade agropecuária na área do
projeto, pode ser compreendida sob dois aspectos principais: o comprometimento sobre os fatores bióticos
– fauna e flora principalmente, e sobre os abióticos – água e solo.
Como exemplo, o Plano de Manejo do PNE aponta uma redução drástica da diversidade da entomofauna
observada na área da zona de amortecimento, onde ocorrem lavouras de soja, algodão e milho, durante
todos os estágios da cultura. Mais de 96% dos insetos encontrados nas áreas de cultivo são insetos praga.
A diversidade detectada de insetos polinizadores foi muito baixa nas áreas de lavoura da zona de
amortecimento, mesmo nas áreas bem próximas à borda do parque.
Estima-se que o comportamento dos insetos da região esteja sob a influência do uso de agrotóxicos e
outros defensivos agrícolas utilizados nas lavouras. Pela mesma causa, sugere-se que a comunidade de
peixes sofra impactos semelhantes quanto à diversidade e tamanho de suas populações, com o agravante
dos efluentes agrícolas lançados ou carreados nos corpos hídricos: águas de limpeza de instalações rurais
(de ordenha, currais, etc.), águas de enxurrada, efluentes de ensilagem, fertilizantes e praguicidas os quais
possuem, como os esgotos urbanos, o caráter de sobrecarga de consumo de oxigênio nos sistemas
receptores elevando os níveis de eutrofização. É importante considerar, também, o perigo da introdução dos
praguicidas nos corpos d‟água, que nesse caso, reside na toxidez desses compostos para a fauna aquática,
assim como, na indução de altas taxas de mortalidade de plantas aquáticas que, por sua vez, podem
comprometer o balanço de oxigênio dissolvido dos reservatórios (BIANCHINI, 1994).
O Plano de Manejo também relata que na região do PNE cinco espécies foram identificadas como
“problema” pelos fazendeiros do entorno: as onças pardas e pintadas, predando rebanhos bovinos, eqüinos
e ovinos e os canídeos (lobo-guará, raposa-do-campo e cachorro-do-mato), predando galinhas (SILVEIRA
& JÁCOMO, 2002). Com menor prejuízo, os mesmos autores relatam outras espécies causadoras de
problemas nas lavouras como o cateto, antas, tatus-ebas e queixadas.
Devido à perda de habitat e consequente indisponibilidade de presas/alimentos, estas espécies tendem a
14
fazer ataques às lavouras e rebanhos. Santos et al. (2008) em pesquisa no entorno do PNE relatam a
percepção humana acerca da presença/atividade da onça-pintada. O estudo mostra que muitos
entrevistados possuem respostas agressivas relacionadas à espécie e sugerem retaliação aos ataques.
Outro grande agravante conhecido na área do projeto refere-se às queimadas ocorridas anualmente. De
origem irregular, as queimadas são frutos de ações de manejo mal efetuados nas propriedades rurais, que
acabam por se estender por grandes áreas provocando a destruição de centenas de hectares, conforme
pautado em G2.1. Para a biodiversidade o efeito do fogo pode representar, segundo Coutinho (2000), uma
modificação da paisagem, evidenciando diminuição no potencial sucessional do Cerrado. A vegetação
lenhosa, embora tolerante à ação do fogo, pode se tornar sensível às queimadas frequentes e intensas que
acabam por reduzir substancialmente a manutenção e a renovação das árvores e arbustos, diminuindo
progressivamente sua densidade. Consequentemente, Cerradões acabam por abrir sua fisionomia,
transformando-se gradativamente em Cerrado strictu sensu, campos cerrados e campos sujos.
G3. Concepção e Objetivos do Projeto
G3.1. Resumo dos principais objetivos do projeto para os itens de clima, comunidade e
biodiversidade.
Na tabela 12 verifica-se de forma resumida os objetivos gerais do projeto para Clima, Comunidade e
Biodiversidade. Entretanto, cabe denotar que o objetivo máximo deste projeto, além da estratégia de
conservação é gerar bem-estar social e econômico às comunidades envolvidas.
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Tabela 12 –Resumo dos principais
Biodiversidade Emas-Taquari.

Clima

Comunidade

Biodiversidade

Objetivos do Projeto de Reflorestamento do Corredor de

Reflorestamento de 588,9 hectares;
Remoção de 206.114,60 tCO2 equivalentes;
Combate aos incêndios florestais nas áreas do projeto e na região do entorno;
Envolvimento de 45 famílias e 35 dependentes químicos;
Capacitação técnica em produção de mudas e reflorestamento de áreas
degradadas;
Oportunidade de geração de trabalho e renda, com a produção e
comercialização de mudas para o projeto e também para a região;
Acesso à informação sobre práticas de uso do fogo que colaborem com a
diminuição dos incêndios florestais e compactuem com o uso adequado da
terra;
Contratação de pessoas, via a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para
trabalharem com o reflorestamento das áreas do projeto.
Utilização de espécies nativas do Cerrado no reflorestamento;
Conexão de fragmentos remanescentes de Cerrado e criação de um mosaico
de floresta nativa em meio aos campos de monocultura e pastagem extensiva,
comuns na região;
Reduzir a endogamia e promover o fluxo gênico entre as espécies nativas
através da estratégia de criação de corredores de biodiversidade.
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G3.2. Descrição de cada atividade do projeto.
A tabela 13 descreve todas as atividades a serem empregadas pelo Projeto de Reflorestamento do Corredor de Biodiversidade Emas –Taquari, sendo as
Metas a descrição dos impactos esperados pela atividade de projeto. A tabela 13 também demonstra as ações que serão executadas, os beneficiários diretos e os
responsáveis por cada ação.
Tabela 13- Atividades do Projeto de Reflorestamento do Corredor de Biodiversidade Emas – Taquari
Meta 1 – Estimular a economia local
através do fortalecimento de negócios
sustentáveis e exemplares em termos
de responsabilidade sócio ambiental,
relacionados à restauração ecológica
e produção de mudas nativas.

Ação
Cálculo estimado da demanda de mudas
nativas no período de 36 meses e dos
custos associados.
Formalização de parceria com três
viveiros da região que produzirão mudas
para o reflorestamento.

Transformar o Centro de Educação e
Produção de Mudas nativas do Cerrado
em um polo de disseminação de
conhecimento científico e tradicional

Realização de cursos de capacitação no
Centro de Educação e Produção de
Mudas Nativas do Cerrado focados no
desenvolvimento sustentável e
alternativa econômica
Reflorestamento de 588,9 hectares na
região do Corredor de Biodiversidade
Emas Taquari.

Beneficiários Diretos
-

Responsável
Oréades
CI

Comunidade Terapêutica Nova
Esperança;
Centro de educação e produção de
mudas nativas do cerrado(maiores
informações sobre o viveiro no item G3.8)
Viveiro Comunidade do Cedro.
Famílias dos assentamentos Serra das
Araras, Formiguinha e Pouso Alegre;
Pessoal treinado para produção de
mudas.
Escola Municipal Dom Bosco
Fundação Integrada Municipal de Ensino
Superior (FIMES)
Comunidades em geral localizadas nas
áreas do Projeto de Reflorestamento.
Famílias assentadas e quilombolas

Oréades

Famílias assentadas e quilombolas para
coleta de sementes e produção de
mudas;
Comunidade Terapêutica Nova
Esperança para produção de mudas;
Grupo contratado e capacitado para
preparo das áreas e o plantio de mudas;
Produtores rurais;
Diretores das Unidades de Conservação
da Região.

Oréades
Produtores rurais

Oréades

Oréades
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Manutenção das áreas reflorestadas,
com ênfase nos cinco primeiros anos.
Acompanhamento das áreas
reflorestadas por 30 anos.

Meta 2 - Propiciar o envolvimento de
comunidades no processo de
reflorestamento, aumentando a renda
e a qualidade de vida.

Ação
Aumentar alternativas de fonte de renda
de 45 famílias quilombolas e assentadas
da região através da criação de uma
rede de coleta e comercialização de
sementes e mudas do Cerrado.
Aumentar alternativas de fonte de renda
de 45 famílias quilombolas e assentadas
da região através da produção e
comercialização de mudas para as áreas
reflorestadas.

Meta 3 - Fortalecer negócios que
estimulem ou promovam a
conservação ou restauração do
cerrado, em oposição as praticas
convencionais que degradam o
cerrado.

Aumentar alternativas de fonte de renda
do viveiro da Comunidade Terapêutica
Nova Esperança, possibilitando o
tratamento gratuito para dependentes
químicos e alcoólatras.
Ação
Construção, junto com famílias
envolvidas, de uma cadeia de valor para
a produção e comercialização de mudas
e coleta de semente.

Apoio técnico e financeiro à produção de
mudas medicinais do Cerrado no Centro
de Plantas Medicinais da comunidade
quilombola do Cedro.

Grupo contratado e capacitado para
preparo das áreas e o plantio de mudas;
Produtores rurais.
Produtores rurais.
Comunidades quilombolas e
assentamentos
Beneficiários Diretos

Oréades
Produtores Rurais

Assentamentos Serra das Araras,
Formiguinha e Pouso Alegre (total de 25
famílias);
Comunidade quilombola do Cedro (10
famílias);
Comunidade quilombola do Buracão (10
famílias);
Assentamentos Serra das Araras,
Formiguinha e Pouso Alegre (total de 25
famílias);
Comunidade quilombola do Cedro (10
famílias);
Comunidade quilombola do Buracão (10
famílias);

Oréades

Comunidade Terapêutica Nova
Esperança (35 pessoas)

Oréades

Beneficiários Diretos
Assentamentos Serra das Araras,
Formiguinha e Pouso Alegre (total de 25
famílias);
Comunidade quilombola do Cedro (10
famílias);
Comunidade quilombola do Buracão (10
famílias);
Comunidade quilombola do Cedro (10
famílias);

Responsável
Oréades

Oréades
Produtores Rurais
Responsável

Oréades

Oréades
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Meta 4 – Envolver instituições locais
em ações de valorização do Cerrado.

Apoio técnico e financeiro para o
aproveitamento e beneficiamento do
Baru e outros recursos naturais
existentes.

Assentamentos Serra das Araras,
Formiguinha e Pouso Alegre (total de 25
famílias)

Oréades

Ação
Formalização de parcerias com
instituições de Ensino Superior para
pesquisas na área de sequestro de
carbono e biologia da conservação.

Beneficiários Diretos
Universidade Federal de Goiás - UFG;
Fundação Integrada Municipal de Ensino
Superior - FIMES;
Universidade Estadual de Goiás - UEG

Responsável
Oréades

Formalização de parceria com o Parque
Nacional das Emas na prevenção de
incêndios florestais das áreas
reflorestadas, através da Brigada de
Incêndio.

Brigada de Incêndio do Parque Nacional
das Emas

Oréades
Parque Nacional das
Emas

Formalização de parceria com Batalhão
do Corpo de Bombeiro de Mineiros.

6ª Cia Independente Bombeiro Militar

Oréades

Ação
Meta 5 - Capacitar e criar
oportunidades de inclusão social para
públicos desprivilegiados ou em
situação de risco

Aperfeiçoamento técnico de 45 famílias
envolvidas para coleta de sementes e
produção de mudas nativas do Cerrado.

Beneficiários Diretos
Assentamentos Serra das Araras,
Formiguinha e Pouso Alegre (total de 25
famílias);
Comunidade quilombola do Cedro (10
famílias);
Comunidade quilombola do Buracão (10
famílias);

Responsável
Oréades
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Aperfeiçoamento técnico para produção
de mudas de espécies nativas do
Cerrado para os internos da
Comunidade Terapêutica Nova
Esperança.

Comunidade Terapêutica Nova
Esperança

Curso de mobilização, comunicação e
liderança para 45 famílias envolvidas.

Assentamentos Serra das Araras,
Formiguinha e Pouso Alegre (total de 25
famílias);
Comunidade quilombola do Cedro (10
famílias);
Comunidade quilombola do Buracão (10
famílias);
Escola Municipal Dom Bosco –
Mineiros/GO

Capacitação dos professores e alunos
abordando temas da realidade local e
valorização do cerrado
Curso de cooperativismos para 45
famílias.

Curso de Educação Financeira para as
famílias envolvidas.

Ação
Meta 6 – Promover a comunicação
como forma de garantir a
transparência e oportunidade
igualitária de acesso às informações.

Assentamentos Serra das Araras,
Formiguinha e Pouso Alegre (total de 25
famílias);
Comunidade quilombola do Cedro (10
famílias);
Comunidade quilombola do Buracão (10
famílias);
Assentamentos Serra das Araras,
Formiguinha e Pouso Alegre (total de 25
famílias);
Comunidade quilombola do Cedro (10
famílias);
Comunidade quilombola do Buracão (10
famílias);
Beneficiários Diretos

Oréades

Oréades

Oréades
Oréades

Oréades

Responsável

Reestruturação do Site da Oréades;

Oréades

Oréades

Publicação de trabalhos em Congressos

Oréades
Fundação Integrada Municipal de Ensino
Superior – FIMES
Universidade Federal de Goiás – UFG

Oréades
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Universidade Estadual de Goiás – UEG
Organização de eventos nos município
do Corredor de Biodiversidade Emas
Taquari para apresentação de
experiências em negócios sustentáveis.

Oréades
Publico em geral

Oréades

Publicação de resultados parciais das
ações da Oréades em jornal online
(www.oeco.com.br).

Oréades
Demais parceiros do projeto

Oréades

Divulgação das atividades da Oréades
para a imprensa local (rádio e jornal) via
assessoria de imprensa.

Oréades
Demais parceiros do projeto

Oréades

Promoção de uma semana de vídeo
ambiental, com a exibição de vídeos
produzidos pela comunidade em parceria
com a Oréades (Projeto vídeoparticipativo).

Oréades
Publico em geral

Oréades
Conservação
Internacional

58

SEÇÃO CLIMA
G3.3. 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.

Figura 12 - Localização do Mosaico de Áreas do Projeto e Comunidades

Fonte: Oréades Grupo de Geoprocessamento
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Figura 13 - (A) Flores do Ipê; (B) Mirassol da Furna; (C) PENT; (D) Lugar Jacubinha e (E) Babilônia
Lotes 8, 9 e 10.

(B)

(A)

(C)

(D)

(E)

G3.4. Duração do projeto e período creditício.
23
O período creditício do projeto de reflorestamento será de 30 anos , após os quais se espera que a floresta
atinja a maturidade e consequentemente o equilíbrio nos fluxos de dióxido de carbono entre a atmosfera e a
biomassa. A permanência da floresta e do estoque de carbono nela contidos serão garantidos a título
24
permanente através de instrumentos legais do Código Florestal Brasileiro.
As atividades de plantio terão a duração de dois a três anos enquanto as de manutenção seguirão por mais
três anos depois de finalizado o plantio, totalizando aproximadamente cinco anos para cada área. Após
essa etapa, até o final do período creditício de 30 anos, as atividades do projeto ficarão restritas ao
monitoramento a cada cinco anos, acompanhamento da saúde do plantio e proteção contra incêndios, além
das atividades paralelas com as comunidades.
O início das atividades de plantio, entretanto está subordinada à comercialização antecipada dos créditos
de carbono a serem gerados pelo projeto durante seu período creditício (cálculos ex-ante). Por outro lado,
as atividades que envolvem a articulação e definição das funções junto aos proprietários, comunidades e
proponente do projeto, já tiveram início em fevereiro de 2009.
A data de início do período creditício está vinculada ao término das atividades de reflorestamento. O
primeiro monitoramento para quantificação do volume de CO2e removido pelo projeto em cada talhão, será
feito 5 anos após finalizada a etapa de plantio do respectivo talhão que está sendo monitorado.
G3.5. Riscos naturais e antropogênicos aos benefícios esperados para clima, comunidades e
biodiversidade durante o tempo de duração do projeto.
Os riscos naturais ou antropogênicos esperados para os componentes de clima, comunidade e
biodiversidade, bem como as medidas mitigadoras a serem adotadas pelo projeto, são apresentados no
quadro a seguir:

23

Agriculture, Forestry and Other Land Uses Projects, Segundo orientação do VCS Guidance for AFOLU, devem
possuir duração do período creditício de 20 a 100 anos.
24
Lei 4771/65 Artigos 2º e 16.
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Tabela 14- Riscos Naturais e Induzidos.

Clima

Riscos
Emissões de carbono e perda
de biomassa vegetal
decorrente do fogo.

Diminuição da oferta de
mudas por desistência das
famílias ou manejo e irrigação
inadequadas.

Comunidade

25
26

Conflitos entre os líderes
comunitários.

Medidas Mitigatórias
Constituição de aceiros;
Formação de Brigada no PENT e Apoio à
Brigada do PNE:
 Campanhas educativas e de mobilização de
voluntários;
 Recrutamento e capacitação de brigadistas
voluntários;
 Aquisição de equipamentos individuais de
proteção (EPI‟s) necessários para
funcionamento da brigada voluntária;
 Aquisição da logística necessária ao
funcionamento da brigada voluntária: Central
de operações contendo: Bases cartográficas
em escalas adequadas, computador e
programas compatíveis para utilização de
SIG e GPS, mapas digitais com informações
de campo, telefone e aparelhagem de rádio e
comunicação;
 Suprimento para atividades de campo: material
de consumo necessário, ferramentas,
uniformes etc;
 Análise de risco pelo sistema de alerta de risco
25
de incêndio do INPE ;
 Estabelecimento de planos de ação e
indicadores;
 Avaliação dos resultados
Educação Ambiental como ferramenta de
sensibilização e conscientização da população
adjacente.
Retenção de 15% de buffer.26
Substituição das famílias produtoras por outras
interessadas
Aumento do fornecimento de mudas através do
Centro de Educação e Produção de Mudas
Nativas do Cerrado
Fornecimento de materiais para captação de
água
Monitoramento semanal da produção
Treinamentos rotineiros em técnicas de
produção para as comunidades inseridas
Reuniões quinzenais sobre o andamento do
projeto com todos os membros e líderes
comunitários que fazem parte do projeto.
Análise periódica de redes sociais
Transparência da gestão e dos benefícios

http://pirandira.cptec.inpe.br/queimadas/#

Vide seção 4.4.1 do PD VCS. Caso seja constatado que o projeto tem conseguido cumprir com seu objetivo em
termos dos benefícios climáticos e não forem constatadas perdas, os 15% de buffer poderão ser comercializados
gradativamente.
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Desistência dos proprietários
das áreas de reflorestamento

Biodiversidade

Perda de biodiversidade
animal e vegetal por fogo e
outros agentes de
degradação.

compartilhados pelo projeto
Conselho consultivo formado por lideres
comunitários e proprietários rurais
A permanência da floresta e do estoque de
carbono garantidos a título permanente através
de instrumentos legais do código florestal
brasileiro.
Comprometimento dos proprietários mediante a
assinatura do termo de cooperação ( anexo
XV)
Monitoramentos periódicos.
Estratégias de combate ao fogo (vide item
acima).
Capacitação dos proprietários para auxiliarem
como agentes de conservação.
Cercamento especial das áreas de plantio que
impeçam o trânsito de animais.

G3.6. Manutenção dos Altos Valores de Conservação.
A tabela 12 demonstra como a atividade de projeto favorece os Altos Valores de Conservação identificados
no item G1.8 deste documento.
Tabela 15- Ações da Atividade de Projeto de Garantias à Proteção dos HCV's.

HCV1

HCV2

HCV3

HCV4
HCV5

HCV6

No reflorestamento serão apenas utilizadas espécies nativas do bioma Cerrado.
O fortalecimento dos negócios sustentáveis prevê uma valorização da comunidade em relação
ao uso da flora nativa do Cerrado, uma vez que se consiga gerar oportunidades de trabalho e
renda com a manutenção da floresta.
O uso de espécies nativas na atividade de reflorestamento favorecerá a proliferação na região
de espécies endêmicas do Cerrado, tanto da flora quanto da fauna, pois as espécies nativas
proverão alimento e refúgio necessário às diversas espécies, inclusive aquelas que correm
riscos de extinção ou possuem populações ameaçadas.
Suspensão das atividades atuais de uso do solo nas áreas do projeto associado ao
reflorestamento que permitirá a recomposição de fragmentos de um bioma considerado hotspot.
Schäffer & Prochnow (2002) indicam que através do reflorestamento com espécies nativas
pode-se adiantar o período de regeneração de uma floresta em pelo menos 30 anos.
Com a recomposição dos ambientes florestais garante-se a manutenção dos serviços
ambientais, principalmente os recursos de biodiversidade, hídricos e o solo.
Uma vez garantido os serviços ambientais das áreas reflorestadas, estas passarão a contribuir
com todo o sistema produtor de água da região do projeto, bem como na manutenção da
biodiversidade e importantes subsídios à qualidade de vida das comunidades.
O projeto elegeu como comunidade diretamente envolvida nas atividades dois remanescentes
quilombolas e assentamentos rurais, além dos internos do centro terapêutico. Os quilombolas
guardam estreita relação cultural com a terra, assim como os assentados possuem como
atividade principal a agricultura de subsistência.

G3.7. Benefícios para clima, comunidade e biodiversidade além do tempo de duração do projeto.
A tabela 16 demonstra os benefícios gerados com a atividade de projeto que perdurarão após o período de
execução proposto.
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Tabela 16- Benefícios além do tempo de projeto.

Clima

Comunidade

Biodiversidade

O reflorestamento se converterá num reservatório permanente de CO2;
Averbação das áreas reflorestadas nas propriedades particulares com restrição
de uso (Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente), oferecendo
garantias legais de preservação contínua após o término do projeto. Da mesma
forma, a área de reflorestamento do PENT, estará legalmente protegida
conforme determina a Lei 9.985/00, referente ao Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (SNUC).
Adicionalmente as propriedades particulares, onde serão recuperadas áreas
não requeridas pelo código florestal ( áreas de uso múltiplo) , há intenção do
proprietário em aumentar a área de vegetação nativa em sua propriedade,
compromentendo em zelar pela preservação do plantio e não abrir novas áreas
para a realocação da atividade agropecuária ( anexo XV)
Espera-se que os eventos de fogo, na região sob influência do projeto, sofram
uma significativa diminuição como resultado das atividades educacionais
propostas e fortalecimento das brigadas de incêndio.
Com as capacitações técnicas as comunidades envolvidas poderão em longo
prazo, incrementar cada vez mais sua renda, a partir das novas práticas de
manejo sustentável adquiridas durante o período do projeto
A participação das famílias no projeto possibilitará o engajamento dos
moradores locais na solução de problemas comuns e propor novas ações junto
às autoridades públicas, mesmo depois do fim do projeto
Com o fortalecimento de práticas comerciais na região, espera-se que haja uma
diminuição da evasão de jovens das comunidades e o fortalecimento da cultura
local no longo prazo.
Em decorrência do projeto e da experiência das comunidades na produção e
comercio de mudas, será possível o desenvolvimento de outras atividades
econômicas de suporte a essa atividade, por exemplo, transporte de mudas,
irrigação e adubação,
O desenvolvimento de atividades econômicas possibilitarão o acesso a
financiamentos e serviços das entidades públicas, como Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e ao programa MINHA CASA
MINHA VIDA.
O acesso ao CENTRO DE EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS
DO CERRADO e aos cursos oferecidos servirão como ferramentas para o
resgate da cidadania de jovens e adultos que poderão acessar o mercado de
trabalho.
O projeto permitirá que seja criada uma nova relação dos comunitários com o
meio ambiente que deixará de ser caracterizada como degradação e passará a
ser de preservação e conservação.
O resultado das pesquisas em Conservação da Biodiversidade e Mudanças
Climáticas contribuirá com informações importantes para se conhecer a
vulnerabilidade e adaptação da região frente às mudanças do clima.
A recuperação de ambientes favorecerá o fluxo gênico entre as populações de
diversas espécies que farão uso das áreas reflorestadas na forma de
corredores entre os fragmentos de cerrado, além dos benefícios diretos e
indiretos, oferecidos pelos serviços ambientais gerados pela recomposição de
habitats.

G3.8. Escolha das comunidades beneficiadas pelo projeto.
Conforme visualizado em G3.3, todas estas comunidades estão dispostas no entorno dos Parques Nacional
de Emas e Estadual das Nascentes do rio Taquari, além de inseridas no Corredor de Biodiversidade Emas-
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Taquari. Portanto, são comunidades fundamentais para o desenvolvimento do planejamento da paisagem
conciliando atividades econômicas e preservação, a fim de garantir o uso sustentável dos recursos naturais
do Cerrado.
Além da localização dessas comunidades ser fundamental para o bom andamento do projeto, a Oréades
possui um histórico relacionamento com as mesmas. Desde 2005, a instituição vem apoiando e
desenvolvendo diversos projetos referentes à capacitação, reflorestamentos e construção de viveiros nas
comunidades quilombolas, terapêutica e assentamentos.
Em 2005, junto com a Oréades, foi realizado o projeto Vida Verde ao Cedro, onde a comunidade do Cedro
iniciou um processo de reflorestamento das suas glebas com plantas nativas medicinais e os seus quintais
com frutíferas, como também desenvolver a capacidade e conscientização da Comunidade em constituir um
sistema auto-sustentável local. Na realização do Projeto Vida Verde ao Cedro foram repovoados 6 hectares
com espécies nativas do Cerrado, de uso medicinal, além do plantio de aproximadamente 2000 mudas de
frutíferas em 22 quintais da comunidade e a implantação de um viveiro. O viveiro tem capacidade para
produzir 13.000 mudas, mas atualmente encontra-se desativado por não haver uma demanda garantida da
sua produção. Além disso, as famílias beneficiadas já passaram por capacitação para produção de mudas e
possuem conhecimento sobre as espécies do cerrado, principalmente as de uso medicinal. Nesse contexto
as famílias tiveram interesse em participar do projeto pela necessidade de continuar contribuindo para
produção e cultivo de espécies medicinais do Cerrado. Dessa forma, será possível a ampliação da renda
através da utilização de uma estrutura física e conhecimentos já existentes, uma vez que a garantia da
venda das mudas por um período definido possibilitaria a sustentabilidade futura do viveiro.
Durante oito anos de atuação da Oréades Núcleo de Geoprocessamento na região, através das ações de
mobilização do Corredor de Biodiversidade Emas Taquari, foi possível desenvolver atividades com diversos
atores locais, como a Comunidade Quilombola do Buracão. Nessa Comunidade, assim como na
Comunidade do Cedro, foi realizado em parceria com o Instituto Brasil Central – IBRACE um Diagnóstico
com o objetivo de mapear as comunidades tradicionais do Brasil Central. Os dados levantados nesse
diagnóstico serviram de indicadores para a possibilidade de inserir as famílias que ainda se encontram na
região do Buracão e àquelas que por motivos financeiros moram hoje nas Cidades de Mineiros e
Portelândia, mas mantém suas propriedades, e desejam retornar caso haja uma possibilidade de renda.
Considerando que a região do Buracão não possui energia elétrica, o que abriria espaço para novas fontes
de renda, as atividades do Projeto Carbono do Corredor de Biodiversidade Emas Taquari seriam oportunas
uma vez que a produção de mudas exigiriam uma estrutura mínima e adequada aos quintais visitados, além
da disponibilidade de sementes de nativas do Cerrado e o interesse das famílias por essas atividades, que
possibilitaria uma fonte de renda complementar às atividades de subsistência. Vale destacar que a
identidade cultural dessa comunidade está diretamente ligada à fixação dessas famílias às suas terras,
garantindo a continuidade dos laços culturais.
As famílias dos Assentamentos Serra das Araras, Formiguinha e Pouso Alegre serão beneficiadas por
fazerem parte de um projeto realizado pela Oréades, desde 2008, em parceria com o Citi Bank, que criou o
Centro de Educação e Produção de Mudas Nativas do Cerrado.
Esse Centro busca promover a conservação e o uso racional e sustentável dos recursos naturais por meio
de um viveiro de mudas nativas, construído em Mineiros (GO). O viveiro encontra-se em uma área de 1
hectare, onde estão armazenadas 27 quilos de sementes do Cerrado em um balcão refrigerado. Nesse
espaço já foram produzidas mais de 130.000 mudas de 60 espécies do Cerrado e estabelecidas parcerias
com escolas públicas, universidades e empresas para o desenvolvimento de atividades socioeducativas,
além de ser um lugar de estudo sobre a fisiologia das espécies nativas e centro de capacitação e educação
ambiental sobre o bioma Cerrado.
Em 2008, a equipe da Oréades Núcleo de Geoprocessamento, em parceria com Secretaria de Agricultura
do Estado de Goiás – SEAGRO foi realizada uma oficina nos assentamentos onde foram aplicadas
metodologias participativas. Esta oficina teve como objetivo localizar e caracterizar o território, a história, os
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recursos naturais, conflitos e demandas dos assentados que habitam a Região do Pinga Fogo, região esta
que abriga os maiores remanescentes de Cerrado no município de Mineiros, GO.
A partir desses trabalhos foi possível conhecer o potencial e interesse da comunidade e especialmente as
dificuldades em estabelecerem produtivamente. Dessa forma, as ações do Projeto contribuirão para que as
famílias envolvidas tenham mais chances de permanecerem na terra, uma vez que o conhecimento
adquirido sobre manejo da terra, aproveitamento de frutos do Cerrado e a renda gerada pela venda de
mudas e sementes do Cerrado possam garantir melhorias em suas propriedades possibilitando uma vida
mais digna.
Da mesma forma que as comunidades, os proprietários das áreas que formam o projeto participam das
ações desenvolvidas pela Oréades. Para o desenvolvimento do Projeto de Carbono no Corredor de
Biodiversidade Emas – Taquari foram realizadas reuniões, das quais os proprietários participaram
ativamente, expondo dúvidas e contribuindo com sugestões.
Figura 14 - Reunião de Apresentação do Projeto aos Proprietários em fevereiro de 2009.

Após as reuniões coletivas, todos os proprietários se reuniram individualmente com a equipe da Oréades,
da Conservação Internacional e da CantorCO2e Brasil (Figura 15), a fim de discutir os dados pontuais do
projeto em cada propriedade e definir se desejam ou não participar do mesmo. Depois dessa etapa, quatro
proprietários, além da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul decidiram participar do projeto
cedendo parte de suas propriedades e áreas para as atividades de reflorestamento.
Figura 15 - Reunião com o proprietário César Sandri.
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A Oréades mantém um bom relacionamento com os proprietários, de modo que todos possuem canal livre
para postularem dúvidas, comentários e sugestões durante a concepção do projeto.

G3.9. Processo de comunicação durante a validação do projeto.
Durante o processo de validação do projeto via CBB, todos os proprietários das áreas e as comunidades
envolvidas, bem como outros stakeholders do projeto como as universidades, escolas e poderes públicos
locais, estarão envolvidos. Todos serão comunicados a respeito dos processos e resultados, mediante os
canais de comunicação estabelecidos pela Oréades, a saber: mailing e reuniões presenciais. Além disso,
estarão plenamente disponíveis para conversa com os auditores durante as visitas de validação.
G3.10. Mediação de conflitos durante o desenvolvimento e implantação do projeto.
O processo de mobilização das comunidades quilombolas, assentadas e proprietários rurais aconteceu
através de várias reuniões abertas para apresentação da proposta de elaboração do projeto. Após esse
momento os participantes tiveram um tempo para decidirem se tinham interesse em participar de todas as
fases de elaboração e execução do Projeto.
Para registrar o entendimento de famílias e proprietários sobre projeto, foram elaborados termos e cartas
que definem e esclarecem esses acordos. Entre a Oréades e cada proprietário de fazenda incluído no
projeto, foi assinado um termo de compromisso de cooperação. Já entre a Oréades e cada família
participante do projeto, foi assinada uma carta de interesse de participação das atividades do projeto de
Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas Taquari.
Na fase de Implementação do Projeto que acontece no ano 1, ano 2 e ano 3, a instituição proponente criará
mecanismo de controle e avaliação do projeto com forma de mitigar os conflitos que possam acontecer ai
longo do processo. Nessa fase será aplicada periodicamente a ferramenta de Diagnóstico Rural
Participativo em cada comunidade, onde as famílias envolvidas poderão refletir sobre suas dificuldades e
potenciais, a partir de indicadores sociais e econômicos estabelecidos. A análise sistemática e participativa
das melhorias na qualidade de vida dessas famílias funcionará como um termômetro sobre o alcance dos
objetivos do projeto. Além disso, através dessa metodologia as famílias poderão fazer sugestões obre o
projeto e participar da tomada de decisão com os gestores do mesmo. Será também aplicada a análise de
atores e redes sociais que vai identificar o desenvolvimento da relação sociais e profissionais dos
participantes do projeto, o que poderá prever a eminência de conflitos entre os comunitários.
Ainda na fase de Implantação do Projeto, no ano 1, será criado formalmente um Conselho Consultivo do
Projeto, composto por 1 representante da Comunidade do Cedro, 1 da Comunidade do Buracão, 1 para
cada assentamento: Serra das Araras, Formiguinha e Pouso Alegre, 1 representante dos proprietários rurais
e 1 da Oréades. O objetivo desse Conselho é conhecer e acompanhar as fases do Projeto, através de
reuniões periódicas, sendo uma ponte entre comunidade e proponente. Além disso, será criado dentro do
programa de comunicação da Oréades um sistema de Ouvidoria que será responsável por formalizar e
encaminhar as questões e reclamações das partes interessadas.
Na fase de manutenção de Projeto que vai do ano 4 ao ano 8, os mecanismo de controle e
acompanhamento do Projeto continuarão sendo aplicados, porém em períodos maiores para o caso do
Diagnóstico Rural Participativo e das reuniões do Conselho consultivo, no entanto o sistema de Ouvidoria
funcionará durante todo período de manutenção do Projeto.
Outra estratégia para minimizar os conflitos e que foi decidido conjuntamente com as famílias é a
implantação dos viveiros das comunidades distribuídos por família. Cada família, tanto dos assentamentos
quanto das comunidades quilombolas, tem o seu próprio canteiro de produção de mudas. Isso possibilita
que a produção das mudas não seja afetada por algum conflito local.
As atividades de coleta de sementes e produção de mudas serão acompanhadas periodicamente por
técnicos da Oréades que auxiliarão as famílias a terem maior rendimento no trabalho. Esse monitoramento
permitirá um diálogo constante entre a Oréades e os participantes do projeto, atendendo às demandas das
comunidades prontamente.
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Também será desenvolvido um informativo do projeto que será distribuído trimestralmente para todos os
participantes. Nesse informativo será divulgado publicamente o andamento do projeto tanto na produção e
venda de mudas quanto no reflorestamento das áreas degradadas.
G3.11. Mecanismo financeiro
O Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas – Taquari depende da comercialização
antecipada dos créditos de carbono que devem cobrir os custos operacionais de implantação de todas as
atividades nele contido.
O orçamento previsto pode ser visualizado no Anexo XIV. A atividade de reflorestamento deverá absorver a
maior porcentagem do orçamento previsto, configurando-a como uma atividade bastante onerosa e que,
portanto, não ocorreria na ausência do projeto. Da mesma forma, as demais atividades são igualmente
importantes para garantir a sustentabilidade econômica e social, além da ambiental, possibilitando assim
que o projeto cumpra com o objetivo de gerar reduções de emissões de GHG, suscitando também
benefícios para as comunidades locais e para a biodiversidade.
G4. Capacidade de Gestão e Boas Práticas
G4.1. Proponente do projeto.
A Oréades Núcleo de Geoprocessamento, enquanto proponente do projeto é responsável pela implantação
do mesmo e ponto focal entre os atores envolvidos.
G4.2. Experiências e expertise das equipes.
A Oréades Núcleo de Geoprocessamento é uma ONG com sede em Mineiros - Goiás, com mais de cinco
anos de existência e com grandes conquistas na área ambiental. Sua missão é “Promover a conservação e
o uso racional e sustentável dos recursos naturais, visando à melhoria da qualidade de vida dos habitantes
do cerrado”. A instituição tem levantado dados significativos sobre a ocupação deste bioma que
possibilitaram execução de projetos em dois programas: Mobilização, Comunicação, Educação e Gestão
ambiental com trabalhos na recuperação de áreas degradadas, alcançando resultados em relação à
conscientização da população em geral, especialmente agricultores, gestores públicos e professores para a
importância da conservação da biodiversidade existente no Cerrado.
A instituição possui trabalhos de geoprocessamento, mapeamento, banco de dados, apoio a comunidades
tradicionais, implementação de unidades de conservação, recuperação de áreas degradadas e educação
ambiental. Durante a sua trajetória também tem fornecido uma importante oportunidade para jovens
universitários através do seu programa de estágios, possibilitando aos mesmos, experiência e
conhecimento na área de Sistemas de Informação Geográfica e meio ambiente, que tem contribuído para
uma melhor oportunidade de trabalho. Na equipe de profissionais da Oréades é possível identificar técnicos
formados que já foram estagiários da instituição.
A Oréades também tem um papel importante na elaboração de propostas de criação de Unidades de
Conservação (UC), tema sempre complexo e muitas vezes marcado por conflitos entre produtores e
gestores ambientais. Neste sentido, a instituição atua como mediadora e facilitadora no processo de
compreensão e construção de cenários para viabilizar soluções no estabelecimento de tais áreas
protegidas.
Na realização dos seus trabalhos a Oréades conta com uma equipe multidisciplinar composta por
engenheiros agrônomos, geógrafo, engenheiro florestal, engenheiro civil, biólogos, administrador de
empresas, engenheiro ambiental, pedagogos, analistas de sistema. No total são 20 associados, 11
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funcionários contratados, 04 estagiários e 10 voluntários. A gestão da instituição é feita pelo “Grupo Gestor”,
formado pela diretoria, coordenadores de projetos e gerente administrativo, passando também por auditoria
externa a cada dois anos.

Principais projetos:
1- Projeto Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari
O projeto Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari está integrado à implementação do Corredor de
Biodiversidade Cerrado - Pantanal, o qual tem como objetivo conectar áreas naturais visando a
conservação da diversidade biológica destes dois biomas. O projeto é desenvolvido em parceria com a
Conservação Internacional do Brasil e USAID (United States Agency for International Development).
O Corredor Emas - Taquari pode ser definido como a região que vai desde o Parque Nacional das Emas na
divisa dos Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e segue em direção ao Pantanal seguindo
pelo vale e furnas do Rio Taquari.
Nestas áreas encontram-se mais de 400 espécies de aves, 60 espécies de mamíferos e 90 de répteis que
correm o risco de desaparecerem. A região Emas-Taquari tem a taxa mais alta de desmatamento de todo o
Cerrado, em torno de 4,5% entre 2002 e 2004.
Na região estão situadas três unidades de conservação: o Parque Nacional das Emas, o Parque Estadual
das Nascentes do Taquari e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Ponte de Pedra.
O Corredor Emas-Taquari cobre paisagens do Cerrado e do Pantanal e estende-se do sudoeste de Goiás
até o centro-norte de Mato Grosso do Sul, passando pelo sudeste do Mato Grosso.
Este corredor vem sendo implementado desde 2000 através de uma parceria entre a Oréades, a
Conservação Internacional e a USAID. Vários projetos de conservação estão sendo executados junto com a
comunidade local no desenvolvimento de um planejamento ambiental da região.
Entre eles destacam-se:
Projeto Municípios do Corredor de Biodiversidade (MCB)
O projeto MCB (Municípios do Corredor de Biodiversidade) é uma atividade importante do Corredor
Emas-Taquari. Para aumentar a capacidade local de planejamento ambiental, este projeto tem
promovido a criação de laboratórios de SIG (Sistema de Informação Geográfica), a capacitação de
técnicos locais e a organização das informações municipais em bases de referência geográfica.
Além disto, já foram criados núcleos municipais de educação ambiental (NEA) e comunicação em
vários dos municípios da região. Estas atividades envolvem atualmente oito prefeituras: Mineiros,
Chapadão do Céu, Portelândia, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia, Costa Rica, Alcinópolis e
Coxim.
Projeto de Resgate das Reservas de Cerrado
O Projeto Resgate das Reservas de Cerrado apóia a criação de reservas naturais em propriedades
rurais particulares. Os proprietários rurais são incentivados a implementar as chamadas Reservas
Legais, recuperar as Áreas de Preservação Permanente, previsto pelo Código Florestal Brasileiro e
promover a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). A adesão dos
proprietários é totalmente voluntária. O projeto é uma parceria entre a Bunge, Oréades e a
Conservação Internacional que fornecem assistência aos produtores sem custo.
No cerrado, de acordo com o Código Florestal, no mínimo 20% da propriedade devem ser
destinados para a conservação da vegetação natural. Estas áreas são necessárias para a proteção
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da fauna e da flora nativa da região. Entretanto, o cumprimento da lei ainda é muito baixo, atribuído
principalmente à falta de assistência técnica para os proprietários e a fiscalização insuficiente.
Atualmente são 71 propriedades participando do projeto de adequação ambiental totalizando uma
área de 136.445 hectares, que pertencem a 45 proprietários. Da área total dos produtores
participantes, 66.343 hectares foram mapeados com GPS de precisão e neste levantamento foram
marcados em campo 3.005 pontos com menos de 50 cm de erro de precisão em cada um deles. As
áreas mapeadas pelo projeto foram quantificadas e georrefrenciadas, totalizando 17.525 hectares
de vegetação natural, os quais foram assegurados para serem constituídos sob a forma de Reserva
Legal.
Adicionalmente,
existe
uma
área
de
605
hectares
em
processo
de
restauração/reflorestamento, resultando no total de 18.130 hectares de Reserva Legal em processo
de legalização ou adequação ambiental. Parte dessas propostas já foi encaminhada ao IBAMA.
Programa de Conservação do Cerrado
Este projeto tem como objetivo dar continuidade aos trabalhos realizados para implementação da
base de dados do Corredor de Biodiversidade Uruçuí - Mirador, a fim de constituir o planejamento
agro-ecológico da área.
O projeto direciona seus trabalhos para as seguintes atividades: analisar os dados e planejamento
da paisagem, objetivando a conectividade dos ambientes; formar parceria com gestores
governamentais, empresas privadas e sociedade organizada para implementar um planejamento
único e consensual de longo prazo para as ações de desenvolvimento sustentável; realizar
diagnósticos e avaliação socioeconômica das comunidades existentes na área do projeto,
objetivando implementar atividades que busquem o uso sustentável dos recursos naturais
existentes; apoiar tecnicamente a elaboração de propostas para ampliação e criação de unidades
de conservação; apoiar produtores rurais a realizar planejamento de uso e ocupação do solo de
forma a contemplar os conceitos de uso sustentável e aplicação da legislação ambiental; apoiar
projetos de pesquisa biológica e apoiar iniciativas locais da sociedade organizada na proteção do
meio ambiente.
Projeto em parceria com a Conservação Internacional e Bunge.
2- Projeto Viveiros do Cerrado
O Projeto Viveiros do Cerrado é resultado da parceria entre Citi Bank e as ONGs Conservação Internacional
e Oréades Núcleo de Processamento. O objetivo do projeto é promover a conservação e o uso racional e
sustentável dos recursos naturais por meio de um viveiro de mudas nativas, construído em Mineiros (GO).
São armazenadas sementes e cultivadas mudas de várias espécies do Cerrado. A partir desse trabalho,
serão reflorestadas áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente da região. Além dos
benefícios ao meio ambiente, as ações garantem também melhoria da qualidade de vida das comunidades,
onde 20 famílias que moram num assentamento próximo serão capacitadas para serem parceiros do viveiro
e desenvolver este trabalho de cultivo e coleta de sementes.
3- Projeto Vida Verde ao Cedro
A Comunidade do Cedro, em Mineiros, Goiás, é remanescente de Quilombos e luta para preservar as suas
características culturais. Para isso, os seus moradores, baseados em seus conhecimentos tradicionais, vêm
desenvolvendo vários trabalhos com plantas medicinais e frutos do Cerrado. Mas ao longo do tempo, os
“cedrinos” vêm sofrendo com a perda de suas terras e com a degradação ambiental.
O objetivo deste projeto é promover a recuperação das Áreas de Preservação Permanente na comunidade
e reativar os quintais dos moradores através de técnicas de permacultura e da implementação de um
viveiro. O projeto também prevê várias oficinas de artesanatos a fim de capacitá-los para inserir seus
produtos no mercado e gerir profissionalmente seus negócios.
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Ao mesmo tempo, Vida Verde ao Cedro estimula um modo sustentável do uso dos recursos naturais do
Cerrado e valoriza os conhecimentos tradicionais da comunidade para uma melhoria da qualidade de vida
de seus moradores. Projeto em parceria com FNMA e PPP.

4- Projetos para a identificação e proteção da fauna no cerrado Squamata
Cadastrar espécies de répteis do Cerrado. Para aumentar o conhecimento sobre a fauna do
Cerrado, este projeto propõe um estudo amplo sobre a riqueza, a distribuição e a estruturação das
comunidades de répteis Squamata (lagartos, serpentes e anfisbenas) deste bioma.
Projeto em parceria com CI e FAPESP.
Monitoramento do Parque Nacional das Emas e entorno
O Parque Nacional das Emas é considerado Patrimônio Natural da Humanidade, área núcleo da
Reserva da Biosfera do Pantanal e área prioritária para a Conservação do Cerrado e Pantanal, e
uma das mais importantes áreas de conservação do Cerrado.
Este projeto visa o acompanhamento do que está acontecendo com a Fauna e a Flora neste
parque, com o intuito de proteger um dos mais significativos remanescentes de cerrado aberto do
país.
Projeto em parceria com Conservação Internacional, Universidades e IBAMA.
5- Programa Piloto de Educação Ambiental
O objetivo do programa é fornecer uma oportunidade para que os professores do ensino básico, da rede
pública dos municípios de Mineiros e Portelândia, no estado de Goiás, aprimorem a compreensão de meio
ambiente em sua totalidade, levando para a sala de aula essa temática de Forma interdisciplinar.
6 – Ações de emergências para prevenção do fogo no PNE
Projeto de manutenção dos aceiros e vistoria, para proteção do Parque Nacional das Emas, realizado em
2006 com a colaboração da Fauna & Flora Internacional, com as seguintes ações:
Manutenção de 300 km de aceiros preventivos;
Subsídio para permanência de 10 brigadistas no Parque por três meses.
7- Avaliação da Integridade das Áreas Prioritárias para a Conservação do Cerrado
Estabelecendo suas localizações, dimensões, limites, identificando e quantificando as fisionomias e atual
uso do solo e informações gerais de cada área, afim de subsidiar a realização de trabalhos para
preservação dos ambientes presentes neste locais.
8- Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari “Tenda do Cerrado”
É um projeto que visa oportunizar a comunidade: lazer, cultura e conhecimentos sobre conservação e
preservação do Cerrado de uma maneira lúdica e participativa.
Tem como objetivos:
Proporcionar o conhecimento e valorização da biodiversidade do Cerrado pela população local;
Capacitar professores de ensino médio e fundamental a utilizar material ludo-educativo sobre o
Cerrado no espaço escolar e em aulas de campo.
Capacitar gestores públicos a adquirir informações e utilizá-las no planejamento ambiental;
Criar rede participativa de associados ao projeto Corredor de Biodiversidade;
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Estabelecer central de empréstimo de material sobre Cerrado para os associados e colaboradores.
G4.3. Estímulo à capacidade de gestão e participação da comunidade no projeto.
Espera-se que todos os atores envolvidos no projeto exerçam o controle social com o apoio da metodologia
de monitoramento Diagnóstico Rural participativos. No ano 1 do projeto as ferramentas desse metodologia
serão aplicadas para indicação do marco zero, sendo as mesmas também aplicadas para monitoramento
no ano 2 e ano 3 de execução do projeto. A partir do ano 4, as ferramentas do Diagnóstico Rural
Participativo – DRP serão aplicadas a cada dois anos até o ano 8.
Para que se possa quantificar bem os indicadores que serão monitorados é importante entender como se
dá o contato e a relação entre as pessoas. Esse diagnóstico de como ocorre à comunicação dentro das
comunidades será feito através da técnica de análise de rede social, conhecida também por Social Network
Analysis (S.N.A.). Uma vez coletada as informações é possível ter uma visão abrangente de como ocorre à
transferência de conhecimento dentro da organização.
Além dessas metodologias participativas que tem o objetivo de fortalecer o entendimento das famílias sobre
a própria realidade e os efeitos do projeto sobre a qualidade de vida das famílias beneficiadas, o projeto
pretende ainda capacitar diferentes atores. O Conselho consultivo do projeto também passará por um
processo de capacitação onde serão discutidas as atividades do projeto, seu orçamento, seus benefícios
sociais e ambientais. O objetivo é que o Conselho consultivo seja capaz de compreender cada etapa do
projeto e assim cumprir a sua função monitoramento das atividades e mitigador dos conflitos.
As famílias das comunidades serão capacitadas para aperfeiçoamento técnico na produção de mudas e
coletas de sementes do Cerrado, essa capacitação acontecerá ao longo do projeto, gerando um processo
de formação continuada. As famílias serão ainda capacitadas em temas de cooperativismo, educação
financeira, elaboração de cadeia de valor para produtos como o baru e manejo do solo.
G4.4. Estímulo ao emprego de membros da comunidade no projeto.
Para a execução do projeto serão contratados membros das comunidades envolvidas, considerando os
seguintes aspectos para contratação:
1 – Pessoas físicas
 Contrato de trabalho regido pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas;
 Análise de currículo / experiência comprovada;
 Programa Trainee;
 Valorização do primeiro emprego.
2 – Pessoas Jurídicas – Será elaborado Edital para contratação onde as empresas interessadas deverão
apresentar os seguintes requisitos:
 Empresa comprovadamente idônea;
 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.
G4.5. Cumprimento da legislação trabalhista.
Conforme o item acima, todas as pessoas físicas serão contratadas mediante as leis trabalhistas regidas
pela CLT, as quais garantem ao empregado os benefícios presentes no Decreto – Lei n° 5.452, de 1° de
27
maio de 1943 .

G4.6. Segurança dos trabalhadores.
27

http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del5452
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Os riscos estimados para as atividades do projeto são mínimos, no entanto, a atividade de projeto conforme
o item G4.4 compromete-se a assegurar ao trabalhador o cumprimento da legislação trabalhista brasileira
prescrita sob a CLT, a qual em ordem da segurança e bem-estar do trabalhador, prevê entre muitos
benefícios a estipulação da jornada de trabalho em até oito horas diárias com pausas para descanso e
28
alimentação, e o disposto na Lei 6514, de 22 de dezembro de 1977 , relativo a segurança e medicina do
trabalho e dá outras providências.
A Oréades também cumprirá com a Norma Regulamentadora (NR) 31 que estabelece os preceitos a serem
observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o
desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aqüicultura com
a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho.
Com o intuito de fazer prevalecer os princípios de segurança e saúde do trabalhador rural e minimizar os
riscos trabalho no campo, será realizado, conforme plano de atividades em G3.2, capacitações para os
contratados na norma e monitoramento do cumprimento desta no campo.
G4.7. Saúde financeira da proponente.
Os recursos orçados de forma detalhada para todo período de duração do projeto são apresentados no
Anexo XII.

G5. Status Legal e Direito de Propriedade
G5.1. Consonância do projeto com as legislações brasileiras.
O projeto está em consonância com as principais legislações vigentes nacional e internacionalmente no que
tange a preservação e conservação do meio ambiente e as mudanças climáticas. De acordo com
29
Constituição Federal do Brasil de 1988, o projeto visa promover o que define o artigo 225 no que concerne
à coletividade em defender e preservar o meio ambiente.
Segundo a lei 9.433/97, que dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, o projeto enquadra-se
nos objetivos de assegurar para as atuais e futuras gerações, a disponibilidade de água, em padrões de
qualidade adequados aos respectivos usos, pois fomenta o reflorestamento de áreas de recargas que são
contribuintes naturais do sistema utilizado para o abastecimento público. Ainda neste âmbito, o projeto está
perfeitamente de acordo com o Código Florestal Brasileiro 4.771/65 no que tange os artigos 2º e 4º
enquanto áreas de APP, que mesmo não sendo obrigatoriedade por lei reflorestá-las, será feito de forma
voluntária pelos proponentes do projeto e proprietários envolvidos. O projeto está também em consonância
com o artigo 16, referente à Reserva Legal, já que parte das áreas de reflorestamento deverão futuramente
ser averbadas na matrícula do imóvel a título de RL.
É importante para o bom entendimento da iniciativa de reflorestamento que as atividades não somente
estão de acordo com a legislação vigente, mas também promovem outros benéficos sócio-ambientais de
forma voluntária.
O projeto observa também os princípios de proteção do ambiente, conservação e recuperação
especificados na Declaração do Rio-92, bem como os princípios e as regras estabelecidas na Convenção
28

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L6514.htm
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
29
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sobre a Diversidade Biológica e da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas
(UNFCCC).
G5.2. Anuência do Estado, proprietários e comunidade de entorno.
O Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari possui anuência dos Estados de
Mato Grosso do Sul e Goiás para a efetivação da atividade de projeto, comercialização e destinação dos
créditos, conforme visto no Anexo XIII. Da mesma forma, os proprietários que formam o mosaico de áreas
do projeto, e o Governo do estado de Mato Grosso de Sul, autorizam o desenvolvimento e execução do
Documento de Concepção do Projeto, comercialização dos créditos gerados e aplicação integral dos
recursos nas atividades do projeto, conforme Anexo XV.
Observa-se, no entanto, que não há impedimentos legais para atividades de reflorestamento com espécies
nativas, a qual se destina o presente projeto.
O Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari possui anuência das comunidades
sendo a mesma apresentada através da assinatura de carta de interesse de participação das atividades do
Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas Taquari, para o treinamento em técnicas de
produção de viveiro, cursos de educação ambiental, instalação de viveiros, compra e venda de sementes e
mudas, apresentados no Anexo XIII.
G5.3. Áreas próximas e não participantes.
Todas as áreas que formam o mosaico de áreas do Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade
Emas -Taquari são adesões voluntárias. A atividade do projeto não incidirá nenhuma ação física direta
sobre qualquer outra área não constante no Anexo VII ou que não faça parte das comunidades
contempladas pelo projeto no Anexo XIII.
G5.4. Necessidades de realocação de grupos.
Não haverá qualquer deslocamento de pessoas ou mudança de modos de vida tradicionais decorrente das
atividades do projeto, ao contrário, o projeto prevê, dentre suas estratégias, promover o resgate de
conhecimentos tradicionais no que se refere ao uso sustentável de produtos da biodiversidade.
G5.5. Atividades ilegais que podem influir nos benefícios do projeto para clima, comunidade e
biodiversidade.
A tabela 17 identifica as atividades ilegais que ocorrem na região e como a atividade de projeto pretende
neutralizá-las.
Tabela 17- Atividades ilegais e os riscos aos benefícios do projeto
Atividades Ilegais
Clima

Comunidade

Biodiversidade

Uso do fogo como forma de manejo das
áreas de pastagens sem o consentimento
prévio dos órgãos de fiscalização
competentes.

Medidas de Neutralização
Formação, capacitação e apoio à
Brigadas voluntárias de Incêndios;
Educação Ambiental como
ferramenta de sensibilização e
conscientização da população
adjacente;
Constituição de aceiros para
proteção e prevenção da flora e da
fauna contra incêndios.
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G5.6. Titularidade clara e incontestável sobre os direitos de carbono da proponente do projeto.
Ver anexo XV.
CL1. Impactos Líquidos Positivos ao Clima
CL1.1. Balanços líquidos nos estoques de carbono com a atividade de projeto.
No âmbito dos benefícios climáticos o projeto prevê uma remoção média de 12,13 t CO 2e por hectare por
30
31
1
ano , que após 30 anos terá acumulado 198,26 toneladas de biomassa seca por hectare ou 363,81
toneladas de CO2e/ha. O projeto prevê ter início no ano de 2010.
Ao final dos 30 anos, todas as áreas a serem reflorestadas pelo projeto prevêem em seus 588,9 hectares,
um estoque total de 214.245 toneladas de dióxido de carbono, sendo 206.115 t CO2e, o valor líquido
decorrente da atividade do projeto (Tabela 1). Em termos de remoções líquidas anuais o projeto removerá o
equivalente a 6.870,5 toneladas de CO2e/ano.

Tabela 18- Estimativa de remoções de CO2e cima e abaixo do nível do solo pelo projeto de
reflorestamento com espécies nativas do Cerrado para todos os extratos (anexo I)
Área do
projeto
em
hectares

Incremento
médio acima e
abaixo do solo
entre 0 e 4,9
anos
(tCO2e/ha/ano)

589

5,34

Incremento
médio acima
e abaixo do
solo entre 5 e
9,9 anos
(tCO2e/ha/an
o)
8,19

Incremento
médio acima
e abaixo do
solo entre 10
e 14,9 anos
(tCO2e/ha/an
o)
12,45

Incremento
médio acima e
abaixo do solo
entre 15 e 30
anos
(tCO2e/ha/ano)

Estoque
total por
hectare
após 30
anos
(tCO2e/ha)

Estoque
total do
projeto
após 30
anos
(tCO2e)

14,32

363,81

214.245

Baseline:
estoque
antes do
inicio das
atividades
do projeto
(tCO2e)
8.130

Total líquido
32
de GHG
removido
pelo projeto
após 30
anos
(tCO2e)
206.115

Toda a quantificação referente a emissões do projeto está baseada nas diretrizes da metodologia de
pequena escala aprovada no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL): AR-AMS0001
“simplified baseline and monitoring methodologies for small-scale afforestation and reforestation project
activities under the clean development mechanism implemented on grassland and cropland” – Versão 5,
bem como no Tool for AFOLU Methodological Issues and the Guidance for Agriculture, Forestry and
Other Land Use Projects do Voluntary Carbon Standard.
A seqüência de equações utilizadas para os cálculos ex-ante do baseline segue a orientação da
metodologia AR-AMS0001 e foi calculado com base nos dados de biomassa para diferentes formações do
Cerrado Brasileiro, listadas no trabalho de Ottmar et. al. (2001), conforme apresentado na seção G2. O
valor total do estoque de carbono contido atualmente na biomassa lenhosa viva abaixo e acima do nível do
solo e no sistema radicular das gramíneas, na área total do projeto, é de 8.130 t CO2e.
A quantificação das remoções de GEE do projeto foram feitas com base nas equações fornecidas pela
metodologia AR-AMS0001, conforme segue:
Equação 4- Cálculo do estoque de carbono dentro do projeto conforme metodologia AR-AMS0001.

30

Biomassa seca acima e abaixo do solo.
Período aproximado em que a maioria das áreas de plantio terá atingido sua maturidade, ou seja, quando se espera que o
crescimento da floresta se estabilize e a concentração de biomassa entre em equilíbrio dinâmico.
32
GHG é a sigla em inglês para GEE (gases de efeito estufa).
31
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Onde:
N(t) = estoque de carbono total na biomassa no tempo t no cenário do projeto (t C)
NA(t) = estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t do estrato i no cenário de
projeto (t C / ha)
NB (t) = estoque de carbono na biomassa abaixo do nível do solo no tempo t do estrato i no cenário de
projeto (t C / ha)
Ai = atividade de projeto no stratum i (ha)
i Stratum i (I = número total de stratum)
Equação 5- Cálculo do estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t do
estrato i no cenário de projeto.

Onde:
NA (t) = estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t no cenário do projeto (t C / ha)
T (t) = biomassa acima do nível do solo no tempo t no cenário do projeto (t m.s../ ha)
0.5 = fração de carbono na matéria seca (t C/t m.s.)
Como existem estudos de referência para os valores volumétricos de grande parte das espécies usadas
pelo projeto, o cálculo da biomassa acima do solo foi efetuado a partir da equação 3 abaixo:
Equação 6- Cálculo da biomassa acima do nível do solo no tempo t no cenário do projeto.

Onde:
T(t)i = biomassa acima do nível solo no tempo t no cenário do projeto (t m.s../ha)
3
SV(t)i = volume do caule no tempo t para o cenário do projeto (m / ha)
BEF = fator de expansão de biomassa (exceto casca) do tronco para o total da biomassa acima do solo
(adimensional)
3
WD = densidade básica da madeira (t m.s../m )
Equação 7- Cálculo do estoques de carbono na biomassa abaixo do nível solo no tempo t no cenário
do projeto.

Onde:
NB (t) i = estoques de carbono na biomassa abaixo do nível solo no tempo t no cenário do projeto (t C / ha)
T (t) = biomassa acima do nível do solo no tempo t no cenário do projeto (t m.s../ha)
R = razão raiz: parte aérea (t m.s. / t m.s..)
0.5 = fração de carbono na matéria seca (t C/t m.s.)
Estoque de CO2-e total na área do projeto:
Equação 8- Cálculo remoções líquidas de GEE por sumidouros por ano.

Onde:
Δ CPROJ, t = remoções líquidas de GEE por sumidouros por ano (t CO2-e /year)
N (t) = estoque de carbono total na biomassa no tempo t no cenário do projeto (t C)
Δt = tempo de incremento = 1 (ano)
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A memória de cálculos está descrita no Anexo I (planilha ex-ante) e se baseou em dados volumétricos de
34 espécies nativas (Anexo IX), obtidos a partir de diferentes estudos de inventário florestal e volumetria,
realizados em reflorestamentos com espécies nativas.
Os dados foram tabelados conforme a classe de idades, o que possibilitou a obtenção de um valor médio de
incremento de biomassa e CO2-e entre os períodos de: 0-5, 5-10, 10-15 e 15-30 anos, conforme tabela 19 e
Gráfico 1.
Tabela 19- Remoções, ex-ante, de GEE na área do projeto no período creditício de 30 anos

Year

CO2e Removal
Annual tCO2e removed Cumulative t CO2e removed
by the project activities by the project activities for
(all strata)
all strata

Trees/ha

Area (ha)

0
1
2
3
4

1111
1099
1087
1075
1063

588,9
294,5
471,1
588,9
588,9
588,9

8.130,21
2.251,09
3.561,36
4.402,92
4.354,49
4.306,59

8.130,21
10.381,30
13.942,66
18.345,58
22.700,07
27.006,66

5

1051

588,9

4.932,70

31.939,36

6

1040

588,9

4.878,44

36.817,80

7

1028

588,9

4.824,78

41.642,58

8

1017

588,9

4.771,71

46.414,28

9

1006

588,9

4.719,22

51.133,50

10

995

588,9

7.491,99

58.625,49

11

984

588,9

7.409,58

66.035,07

12

973

588,9

7.328,08

73.363,15

13
14

962
952

588,9
588,9

7.247,47
7.167,74

80.610,62
87.778,36

15

941

588,9

8.576,67

96.355,03

16

931

588,9

8.482,33

104.837,36

17

921

588,9

8.389,02

113.226,38

18

910

588,9

8.296,74

121.523,13

19

900

588,9

8.205,48

129.728,60

20

891

588,9

8.115,22

137.843,82

21

881

588,9

8.025,95

145.869,77

22

871

588,9

7.937,67

153.807,44

23

861

588,9

7.850,35

161.657,79

24

852

588,9

7.764,00

169.421,79

25

843

588,9

7.678,59

177.100,38

26

833

588,9

7.594,13

184.694,51

27

824

588,9

7.510,59

192.205,11

28

815

588,9

7.427,98

199.633,08

29

806

588,9

7.346,27

206.979,35

33

34

33

Plantation GHG removal
potential
(t CO2e/ha/year)

34

5,34

8,19

12,45

14,32

Anexo I – planilha ex-ante.
Linha de base: biomassa total existente na área do projeto antes do início das suas respectivas atividades.
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30

797

588,9

7.265,46

214.244,81

Gráfico 1 - Demonstração gráfica das remoções, ex-ante, de GEE na área do projeto no período
creditício de 30 anos.
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Como resultado espera-se que o projeto, ao final do período creditício, alcance um estoque total médio de
198,26 toneladas de biomassa seca por hectare, o que equivale a 363,81 t CO 2e/ha. Para tal o incremento
médio anual foi calculado em 12,13 t CO2e/ha (Anexo I). Espera-se que ao final do período creditício de 30
anos o total acumulado na área do projeto (589 ha) seja de aproximadamente 214.245 t CO 2e
CL1.2. Balanço líquido nas emissões de GEE não-CO2 nos cenários com e sem projeto.
Seguindo as diretrizes da metodologia AR-AMS0001, as emissões decorrentes dos fertilizantes (NO x)
podem ser descartadas, por serem irrelevantes. A queima de biomassa para preparo do solo, que poderia
vir a ser uma fonte de CH4, também não será utilizado pelo projeto. Não está prevista, portanto, a emissão
ou remoção de qualquer outro gás que não o dióxido de carbono dentro das atividades do projeto. No
âmbito da linha de base, existe, entretanto a possibilidade de, na ausência das atividades de
reflorestamento, ocorrer incêndios ocasionais decorrentes principalmente do manejo do pasto de áreas
vizinhas. Por outro lado, devido à dificuldade de se estimar essas emissões e como forma de manter uma
abordagem conservadora, no âmbito dos benefícios climáticos do projeto, o proponente optou por não
considerar essa potencial fonte de emissão no cenário baseline.
CL1.3. Emissões de GEE resultantes da atividade de projeto.
Para se fazer uso da metodologia AR-AMS0001, as emissões do projeto devem ser insignificantes para que
possam ser desconsideradas. De fato, não está previsto durante todo o período creditício do projeto
qualquer emissão relevante, uma vez que o projeto não prevê o uso do fogo para limpeza das áreas e as
35
emissões decorrentes do uso de fertilizantes nitrogenados orgânicos (esterco), são irrelevantes .
CL1.4. Balanço líquido positivo dos impactos do projeto.
As áreas a serem reflorestadas pelo projeto são constituídas de quatro propriedades privadas e uma área
pública (PENT) que atualmente encontram-se desprovidas da cobertura florestal original, em estado de
subutilização, degradadas e ocupadas por pastagem ou agricultura. Estas áreas são freqüentemente
atingidas por queimadas e as condições atuais decorrentes das características naturais de solo e clima,
35

Na versão anterior da metodologia (V. 4.1) o cálculo das emissões por fertilizantes nitrogenados era requerido e
deveria ser desconsiderada se representasse menos de 10% das remoções totais do projeto em termos de CO2e. A
versão usada nesse PDD (V. 5.0), entretanto não exige o cálculo e orienta simplesmente que se desconsidere as
emissões decorrente de fertilizantes nitrogenados.
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bem como a continuidade das práticas atuais de uso do solo (ex: agricultura, fogo e pastoreio) tendem a
dificultar ou mesmo impedir que a regeneração natural restabeleça a cobertura florestal original.
36

A remoção de GEE (CO2) se dará durante o crescimento das mudas introduzidas no âmbito das atividades
do projeto, através do processo de fotossíntese. Na ausência do projeto as áreas não seriam reflorestadas e
permaneceriam como atualmente encontram-se, com baixo estoque de biomassa na vegetação e reduzida
concentração de carbono por hectare. O gás carbônico removido biologicamente da atmosfera pelos
indivíduos arbóreos será estocado no material lenhoso das plantas e permanecerá fixado em equilíbrio
37
dinâmico nos maciços florestais do projeto. A permanência do estoque de carbono removido da atmosfera
pelas plantas após o período creditício do projeto será garantida por mecanismos legais que determinam no
documento de registro do imóvel rural as áreas com restrição de uso onde a vegetação deve ser protegida.
A proteção dos fragmentos florestais nesse caso estaria assegurada pelos artigos Art. 2º e Art. 16 do
Código Florestal Brasileiro, como Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, respectivamente.
As ameaças acidentais ou criminosas, como o fogo, serão mitigadas através das estratégias de
conservação especialmente desenvolvidas para esse projeto, como construção de aceiros contra fogo,
monitoramento periódico de focos de incêndio em parceria com os proprietários, durante as épocas críticas.
Para tal, o projeto prevê capacitar e dar suporte à brigada local de combate a incêndios florestais, bem
como desenvolver atividades de educação ambiental e campanha de informação voltada às comunidades
locais, proprietários rurais envolvidos no projeto, bem como moradores vizinhos das áreas do projeto.
As fórmulas usadas para o cálculo ex-ante das remoções líquidas decorrentes das atividades do projeto
foram calculadas a partir da equação 6, fornecida pela metodologia AR-AMS0001:
Equação 9- Fórmulas usadas para o cálculo ex-ante das remoções líquidas decorrentes das
atividades do projeto.

ERAR CDM, t = ΔCPROJ, t – ΔCBSL, t - GHGPROJ, t – Lt
ERAR CDM, t = Remoções líquidas antropogênicas por sumidouros de GEE (t CO 2-e/ano)
ΔCPROJ, t = Remoções do projeto por sumidouros de GEE no tempo t (t CO 2-e/ano)
Δ BCSL, t = Baseline líquido de GEE por sumidouros (t CO2-e/ano)
GHGPROJ, t = Emissões do projeto (t CO2-e/ano)
Lt = Vazamento atribuído à atividade de projeto no tempo t (t CO 2- e/ano)
Para os períodos subseqüentes de creditação Lt=0.
Tabela 20- Balanço final das remoções de GHG pelo projeto e cálculo de VCUs conforme o Guidance
for AFOLU do VCS.
Parâmetro

Volume calculado (t CO2-e)

Comentários/referência

ΔCPROJ, t

214.244,81

Anexo I

Δ CBSL, t

8.130,21

Anexo VI

GHGPROJ,t

0

Definido pela metodologia AR-AMS0001

30.917,19

Seções 2.1; 3.1; 3.2.4

206.114,60

Remoções antropogênicas líquidas de GHG decorrente

Lt = ΔCACTUAL,
ERAR CDM

t

* 0.15

das atividades do projeto.
Parâmetro

Volume calculado (t CO2-e)

Comentários/referência

36

Gases de efeito estufa.
Situação comum aos ecossistemas florestais onde indivíduos arbóreos adultos ao morrerem são substituídos por
indivíduos mais jovens que são recrutados durante a abertura de clareiras, por exemplo.
37
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Mudanças no estoque de

214.244,81

Não permanente

Baseline

8.130,21

Permanente

Remoções líquidas

206.114,60

= 214.244,81 – 8.130,21

Leakage total

30.917,19

= 206.114,60 – 15% (definido pela AR AMS0001)

Total de créditos

175.197,41

= 206.114,60 – 30.917,19

Buffer

41.222,92

= 206.114,60 – 20%

Total de VCUs

133.974,49

= 175.197,41 – 41.222,92

carbono

CL1.5. Dupla contagem.
Além do standard CCB, este projeto também está sendo confeccionado no âmbito do VCS. Os créditos
comercializados desse projeto serão transacionados e contabilizados via sistema de registro do standard
38
VCS (TZ1), de forma que informações sobre o comprador dos créditos , bem como o volume
comercializado, referente ao período ou etapa de verificação em questão, poderão ser rastreados a
qualquer momento por qualquer pessoa, assegurando dessa forma a garantia de transparência e
protegendo o comprador de dupla contagem.
CL2. Impactos Climáticos fora da área do projeto („Vazamentos‟)
CL2.1. Tipos de vazamentos e potenciais aumentos de emissões de GHG.
Não está previsto qualquer deslocamento de pessoas durante as atividades do projeto. Do mesmo modo, o
deslocamento de alguns animais não estará associado à abertura de novas áreas de pastagem e sim à
incorporação do contingente bovino em pastos já estabelecidos dentro das próprias fazendas, pois a lotação
total do número de animais por hectare é baixa e pode ser mantida na ampla extensão de pastagens que
existem fora dos limites do projeto. No entanto, observa-se que essas pastagens antigas já estabelecidas
não são adequadamente manejadas e o número de animais a serem deslocados exigiria mais do que 10%
da capacidade média dessas pastagens quanto ao fornecimento de alimento para o gado. A rotatividade do
número de animais deslocados também exigiria mais do que 10% da capacidade média produtiva por
hectare dessas pastagens. Além disso, atualmente a área de agricultura corresponde a 10,2% da área total
do projeto que deve ser reflorestada. Portanto, o leakage referente ao primeiro período creditício do projeto
será determinado no momento da verificação de acordo com as equações abaixo indicadas pela
metodologia AR-AMS0001:

Equação 10- Cálculo do leakage para o primeiro período creditício de verificação do projeto.

38

Em alguns casos o comprador pode aparecer como anônimo.
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Equação 11- Cálculo do leakage para períodos subseqüentes após primeira verificação do projeto.

Onde:
Ltv = Total das emissões de GEE devido ao vazamento no momento da verificação (t CO 2-e).
P(t) = Estoques de carbono dentro do limite do projeto realizado pela atividade de projeto no tempo t (t CO 2e)
GHGPROJ, (t) = Emissões do projeto (CO2-e/ano t)
B(t=0) = Estoques de carbono na biomassa viva no tempo 0 que existiria na ausência da atividade do projeto
(t C/ha)
tv = Ano da verificação (anos)
κ = Intervalo de tempo entre duas verificações (ano)
CL2.2. Mitigação dos vazamentos.
Os proprietários envolvidos diretamente no projeto serão orientados constantemente de forma a assegurar a
inexistência de atividades fora dos limites físicos do projeto com potencial de emissão e que possuam
relação direta com as atividades do projeto, como por exemplo, abertura de novas áreas de pasto e
agricultura para compensar a área ocupada pelos reflorestamentos .
CL2.3. Subtração dos impactos climáticos negativos fora da área do projeto.
Seguindo a metodologia AR-AMS0001, o leakage médio anual será igual a 15% das remoções ex ante
previstas para o primeiro período creditício do projeto.
CL2.4. GEE „s não - CO2.
Vide seção CL1.2 e CL1.3.

CL3. Monitoramento dos Impactos Climáticos
CL3.1. Plano de monitoramento das emissões de GEE não CO 2 com a atividade de projeto.
O monitoramento do plantio em um sentido mais amplo será um processo contínuo e periódico como forma
de garantir a integridade das áreas reflorestadas, o monitoramento contemplará rondas periódicas para
identificação de: i) ataque de pragas, ii) suscetibilidade a incêndios florestais, iii) mortalidade de plântulas,
iv) déficit hídrico acentuado, principalmente nos primeiros 3 anos após o plantio e, v) sinais de degradação
antrópica aos indivíduos arbóreos. A metodologia de acompanhamento e monitoramento das áreas de
plantio é apresentada de forma detalhada no Anexo IV.
O monitoramento da biomassa e dos estoques de carbono, por sua vez, terá inicio no 5º ano após o plantio
e seguirão a periodicidade de cinco anos até o final do período creditício do projeto de 30 anos. O cálculo
da remoção de CO2e será feito a partir da quantificação da biomassa calculada pelo inventário florestal. O
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39

inventário será conduzido pelo próprio proponente do projeto . No relatório de monitoramento todos os
procedimentos usados deverão ser descritos e explicados e conter fotos de campo, para posterior avaliação
da verificadora. Os cálculos de equivalente em carbono serão conduzidos por uma empresa terceirizada
seguindo as diretrizes definidas nesse PD.

39

A Oréades também poderá optar pela terceirização desse serviço através da contratação de uma empresa especializada. Nesse caso,
um funcionário da Oréades deverá acompanhar as equipes de inventário durante as atividades de coleta dos dados para certificar a
qualidade do trabalho.
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Os dados a serem coletados ou usados para o monitoramento verificável de mudanças no estoque de carbono em reservatórios de carbono na fronteira do projeto
estão descritos na tabela 21.
Tabela 21 - Dados a serem coletados ou usados para monitorar mudanças no estoque de carbono em reservatórios de carbono dentro da fronteira do
projeto, e como estes dados serão alcançados.
Variáveis

Fontes

Unidade

Mensurado,
calculado

Freqüência
ou

Proporção

Arquivamento

Responsabilidade

Comentários

100%

Digital,

Oréades

Imagens

em anos

estimado
Localização

exata

Levantamentos

da

onde

campo,

área

ocorrerão

as

georreferenciados

atividades

do

mapas

projeto.

de

Latitude e

mapas

Longitude

Mensurado

5

fotográfico

e

e

papel.

temáticos

e

Conservação

sensoriamento

Internacional.

(Landsat 5)

de
remoto

Banco de dados

baseados em imagens de

da Oréades e CI.

satélite.
Ai - Tamanho da

Levantamentos

área

campo,

onde

a

de

Hectare (ha)

Mensurado

5

100%

Digital,

mapas

atividade do projeto

georreferenciados

será implementada

mapas

por cada tipo de

baseados em imagens de

estrato.

satélite e coletas de

fotográfico

e

Oréades
e

papel.

temáticos

e

Conservação

GPS será usado para os
levantamentos de campo

Internacional.

Banco de dados
da Oréades e CI.

campo com GPS.
Localização
parcelas

das

Mapas

temáticos

georeferenciados.

Latitude
Longitude

permanentes.

e

Calculado
definido

e

5

100%

de

forma aleatória

Formato

Oréades

e

eletrônico e papel.

Conservação

demarcação no campo e

Banco de dados

Internacional.

em

da Oréades e CI.
Altura (H)

Parcelas permanentes.

Metros (m)

Mensurado

5

Para

cada

árvore
dentro
parcelas

das

Localização por GPS,
mapas

georreferenciados

Papel e digital.

Oréades

e

Medição de todas as

Banco de dados

Conservação

árvores contidas dentro

da Oréades e CI.

Internacional.

das

parcelas

permanentes com o uso
de vara telescópica

82

SEÇÃO CLIMA
Diâmetro da base a
30

cm

do

Parcelas permanentes.

Centímetros

solo

Mensurado

5

(cm)

Para

cada

árvore

(D30)

dentro

das

Papel e digital.

Oréades

e

Banco de dados

Conservação

árvores contidas dentro

da Oréades e CI.

Internacional.

das

parcelas

permanentes

a

parcelas

Medição de todas as

uma

altura de 30 cm do solo,
com o uso de suta.
Densidade básica da

Literatura técnica

Toneladas

madeira

de

Estimado

Uma vez

matéria seca por

Um

valor

adotado

3

volume (m ) de

para

madeira verde.

espécie

cada

Papel e digital.

Oréades

e

Banco de dados

Conservação

de densidade básica da

da Oréades e CI.

Internacional.

madeira em base úmida

e

Foram utilizados dados

(12%) convertidos para

adoção dos

densidade

básica

da

valores

madeira em base seca,

médios para

de acordo com Reyes et

as espécies

al 1992 (Anexo I).

com
ausência de
dados.
Total CO2

Monitoramento
projeto

do

Mg (tonelada)

Calculado

5

Todas

as

Digital

e

Oréades

informações

documento

Conservação

do projeto

impresso.

Internacional.

e

Baseado nos dados dos
diferentes estratos

Banco de dados
da Oréades e CI.

83

SEÇÃO CLIMA
CL 3.1.1. Descrição do monitoramento do estoque de carbono.
O monitoramento da biomassa e dos estoques de carbono terá início no 5º ano após o plantio e seguirão
com a periodicidade de cinco anos até o final do período creditício do projeto de 30 anos.
O cálculo da remoção de CO2e será feito a partir da quantificação da biomassa calculada pelo inventário
40
florestal. O inventário será conduzido pelo próprio proponente do projeto . No relatório de monitoramento
todos os procedimentos usados deverão ser descritos e explicados e conter fotos de campo, para posterior
avaliação da verificadora. A quantificação do equivalente em carbono deverá ser conduzida por uma
empresa terceirizada seguindo as diretrizes e passos metodológicos descritos nesse DCP.
CL3.1.2 Estratificação da área do projeto no âmbito do inventario florestal .
O reflorestamento será estratificado em áreas homogêneas, de modo a possibilitar uma redução
significativa dos custos e do esforço amostral no momento do inventário de campo, ao mesmo tempo em
que contribui qualitativamente para o resultado das análises. Para efeito do cálculo do baseline, uma
primeira estratificação foi feita (baseline stratification) onde os aspectos considerados foram: a cobertura
vegetal atual, características edáficas e uso atual do solo. Entretanto essa estratificação, não
necessariamente será considerada no momento do inventário de biomassa.
Nos meses que antecederem a primeira verificação (cinco anos após o plantio) outra estratificação será
feita (inventory stratification), com o propósito de agrupar as áreas em blocos homogêneos e reduzir o
esforço amostral do inventário de biomassa. Nesta etapa de estratificação serão considerados: a data de
plantio, a localização geográfica (proximidade entre as áreas), e a semelhança estrutural da floresta nas
diferentes áreas (número de indivíduos, altura e D30). O limite dos diferentes estratos de inventário serão
georrefenciados e periodicamente monitorados via imagens de satélite pela Oréades.
CL3.1.3. Quantificação do esforço amostral para cada estrato (número de parcelas permanentes por
estrato)
Seguindo o procedimento padrão de inventário florestal, poucos meses antes da determinação das parcelas
permanentes e da primeira etapa de monitoramento, serão alocadas em campo de duas a três parcelas
preliminares por estrato (parcelas piloto), para então em seguida se calcular o número exato de parcelas
permanentes para a área total. O número de parcelas preliminares dependerá da heterogeneidade
observada empiricamente para cada estrato e do tamanho do mesmo.
A partir das parcelas preliminares é possível determinar, de maneira simples e satisfatória, o desvio padrão
através da amplitude da variabilidade, obtida com base no menor e maior volume possível de ser
encontrado no estrato “j”.
Os procedimentos para definição do número total de parcelas permanentes seguirá a seguinte lógica:
Cálculo da biomassa seca dos indivíduos nas parcelas preliminares a partir da medição do D30 e altura
oblíqua das árvores e uso da equação 7, para cada estrato.
Cálculo da variabilidade dos estratos, pela fórmula:
Equação 12- Cálculo Variabilidade dos estratos.
Sj = (Ymaxj – Yminj)Sj/4.5

40

A Oréades, também poderá optar pela terceirização desse serviço, através da contratação de uma empresa
especializada. Nesse caso, um funcionário da Oréades deverá acompanhar as equipes de inventário durante as
atividades de coleta dos dados para certificar da qualidade do serviço.
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Onde:
Sj: desvio padrão no j-ésimo estrato
Y maxj : maior valor de biomassa seca/parcela no estrato j
Y minj : menor valor de biomassa seca /parcela no estrato j
Cálculo da variabilidade da população, pela fórmula:
Equação 13- Cálculo Variabilidade da população.

Onde:
Sstr.: desvio da população que sofreu estratificação
M: número de estratos
Nj: número de unidades de amostras cabíveis no estrato j
N: número total de unidades amostrais pré-determinado para a população (considerando todos os estratos)
Obtendo-se a média e a variabilidade da biomassa seca da madeira viva acima do nível do solo da
população estratificada (biomassa seca/parcela), pode-se então obter a intensidade amostral (n), ou número
total de parcelas permanentes por estrato, para o inventário definitivo, pela fórmula:
Equação 14- Cálculo do numero de parcelas dispostas nos estratos.

Onde:
n: número de parcelas dispostas nos estratos
t: t de Student (valor tabelado com base no intervalo de confiança de 95%)
Sstr: desvio da população que sofreu estratificação
E: erro (biomassa seca média x 0,1 para se obter uma precisão de 10%)
N: número total de unidades amostrais pré-determinado para a população (considerando todos os estratos)
O seguinte passo após definir o número geral de parcelas por estrato é a maneira como estas serão
distribuídas em cada um dos diferentes estratos, sendo que o número de parcelas deverá ser proporcional
ao tamanho de cada estrato conforme a equação 15.
Equação 15- Cálculo do numero de parcelas para cada estrato.

nj : número de parcelas para cada estrato
SJ: desvio-padrão de estrato j
M: número de estratos
Nj: número de estratos na amostra
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n: número de parcelas por estrato
N: número total de amostras pré-determinado para a população (considerando todos os estratos)
CL3.1.4. Alocação das parcelas permanentes de inventário florestal (distribuição ótima ou de
Neyman)
As parcelas são distribuídas por estrato de modo a proporcionar o menor erro possível, ou seja, estratos
com maior variabilidade recebem proporcionalmente mais parcelas que estratos mais homogêneos
conforme equação 15.
2

Efetua-se a distribuição casual das parcelas nos estratos, sendo que cada uma possui área de 1.000 m
(20m x 50m) (figura 16). Cada parcela é subdividida em quadrículas de 10 x 10 m a fim de facilitar a
orientação e a mensuração dos indivíduos no momento do inventário de campo.
Figura 16 - Parcela de 20m x 50m subdivida em 10 quadrículas de 10m x 10m.

41

Fonte: Felfili et al (2005)

A alocação geográfica casualizada das parcelas será feita através da sobreposição de um grid com
2
quadrantes numerados (cada quadrante possuindo 1.000m em escala), sobre um mapa com a mesma
escala do grid. Em seguida a localização das parcelas será sorteada ao acaso através do número de cada
quadrante.
Após definida a localização de cada parcela os quatro vértices serão georreferenciados e suas áreas
identificadas fisicamente no campo, de forma a estarem plenamente à disposição para visitas técnicas de
verificação e avaliação, bem como para os monitoramentos subseqüentes que deverão ocorrer a cada cinco
anos.
CL3.1.5. Coleta de dados no campo
As informações levantadas durante a fase de inventário da biomassa florestal das áreas de plantio serão
baseadas em duas informações coletadas em campo: altura total oblíqua (H) e diâmetro à altura de 30 cm
2
do solo (D30) das árvores inseridas dentro das parcelas permanentes de 1.000m . No caso das espécies
pertencentes às famílias botânicas Arecaceae e Palmaceae (palmeiras) o cálculo de volume será feito com
base em equação alométrica oferecidas no anexo 4 A.2. do Good Practice Guidance for LULUCF do IPCC,

41

Manual para o monitoramento de parcelas permanentes nos biomas Cerrado e Pantanal.
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e posteriormente transformada em biomassa seca por individuo, com auxílio de dados da densidade da
madeira para as diferentes espécies.
Para a coleta de D30 será usado suta (figura 17), que consiste em um instrumento de liga de alumínio com
graduação milimétrica. Sua dimensão costuma variar conforme a população florestal amostrada (de 45 cm a
120 cm). As dimensões de suta mais usuais para florestas plantadas são de 45 a 65 cm.

Figura 17 - Utilização da Suta.

Para a coleta da altura (H) será utilizada vara telescópica (figura 18). Este método é muito válido para
populações jovens, em que as alturas das árvores não ultrapassam 10 m, como nos tipos de vegetação de
cerrado. Seu uso consiste em encostar a vara telescópica na árvore e efetuar a leitura da altura oblíqua. A
grande vantagem da mira telescópica é que a leitura da altura é feita ao nível da vista do operador.
Os dados coletados serão marcados em fichas de campo contendo o número de cada árvore, nome vulgar,
medidas do D30 e altura oblíqua de todos os indivíduos inseridos dentro das parcelas permanentes.
Figura 18 - Vara telescópica utilizada para tomada da altura oblíqua dos indivíduos das parcelas.
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Por fim, todos os dados coletados serão tabelados para gerar as estimativas de biomassa seca (biomassa
seca/parcela, biomassa seca /ha e biomassa seca /estrato). A partir da biomassa seca serão calculados os
valores em carbono elementar e CO2 equivalente.
CL3.1.6. Estimativa ex-post da remoção líquida dos GEE da linha de base por sumidouros
Não haverá monitoramento do baseline uma vez que, de acordo com a decisão 6/CMP.1, apêndice B,
parágrafo 6, o monitoramento do baseline não é necessário. As premissas assumidas para se argumentar a
escolha da abordagem para a linha de base podem ser checadas na seção 2.4 no PD – VCS.

CL3.1.7. Estimativa ex-post do valor real das remoções líquidas de gases de efeito estufa por
sumidouros
As fórmulas utilizadas para cálculo dos estoques de carbono do projeto são as seguintes:
Equação 16- Cálculo do estoques de carbono dentro do limite do projeto no tempo t, alcançada pela
atividade do projeto.

Onde:
P (t) = estoques de carbono dentro do limite do projeto no tempo t, alcançada pela atividade do projeto (t
CO2-e)
PA (t) i = estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t do estrato i alcançada pela
atividade do projeto durante o intervalo de monitoramento (t C / ha)
PB (t) i = estoque de carbono na biomassa abaixo do nível do solo no tempo t do estrato i alcançada pela
atividade do projeto durante o intervalo de monitoramento (t C / ha)
Ai = área de atividade de projeto do estrato i (ha)
i = stratum i (I = número total de stratum)
Equação 17- Cálculo do estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t do
estrato i alcançada pela atividade do projeto durante o intervalo de monitoramento.
PA(t) = E(t)i*0,5
Onde:
PA (t) I = estoques de carbono na biomassa acima do nível do solo no tempo t alcançada pela atividade do
projeto durante o intervalo de monitoramento (t C / ha)
E (t) I = estimativa da biomassa acima do nível do solo no tempo t alcançados pela atividade de projeto (t
d.m./ha)
0,5 = fração de carbono de matéria seca (t C/t m.s.)

Para o cálculo da biomassa acima do nível do solo [E(t)i ] a metodologia AR-AMS0001 sugere o uso de
equações alométricas desenvolvidas localmente ou nacionalmente (TIER 2 ou 3). No caso da ausência
dessas equações a metodologia oferece duas outras opções.
Opção 1: Uso de equações alométricas incluídas no apêndice C da própria metodologia ou no anexo 4 A.2
do IPCC Good Practice Guidance for LULUCF (TIER 1);
Opção 2: Uso do fator de expansão da biomassa e volume do tronco, como segue:
Equação 18- Cálculo do estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo.
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E(t) i = SV(t) i * BEF * WD
Entretanto, por já existir uma equação alométrica previamente desenvolvida especificamente para a
quantificação da biomassa aérea para arvores do Cerrado brasileiro (TIER 2), as opções 1 e 2 descritas
acima foram descartadas, optando-se portanto pela equação (19), demonstrada a seguir:
Equação 19- Cálculo do estoque de carbono na biomassa acima do nível do solo.
E(t)i = Y*10
Onde:
E (t) i = estimativa da biomassa acima do solo no tempo t alcançados pela atividade de projeto (t d.m./ha)
2
Y= total de biomassa seca e toneladas dentro de uma parcela (1.000m ou 0,1 hectare)
2
2
10 = conversão da área da parcela (1000 m ) para hectare (10.000m )
Equação 20- Cálculo do total de biomassa seca e toneladas dentro da uma parcela.
-6

Y= ∑ yj * 10

Onde:
2
Y= total de biomassa seca e toneladas dentro da uma parcela (1.000m ou 0.1 hectare)
yj = total da biomassa seca do individuo arbóreo (g).
-6
10 = conversão de gramas para toneladas
Equação 21- Cálculo do total da biomassa seca do individuo arbóreo.
log (yj) = 0,9967 * log(Vj) + 2,587
Onde:
42
yj = total da biomassa seca do individuo arbóreo (g).
3
Vj = volume cilíndrico do individuo arbóreo em dm
Equação 22- Cálculo do volume cilíndrico oblíquo do individuo arbóreo em m3.

Onde:
3
Vj = volume cilíndrico oblíquo do individuo arbóreo em m
43
D30j = diâmetro a 30 cm do solo do individuo arbóreo (cm)
44
Hj = altura obliqua do individuo arbóreo (m)
Equação 23- Cálculo do estoque de biomassa abaixo do nível do solo no tempo t alcançado pela
atividade do projeto durante o intervalo de monitoramento.
PB(t) i = E(t) i * R * 0,5
Onde:
42

A equação de biomassa de Abdala et al. (1998) não necessita do dado de densidade da madeira uma vez que a os
próprios parâmetros já contemplam essa variável no âmbito das espécies do Cerrado
43
Dado coletado em campo durante o inventário florestal (seção 3.1.5)
44
Dado coletado em campo durante o inventário florestal (seção 3.1.5)
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PB (t) = i estoques de carbono na biomassa abaixo do nível do solo no tempo t alcançados pela atividade de
projeto durante o intervalo de monitoramento (t C / ha)
E (t) = i estimativa da biomassa acima do nível do solo do estrato i no tempo t alcançados pela atividade de
projeto (t m.s../ha)
R = razão raiz:parte aérea (adimensional)
0,5 = fração de carbono de matéria seca (t C / t m.s.)
Para o cálculo da biomassa abaixo do nível do solo a metodologia AR-AMS0001 sugere que dados
nacionais sejam usados (TIER 2) para determinação de R, na ausência desses dados a metodologia indica
a utilização dos valores default da tabela 3A.1.8 do IPCC Good Practice Guidance for LULUCF (TIER 1).
Em última instância não havendo referência para as espécies utilizadas a metodologia indica a equação de
Cairns et al (1997):
Equação 24- Cálculo do estoque de biomassa abaixo do nível do solo no tempo t alcançados pela
atividade do projeto durante o intervalo de monitoramento.
PB(t) i =exp(–1.085 + 0.9256 * ln E(t) i) * 0.5
No caso desse projeto, uma vez que existem dados nacionais sobre relação raiz/parte aérea para
45
fisionomias de cerrado, optou-se pela primeira alternativa (TIER 2).
CL3.1.8. Estimativa de fuga ex-post.
Não está previsto qualquer deslocamento de pessoas durante as atividades do projeto. Do mesmo modo, o
deslocamento de alguns animais não estará associado à abertura de novas áreas de pastagem e sim à
incorporação do contingente bovino em pastos já estabelecidos dentro das próprias fazendas, pois a lotação
total do número de animais por hectare é baixa e pode de ser mantida na ampla extensão de pastagens que
existem fora dos limites do projeto. No entanto, observa-se que essas pastagens antigas já estabelecidas
não são adequadamente manejadas e o número de animais a serem deslocados exigiria mais do que 10%
da capacidade média dessas pastagens quanto ao fornecimento de alimento ao gado. A rotatividade do
número de animais deslocados também exigiria mais do que 10% da capacidade média produtiva por
hectare dessas pastagens. Além disso, atualmente a área de agricultura corresponde a 10,2% da área total
do projeto que deve ser reflorestada. Portanto, o leakage referente ao primeiro período creditício do projeto
será determinado no momento da verificação de acordo com as equações abaixo indicadas pela
metodologia AR-AMS0001:
Equação 25- Cálculo do leakage para o primeiro período creditício de verificação do projeto.

Equação 26- Cálculo do leakage para períodos subseqüentes após primeira verificação do projeto.

Onde:
Ltv = Total das emissões de GEE devido ao vazamento no momento da verificação (t CO 2-e).
P(t) = Estoques de carbono dentro do limite do projeto realizado pela atividade de projeto no tempo t (t CO 2e)
45

Abdala et al. (1998)
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GHGPROJ, (t) = Emissões do projeto (CO2-e/ano t)
B(t=0) = Estoques de carbono na biomassa viva no tempo 0 que existiria na ausência da atividade do projeto
(t C/ha)
tv = Ano da verificação (anos)
κ = Intervalo de tempo entre duas verificações (ano)
Os proprietários envolvidos diretamente no projeto serão orientados constantemente de forma a assegurar a
inexistência de atividades fora dos limites físicos do projeto com potencial de emissão e que possuam
relação direta com as atividades do projeto, como por exemplo, abertura de novas áreas de pasto e
agricultura para compensar a área ocupada pelos reflorestamentos.
CL3.1.9. Ex-post estimation of the net anthropogenic GHG removals by sinks
As fórmulas usadas para o cálculo ex-post das remoções líquidas decorrentes das atividades do projeto
serão quantificadas da seguinte forma:
Equação 27- Cálculo do ex-post para o primeiro período creditício de verificação do projeto e para
períodos subseqüentes.

Créditos (tv)

Créditos (tv-k)

Para os períodos subsequentes:
Créditos (tv)

Créditos (tv-k)

Onde:
P (t) = Estoques de carbono dentro do limite do projeto realizado pela atividade de projeto no tempo t (t
CO2-e)
GHGPROJ, (t) = Emissões do projeto (CO2-e/ano t)
ΔC BCSL,t = Baseline líquido de GEE por sumidouros (CO2-e/ano t)
Ltv = Total das emissões de GEE devido ao vazamento no momento da verificação (t CO 2-e)
LCP1 = Total das emissões de GEE devido ao vazamento no final do primeiro período de créditos (t CO 2-e)
Créditos (tv-k) = Unidades de créditos de carbono emitidos após a verificação anterior
tv = Ano da verificação (anos)
κ = Intervalo de tempo entre duas verificações (ano)
CL3.1.10 Resumo dos procedimentos de monitoramento dos estoques de carbono nas áreas do
projeto.
Os procedimentos de i) amostragem estratificada, ii) coleta de dados e iii) cálculo dos estoques de carbono
podem ser resumidos na seguinte seqüência lógica:
1. Poucos meses antes do monitoramento para a confecção do relatório de monitoramento do estoque
de carbono do projeto, faz-se a divisão da área total em estratos visualmente homogêneos.
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2. Aloca-se ao acaso três unidades amostrais piloto para cada estrato.
3. Calculam-se a médias e os desvios-padrão em cada estrato.
4. Calculam-se intensidade amostral necessária para se inventariar a biomassa em cada estrato, bem
como os erros amostrais e intervalos de confiança.
5. A partir do procedimento anterior calcula-se o número definitivo de parcelas permanentes por
estrato.
6. Alocam-se aleatoriamente as parcelas permanentes definitivas para todos os estratos, que servirão
como base para o cálculo de biomassa (e carbono) durante todo o período creditício do projeto.
7. Faz-se a medição do D30 e da altura oblíqua de todos os indivíduos arbóreos dentro dos limites das
parcelas.
8. Calcula-se a biomassa seca acima do nível do solo para cada indivíduo e para a parcela como um
todo.
9. Extrapola-se o valor de biomassa seca acima do nível do solo para a área do estrato.
10. Quantifica-se a biomassa seca abaixo do nível do solo a partir dos dados de biomassa seca acima
do solo.
11. Converte-se o valor de biomassa seca total para toneladas de CO2 equivalente.
12. Soma-se o volume de todos os estratos para se chegar ao estoque total de CO2-e do projeto no
momento da verificação.
CL3.2. Comprometimento com o plano de monitoramento.
Vide seção CL3.1.
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CM1. Impactos Líquidos Positivos à Comunidade
CM1.1. Impactos às comunidades.
O projeto de Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas - Taquari pretende além de
reflorestar áreas degradadas, propiciar benefícios sociais envolvendo comunidades de baixa renda. O
envolvimento dessas comunidades estará presente em todas as etapas do Projeto.
Impactos à comunidade do Buracão
Na comunidade do Buracão, foram incluídas 10 famílias:, Jucelma Justino Santos, Zélia Aparecida Simão
de Jesus, Lourdes Maria Simão de Jesus, Sebastiana Lázara da Silva, Otalécio Donato do Silva, Letícia de
Jesus Silva, Nair Rosa dos Santos Novais, Jordana dos Santos Novais, Romancina Fortino e Luzia Fortino.
Na comunidade do Buracão e, em especial, as famílias participantes, o projeto será responsável por
promover a integração entre as famílias locais, mobilizando-as para trabalharem conjuntamente em prol do
desenvolvimento da comunidade, o que ajudará a evitar a saída dos jovens e manter as tradições locais.
Outro impacto que pode ser citado é o aumento de renda das famílias que será possível através das
atividades produtivas e comerciais implementadas pelo projeto. Também é possível citar que as famílias
terão acesso a espécies nativas para enriquecer a propriedade.
Para que todas as famílias envolvidas possam tirar o maior proveito da produção de mudas e das atividades
do projeto, todas elas passarão por capacitações que envolverão o manejo de recursos naturais e saúde e
segurança nesse tipo de trabalho. Esse treinamento também será importante para que as famílias possam
também produzir os derivados das principais matérias primas locais e assim aumentar a cadeia de
produção.
O desenvolvimento das atividades do projeto e da economia local favorecerá a inclusão do Buracão nas
políticas pública do governo municipal, o que poderá permitir o acesso aos principais serviços básicos à
comunidade. Na tabela 22, pode-se ver o cenário da comunidade com projeto e sem o mesmo.
Tabela 22– Impactos às comunidade do buracão em cenário com projeto e sem projeto.
Cenário com projeto
Integração entre as famílias em
torno da comunidade

Cenário sem projeto
Famílias menos integradas na
comunidade

Aumento de renda para famílias
produtoras de mudas e coletoras
de sementes do Cerrado.

Famílias com pouca perspectiva de
diversificar as atividades de geração de
renda

Enriquecimento das propriedades
com espécies nativas de
interesse do proprietário.

Dificuldades dos proprietários das
comunidades em adquirir espécies
mais diversificadas e produtivas

Famílias capacitadas para o
manejo e aproveitamento dos
recursos naturais.

Famílias com maior dificuldade em
manejar os recursos naturais de forma
sustentável, provocando o
desmatamento, esgotamento do solo e
redução dos estoques de carbono

Famílias capazes de planejar e
se organizar coletivamente

Famílias com maior dificuldade em se
organizar e efetivar um projeto coletivo
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Famílias capazes de trabalhar a
verticalização de sua produção
Inserção da comunidade na
agenda pública do governo local
e resgate da cidadania

Produção terceirizada, beneficiando
menos a comunidade local
Afastamento maior da comunidade em
relação às políticas públicas locais e
dificuldade de acesso a serviços
básicos.

Impactos à comunidade do Cedro
Na comunidade do Cedro, foram incluídas 10 famílias que serão beneficiadas. São elas:: Lucely Morais Pio,
Gladsmar Morais Pio, Hidelbrando Simão, Ivan José Pio, Armantina Morais, Cleunice Pio Miranda,
Epaminondas G. Silva, Maria José Faria de Jesus, Adailton de Jesus, Maria Sabina J. Morais
Na comunidade do Cedro, as famílias serão beneficiadas, através da produção de medicamentos
fitoterápicos através do apoio à ampliação da horta medicinal comunitária, objetivando maior oferta e
garantia de matéria-prima para produção de fitoterápicos no Centro de Plantas Medicinais da Comunidade
do Cedro.
A comunidade do Cedro já possui um viveiro estruturado para a produção de 20.000 mudas, precisando
apenas de ampliação dos canteiros de ervas medicinais, assistência técnica, capacitação e organização
coletiva. Por isso, o projeto prevê a reativação do viveiro comunitário e capacitações para a diversificação
da produção assim como permitirá maior facilidade para escoar a produção.
O projeto também prevê o plantio de mudas diversas nas propriedades dos membros da comunidade para
enriquecimento das espécies locais. Com o aumento das atividades de geração de renda e movimentação
da economia, o cedro deverá ser beneficiado com maior acesso às políticas públicas locais e crédito. A
tabela 23 apresenta o impacto do projeto e demonstra um cenário com projeto e outro sem projeto no local
Tabela 23– Impactos à comunidade do Cedro em cenário com projeto e sem projeto.
Cenário com projeto
Reativação do viveiro
comunitário do Cedro

Cenário sem projeto
Viveiro com pouca ou nenhuma
produção de mudas

Enriquecimento das
propriedades com espécies
de interesse do proprietário.

Dificuldades dos proprietários das
comunidades em adquirir espécies
mais diversificadas e produtivas

Famílias capazes de
trabalhar a verticalização de
sua produção

Produção terceirizada, beneficiando
menos a comunidade local

Diversificação dos meios
para o escoamento da
produção de remédios e
alimentos produzidos na
comunidade
Inserção da comunidade na
agenda pública do governo
local

Dificuldade em divulgar e vender os
produtos feitos na comunidade
Afastamento maior da comunidade
em relação às políticas públicas
locais e dificuldade de acesso a
serviços básicos.
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Impactos aos assentamento Serra das Araras, Pouso alegre e Formiguinha
Dos assentamentos, 25 famílias serão incluídas como beneficiárias diretas do projeto, São elas: Eudes
Felizardo da Silva, Valteci Alves Pereira, Agenor Oliveira Leite, Erasmo Silva Souza, José Neto Nogueira,
Alex Vilela dos Santos, Wander, Sebastião Biapino, Deusilda Inácio Santana, Manoel Suamilton Camargo,
José Lourenço Caetano, Adalto Ferreira de Almeida, Balbina Cândida da Silva, Sebastião Rodrigues,
Lazaro Rocha, Jose Francisco, Onezio Taveira, Reinaldo Guimarães, José Boaventura, Zenaide J.Almeida,
Manoel Rosa Oliveira, Julimar, Carla Simone Neres Oliveira, Maria Divina Ferreira Oliveira, Rosa Helena
Neves Marques
Espera-se que as famílias assentadas tenham as suas rendas aumentadas através da produção e
comercialização de mudas durante o reflorestamento e posteriormente com o apoio à produção de mudas
no Centro de Educação e Produção de Mudas Nativas do Cerrado. O projeto fornecerá uma estrutura
mínima para a produção de mudas para as famílias assentadas.
Além da comercialização das mudas as famílias poderão, com apoio do projeto, recuperar ou enriquecer
suas propriedades com espécies nativas do Cerrado que já possuem valor econômico e social, pois a
comunidade envolvida será capacitada para terem essa competência técnica. Outra fonte de geração de
renda será a coleta e comercialização de sementes, que atenderá a necessidade dos viveiros da região e
outros mercados.
Considerando que essas famílias possuem renda média de um salário mínimo (dados de pesquisa realizada
pela Oréades) e apresentam dificuldades em se estabelecerem produtivamente, as atividades do projeto
constituem um incentivo, sendo fonte de aumento de renda das propriedades, a qual indiretamente acaba
evitando o êxodo rural e a perda de identidade coletiva. Especialmente nos assentamentos, envolvendo as
mulheres, o projeto estimulará o aumento da produção do baru (Dipteryx alata) e seu beneficiamento, já que
as famílias utilizam esse produto no seu dia-a-dia para fabricação de gêneros alimentícios. A castanha do
baru já possui valor no mercado nacional e a região apresenta uma grande quantidade do mesmo, portanto
essa é uma atividade que contribuirá fortemente com a diversificação da renda das pequenas propriedades.
O projeto tende a mostrar os caminhos da sustentabilidade para pequenas propriedades, tendo como meta
a diversidade de fornecimento de recursos naturais, seu manejo e utilização para geração de renda, uma
vez que a posse da terra nem sempre garante a fixação no campo, e da mesma faz-se necessário retirar o
sustento da família. A tabela 24 demonstra os impactos do projeto e compara dois cenários: com e sem
projeto.
Tabela 24– Impactos aos assentamentos em cenário com projeto e sem projeto
Cenário com projeto
Enriquecimento das
propriedades com espécies
de interesse do proprietário.

Cenário sem projeto
Dificuldades dos proprietários das
comunidades em adquirir espécies
mais diversificadas e produtivas

Aumento de renda para
famílias produtoras de mudas
e coletoras de sementes do
Cerrado.

Famílias com pouca perspectiva de
diversificar fontes de renda

Famílias capacitadas para o
manejo e aproveitamento
dos recursos naturais.

Famílias com maior dificuldade em
manejar os recursos naturais de
forma sustentável, provocando o
desmatamento e esgotamento do
solo, redução dos estoques de
carbono
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Famílias capazes de planejar
e se organizar coletivamente
Inserção da comunidade na
agenda pública do governo
local

Famílias com maior dificuldade em
se organizar e efetivar um projeto
coletivo
Maior afastamento da comunidade
em relação às políticas públicas
locais.

Impactos à comunidade Nova Esperança.
O público beneficiado pelo projeto da Comunidade Terapêutica Nova Esperança é difícil ser medido em
função da rotatividade do atendimento aos dependentes químicos. A cada 9 meses, 35 pessoas, entre
jovens e adultos do sexo masculino, são atendido.
Essa comunidade já teve apoio da Oréades e atualmente possui um viveiro que serve como atividade
laborterapêutica, sendo que as mudas produzidas e comercializadas são destinadas para a manutenção de
atividades da comunidade, garantido o fornecimento do tratamento gratuito oferecido e possibilitando que a
mesma, não dependa unicamente de doações da comunidade local para o exercício de seus trabalhos.
O projeto irá fomentar maior capacitação para esse grupo que se encontra excluído da sociedade por causa
do vício, garantindo a perpetuidade dos trabalhos com a produção de mudas. Estima-se que tal apoio trará
ao grupo possibilidades de inserção na sociedade através da qualificação profissional e aumento das
chances de emprego.
Tabela 25 – Impactos à comunidade Nova Esperança e cenários com e sem projeto.
Cenário com projeto
Oportunidade para os
dependentes químicos de serem
atendidos gratuitamente.

Cenário sem projeto
oferecimento não gratuito do
atendimento aos dependentes
químicos

Maior qualificação profissional e
maiores chances de emprego

Menor qualificação profissional e
dificuldade de estar empregado

Diversificar o escoamento da
produção de mudas produzidas
na comunidade

Dificuldade em vender as mudas
feitas na comunidade

Impacto aos produtores
O projeto também beneficiará os produtores já que terão parte de suas terras reflorestadas e com isso,
estarão adequados ao código florestal. O reflorestamento permitirá o resgate da biodiversidade no local
assim como a recuperação dos recursos naturais da propriedade, Outro benefício para os produtores será
o reflorestamento da reserva legal e APP no prazo de 3 anos, o que minimiza o risco do proprietário em não
reflorestar a sua área.
Após a fase de reflorestamento, o agricultor terá a possibilidade de utilizar a floresta como fonte de renda
não madeireira e terá mais acesso aos créditos no mercado por estar em conformidade com as leis
ambientais brasileiras. Isso trará outro benefício que será evitar multas por descumprir o código florestal.
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Com o projeto de carbono, o proprietário também não precisará pagar pela assistência técnica
especializada em recuperação de áreas degradadas custeado pelo projeto. Isso ajuda a demonstrar que os
proprietários locais possuem uma visão pró-ativa do mercado de carbono.
Tabela 26 – Impactos aos produtores e cenários com e sem projeto
Cenário com projeto
Adequação dos proprietários ao código
florestal.
Reflorestamento das áreas de Reserva
Legal e APP em três anos.
Após a implantação da floresta
possibilidade de utilização do recurso
não madeireiro como fonte de renda.
Acesso a créditos no mercado por
estarem em conformidade com as leis
ambientais.
Assistência técnica especializada em
recuperação da área degradada ofertada
e sendo custeado pelo projeto.

Visão proativa dos produtores rurais e de
empresas do agronegócio quanto ao
cumprimento das leis ambientais e
regularização.

Cenário sem projeto
Proprietários não adequados ao código
floresta
Reflorestamento das áreas de Reserva
Legal e APP prazo indeterminado.
Inexistência de floresta tendo
impossibilidade de utilização do recurso
não madeireiro como fonte de renda.
Sofrimento de sanções que condicionam
a não recebimento de créditos pela
inadimplência ambiental.
Assistência técnica para recuperação da
área degradada deverá ser custeada
pelo produtor, o qual não possui
recursos para este fim atualmente.
Dificultando a realização da atividade
acontecer.
Visão negativa dos produtores rurais e
de empresas do agronegócio quanto ao
cumprimento das leis ambientais e
regularização.

Manutenção e resgate da biodiversidade
e dos recursos naturais da propriedade.

Constante perda da biodiversidade e dos
recursos naturais da propriedade.

Evita recebimento de multas dos órgãos
ambientais fiscalizadores por estarem
de acordo com a lei..

Passivos de recebimento de multas dos
órgãos ambientais fiscalizadores por não
estarem de acordo com a lei.

Impacto à comunidade geral local
O reflorestamento permitirá que a população que está na zona do projeto e entorno seja beneficiada com a
manutenção da biodiversidade local e aumento da diversidade de espécies. Nesse sentido, pode-se dizer
que benefícios do reflorestamento extrapolam a zona do projeto e impacta positivamente na população
local.
No controle de incêndios a comunidade geral será beneficiada com a formação de uma Brigada Voluntária
do Parque Nacional das Emas. A formação de brigadas voluntárias com a capacitação de funcionários de
empresas, fazendas e até de membros das comunidades próximas permitirá uma melhor gestão de
combate e controle do fogo nas áreas do projeto e na região como um todo.
Com o desenvolvimento da economia local das comunidades e assentamentos,com as atividade de coleta,
produção e venda de mudas e frutos nativos do cerrado, haverá a possibilidade de outras comunidades não
incluídas diretamente no projeto possam também oferecer serviços e produtos para essas atividades,
criando assim um efeito em cascata e movimentando a economia de outras comunidades.
CM1.2. Manutenção dos Altos Valores de Conservação.
Ver em G3.6.
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CM2. Impactos Sociais fora da área do projeto.
CM2.1. Impactos sociais negativos.
Não é previsto qualquer impacto social negativo fora da área do projeto.
CM2.2. Mitigação dos impactos sociais negativos.
Não se faz necessário esse planejamento uma vez que não é previsto impactos negativos.
CM2.3. Esclarecimentos sobre a não impactação negativa do projeto.
A atividade de projeto não deve acarretar em impactos negativos aos atores locais situados na região do
projeto, uma vez que o mesmo não causará necessidades de mudanças (realocações) ou transtornos pelo
uso dos recursos naturais importantes para a subsistência das comunidades adjacentes.
De outra forma, o projeto - de acordo com os benefícios descritos no item G3.2 - não somente afetarão
positivamente a comunidade local como também beneficiará indiretamente outras comunidades e atores
locais (stakeholders) encontrados na região do projeto, seja através da disseminação de conhecimento
como através da valorização do Cerrado e dos modos de vida tradicionais.

CM3. Monitoramento dos Impactos à Comunidade
CM3.1. Plano de monitoramento dos impactos sociais.
As atividades do projeto terão como mecanismo de monitoramento e comunicação o Diagnóstico Rural
46
Participativo(DRP) . O Diagnóstico Rural Participativo (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.
Entretanto, cabe demonstrar neste item as variáveis que serão monitoradas pela metodologia, as quais são
apresentadas na tabela 27. A execução desta ferramenta se dará pela própria Oréades, onde serão
monitorados os seguintes indicadores através de ferramentas de DRP:
Tabela 27- Indicadores de Sustentabilidade
INDICADORES
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FERRAMENTA DO DRP

Habitação

Matriz de camadas sociais

Produção

Fluxograma de Produção

DESCRIÇAO DA FERRAMENTA
Caracteriza as diferenças sociais e
econômicas da comunidade, identificadas
pelos comunitários. São classificados os
diferentes grupos sociais que formam a
comunidade, divididos segundo os seguintes
critérios: terra, comércio, gado, moradia,
transporte e educação.
Expõe todos os passos na produção de um
determinado produto. Analisa o mesmo
detalhadamente, através de um diagrama
construído coletivamente pelas pessoas que
produzem a mesma coisa, buscando
analisar esse processo e melhorá-lo.

http://www.ecosocialnet.com/publicacoes/DRP.pdf
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Renda

1-Fluxograma comercial

1-Expõe todos os fluxos econômicos de uma
propriedade.
Ao
mostrar
os
fluxos
comerciais em sua totalidade, permite-se
uma análise da eficiência, as debilidades e
os potenciais comerciais.

2- Matriz de
comercialização

2- Busca conhecer de que maneira os
agentes comerciais externos e internos
realizam transações de comercialização de
produtos, a que preços e em que forma de
pagamento. Também registra a quantidade
de produtos comercializados

Educação

Matriz de camadas sociais

Infraestrutura
física

Mapa comunitário

Lazer/cultura

1-Calendário histórico

2-mapa comunitário
Biodiversidade

1- Mapa dos recursos
naturais

Caracteriza as diferenças sociais e
econômicas da comunidade, identificadas
pelos comunitários. São classificados os
diferentes grupos sociais que formam a
comunidade, divididos segundo os seguintes
critérios: terra, comércio, gado, moradia,
transporte e educação.
Identifica informações sobre as condições
de vida, como podem ser o acesso à água,
energia elétrica, qualidade de moradia,
escola, áreas de lazer e estradas.
1- Representa as sucessões históricas, com
as mudanças que estes causaram no
sistema de produção, nos fatores sociais,
culturais e no ambiente num tempo prédeterminado.
2- Identifica informações sobre as condições
de vida, como podem ser o acesso à água,
energia elétrica, qualidade de moradia,
escola, áreas de lazer e estradas.
1- Mostra graficamente os diferentes
elementos do uso do espaço, enfocando os
recursos naturais. São distinguidas as áreas
ocupadas pelos habitantes, recursos de flora
e fauna, zonas de cultivos e outros. Este cria
uma concepção compartilhada sobre a
utilização do espaço e dos recursos.

O plano de aplicação da metodologia de monitoramento – DRP – será assim estabelecido:
No ano 1 do projeto as ferramentas dessa metodologia serão aplicadas para indicação do marco zero,
sendo as mesmas também aplicadas para monitoramento no ano 2 e ano 3 de execução do projeto. A
partir do ano 4, as ferramentas do Diagnóstico Rural Participativo – DRP serão aplicadas a cada dois anos
até o ano 8. Para cada período de aplicação do DRP será gerado um relatório sistematizando a situação de
cada indicador, gerando assim uma documentação sobre o monitoramento ao longo do tempo.
CM3.2. Plano de monitoramento e conservação dos HVC‟s.
O plano para avaliar a efetividade das medidas adotadas para manter ou melhorar os atributos de alto valor
para conservação relacionada ao bem estar das comunidades presentes na zona do projeto, seguirá a
metodologia do Diagnóstico Rural Participativo descrita em CM 3.1.
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Através da aplicação de ferramentas participativas, as famílias serão capazes de identificar e monitorar os
recursos naturais existentes em suas comunidades, identificando assim formas sustentáveis de
aproveitamento desses recursos.
CM3.3. Comprometimento com o plano de monitoramento.
A aplicação das ferramentas da Metodologia do Diagnóstico Rural Participativo deve ser iniciada juntamente
com a atividade de projeto, definindo assim o marco zero, apresentado em CM 3.1. Todos os resultados
gerados a partir da aplicação da metodologia de monitoramento serão divulgados nos meios de
comunicação usuais da instituição proponente: publicação no site institucional e outros veículos de
comunicação
B1. Impactos Líquidos Positivos à Biodiversidade
B1.1. Impactos na biodiversidade.
O sistema de informações geográficas (SIG) tem sido importante para o mapeamento e monitoramento de
vários ecossistemas, contribuindo efetivamente com as atividades de planejamento e fiscalização dos
recursos naturais nele contidos. Com o processamento de imagens é possível identificar o tamanho das
áreas desmatadas e/ou que sofrem processos de combustão sazonal, podendo-se desta forma relacionálas com as estimativas de perda de biodiversidade.
Uma análise sobre os desmatamentos ocorridos no bioma Cerrado, no período de 2001 a 2005 empregou
imagens do sensor MODIS – Produto MOD13Q1 (250 metros) e técnicas de detecção automática de
mudanças na paisagem. Concomitantemente às análises realizadas, o estudo compara três mapas-base
que retrataram o estágio de conservação deste bioma.
Os mapas-base foram provenientes de três fontes:
1) Base MODIS: mapa de remanescentes e uso da terra para o Cerrado, elaborado a partir de 24 cenas
MODIS - MOD13Q1, referente ao ano de 2003;
2) Base PROBIO: mapa de remanescentes para o Cerrado produzido pela Embrapa Cerrados - CPAC, no
escopo do projeto nacional PROBIO/MMA/GEF, com base em imagens Landsat - TM do ano de 2002;
3) Base SPOT: mapa da cobertura vegetal para a América do Sul, realizado pela Comissão Européia (Joint
Research Centre) no ano de 2000, proveniente de imagens do sensor SPOT Vegetation (Eva et al., 2004), e
recortado para a região do Cerrado.
Figura 19 - Mapas base utilizados para a análise temporal dos possíveis desmatamentos. A cor
vermelha indica áreas de agricultura, pastagem e outras formas de uso.
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O Sistema Integrado de Alerta de Desmatamentos (SIAD) foi utilizado neste estudo para a realização do
monitoramento de quatro períodos consecutivos: 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005. Baseado
em um Sistema de Informações Geográficas, o SIAD empregou imagens NDVI (Índice da Diferença
Normalizada da Vegetação) para detectar a redução de biomassa entre duas datas (ex. outubro de 2001 outubro de 2002), orientado por limiares de mudança na paisagem e área mínima a ser detectada.
Todos os possíveis desmatamentos foram vetorizados e armazenados em um banco de dados geográfico,
juntamente com as imagens filtradas e recortadas para a área de estudo. Os resultados preliminares
apresentaram a detecção de possíveis desmatamentos no bioma Cerrado para os períodos 2001-2002,
2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005.
Apesar das diferenças observadas entre estes mapas (quanto à área e distribuição das classes, por
exemplo), as áreas de mudanças detectadas tendem a coincidir, inclusive quanto aos seus padrões de
distribuição. Especificamente para o período de 2004-2005 (figura 20), foram detectados, em média, 24.000
2
km de mudanças, o que representa, em relação aos períodos anteriores, uma redução de
15
aproximadamente 50%. (FERREIRA, 2006).
Estudos centrados em mapas da Microrregião Sudoeste de Goiás denotam poucos remanescentes da
vegetação nativa e a predominância dos cultivos temporários. Analisando a figura 21 verifica-se que a maior
parte das terras do Sudoeste de Goiás é utilizada a fim de se instalar lavouras temporárias (cultivos anuais).
Nota-se que, ao lado dos cultivos anuais, a pastagem ocupa grandes extensões de terra, porém em áreas
mais descontínuas, indicando que naquele espaço a pecuária divide a área com a monocultura.
Figura 20 - Uso do Solo e Unidades Fisionômicas na Microrregião do Sudoeste de Goiás, região do
projeto.
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No que tange à vegetação nativa, a área ocupada por florestas estacionais, cerrado denso, cerradão,
campo limpo úmido, cerrado ralo e veredas compõe uma parte muito pequena em relação ao total da área
da microrregião do corredor, presente em maior ou menor grau, dependendo do uso agrícola específico dos
solos em cada um dos municípios.
A retirada da vegetação nativa na região do entorno do PNE (figura 22) provoca perturbações para a vida e
o equilíbrio ecossistêmico do mesmo, pois fragmenta os ecossistemas e compromete a biodiversidade local.
Dessa forma, o PNE torna-se um grande fragmento isolado, e o seu objetivo principal de preservação do
bioma é altamente prejudicado.
Figura 21 - Focos de Desmatamento na MRH Sudoeste de Goiás (2004 – 2005)
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O estudo aplicado à região do projeto, no estado do Mato Grosso do Sul, utilizou como base de informação
um questionário acerca dos usos da terra em propriedades rurais no entorno do PNE (figura 22). Cada
prática foi classificada de acordo com a legenda da figura abaixo em que os dados foram compilados e
utilizados para o referenciamento das imagens geradas com o SIG.
Figura 22 - Estatísticas das Práticas Rurais por Propriedades Analisadas no entorno do PNE, MS.

PNE

Fonte: CAMARGO (2005)
Os estudos das imagens elaboradas pelos trabalhos aqui descritos apontam para os cenários advertidos no
item G2 deste documento. A atividade agropastoril é muito presente na região do projeto e é potencialmente
a maior contribuição para o desmatamento. A agricultura conduzida nestes municípios gera problemas de
gestão de recursos naturais, resultando no desmatamento de florestas ripárias e na utilização de técnicas
de manejo inadequadas. No que consiste à pecuária, Queiroz (2005) afirma que a agricultura ocupa mais de
65% das áreas agricultáveis estabelecidas na região do cerrado, e caracteriza-se por ser uma atividade de
baixa tecnologia e produtividade e que demanda grandes extensões de terra.
Desmatamentos e outras agressões ambientais como as descritas neste documento configuram problemas
graves à biodiversidade do cerrado, tendo como efeitos diretos a perda de vegetação que acarreta efeitos
secundários como a perda de habitat e o comprometimento dos serviços ambientais.
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Tais processos levam a uma drástica redução na diversidade biótica local, seja imediatamente, através da
perda da área, ou em longo prazo, através dos efeitos do isolamento. A perda da área pode excluir
imediatamente algumas espécies se as mesmas forem raras ou estiverem distribuídas em manchas. Além
disso, os pequenos tamanhos populacionais das espécies remanescentes as tornam vulneráveis à extinção
através de processos ambientais que ocorrem ao acaso (catástrofes localizadas, endogamia, etc).
Não bastasse a perda da biodiversidade, o desmatamento no Cerrado pode ter sérias e indesejáveis
conseqüências nos fluxos hidrológicos do Brasil. Nascem no Cerrado 14% das águas que correm para as
três maiores bacias hidrográficas nacionais (Amazonas, São Francisco, Paraná-Paraguai). E há indícios,
que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais avalia, de que esse fluxo está diminuindo - como estaria
16
decrescendo o volume de água armazenado nos lençóis e reservatórios subterrâneos (NOVAES, 2008) .
As unidades de conservação presentes no Cerrado constituem atualmente importante recurso de
sobrevivência. De acordo com a Embrapa Monitoramento por Satélite, menos de 5% do Cerrado está
protegido em fragmentos inseridos em unidades de conservação (pública e privada), de tal forma que
estudos indicam que abaixo de dois mil hectares contínuos cadeias genéticas e reprodutivas apresentam
dificuldades em se manter.
Como já mencionado, as unidades de conservação presentes na região do projeto – PNE e PENT – sofrem
forte pressão de desmatamento e degradação ambiental oriundos das áreas adjacentes fragmentadas
17
devido ao uso da terra identificado nestas áreas. FOGGO et al. (2001) relatam que a fragmentação
geralmente envolve um habitat que é mais natural (exemplo: fragmento florestal) enquanto o outro é mais
antropogênico (matriz circundante), e é causada por atividades como fogo e desmatamento, de forma que a
interação entre esses dois ambientes produz o que atualmente é definido como „borda‟. Ponderando sobre
este autor, podemos afirmar que as unidades de conservação, bem como os fragmentos remanescentes,
estejam expostas ao “efeito de borda”.
O efeito de borda ocorre na “zona de contato entre um habitat natural e outro antropizado” (BRASIL,
18
2003) , e pode ser “entendido como as mudanças que ocorrem ao longo das margens de um fragmento,
19
causadas pela quebra e descontinuidade dos ambientes” (FERREIRA, 2000) . Uma vez que as unidades
de conservação contendo fragmentos florestais preservados e em contato com áreas perturbadas e
degradadas, com atividades antrópicas e desfavoráveis à conservação das espécies e ambientes naturais,
podemos supor que a área do projeto num cenário sem projeto pode influenciar negativamente a
biodiversidade local contida nos PNE e PENT.
O cenário de uso da terra apontado no item G2 deste documento corrobora com a intensidade do efeito de
borda na área do projeto. Com a manutenção das atividades agropastoris, as UC‟s permanecem mais
suscetíveis às alterações da paisagem, como por exemplo, efeitos do fogo, que segundo Corrêa (2007), cria
condições propícias para o estabelecimento de espécies invasoras vegetais gerando alterações
fisionômicas da paisagem natural, na riqueza e abundância de espécies, além de redução da biomassa.
20

Metzger (1999) citado em Heinish (2007) aponta como solução para o efeito de borda o estabelecimento
de Corredores de Biodiversidade para conectar os fragmentos florestais e permitir o aumento da taxa de
imigração, aumento da „home range‟, proteção para o deslocamento entre os fragmentos, constituição de
refúgios alternativos contra distúrbios que possam ocorrer na paisagem e permitir o aumento da população
de determinadas espécies.
O desenvolvimento do projeto de reflorestamento nas áreas eleitas dispostas no interior do corredor de
biodiversidade Emas – Taquari serão oportunas para aumentar a manutenção da biodiversidade local, bem
como a restauração dos fragmentos, proporcionará à região maiores garantias da manutenção dos serviços
ambientais.
O projeto deve reforçar os objetivos contidos no programa de formação de Corredores de Biodiversidade
empreendido pela Conservação Internacional do Brasil e realizado nas principais regiões naturais do país.
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Os corredores de biodiversidade são grandes unidades de planejamento regional que compreendem um
mosaico de usos do solo e áreas-chave para conservação. São de extrema importância biológica, pois
abrigam importantes centros de endemismos e grande parte das espécies ameaçadas de extinção.
O Corredor Emas-Taquari cobre paisagens do Cerrado e do Pantanal (figura 23). Estende-se do sudoeste
de Goiás até o centro-norte de Mato Grosso do Sul, passando pelo sudeste do Mato Grosso. Desde 2000, a
CI-Brasil trabalha para na implementação desse corredor. Ocupa quase seis milhões de hectares, o que
equivale à área do estado da Paraíba. Fazem parte do Corredor os municípios de Alcinópolis, Alto Araguaia,
Chapadão do Céu, Costa Rica, Coxim, Mineiros, Portelândia e Serranópolis.
Figura 23 - Corredor de Conservação da Biodiversidade Emas – Taquari.

Fonte: Conservação Internacional
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Com a utilização de ferramentas de monitoramento de imagens como as descritas no início deste item,
espera-se reconhecer o incremento florestal gradativo durante o ciclo de vida do projeto, que por sua vez
segundo os critérios de correlação entre presença florestal e conservação da biodiversidade, devem
demonstrar juntamente com outras análises, os benefícios do projeto frente à conexão dos fragmentos,
proteção das áreas de nascente, áreas de recarga e ribeirinhas, bem como a preservação de habitats. Para
isso os estudos conduzidos por instituições parceiras da Oréades, principalmente universidades, devem
contribuir para o monitoramento da biodiversidade na área do projeto.
B1.2. Manutenção dos Altos Valores de Conservação (HCV‟s).
Ver em G 3.6.
B1.3. Espécies utilizadas pelo projeto.
A atividade de reflorestamento prevê a utilização das espécies listadas no Anexo IX.
As espécies a serem plantadas serão aquelas que ocorrem naturalmente em condições de clima, solo e
umidade semelhantes da região. Com base nesta premissa, elaborou-se uma relação de espécies que
ocorrem naturalmente no bioma Cerrado.
Dentro do escopo de atividades do projeto de reflorestamento está incluída a compra de sementes e mudas
da comunidade local, o que garante que as espécies (sementes) serão coletadas na região do projeto. Para
tal um programa para identificação de matrizes arbóreas, capacitação de coletores e estruturação de uma
rede de coletores de semente são algumas das atividades propostas pelo projeto.
Ainda no escopo das atividades de reflorestamento, pretende-se executar o coroamento das mudas, a fim
de reduzir a competição das espécies nativas com as espécies invasoras. O plano completo de restauração
das áreas pode ser encontrado no Anexo IV deste documento.
B1.4. Impactos pelo uso de espécies não nativas.
A atividade do projeto não utilizará espécies não-nativas no reflorestamento das áreas.
B1.5. Garantias do não uso de OGM.
A origem das sementes e mudas está na própria região do projeto, cujos coletores e produtores de mudas
serão membros da própria comunidade da região do projeto. Desta forma, não haverá o uso de indivíduos
geneticamente modificados na atividade do projeto, mesmo porque não existe até o momento OGM‟s de
espécies arbóreas nativas.
B2. Impactos da Biodiversidade fora da área do projeto.
B2.1. Impactos negativos à biodiversidade.
Este aspecto não se aplica, pois a atividade de projeto proposta implica em ações benéficas à
biodiversidade e suas dinâmicas, de forma que os efeitos positivos esperados para dentro das áreas do
projeto também poderão ser sentidos de forma direta ou indireta, fora dos limites do projeto. Com o uso de
espécies nativas e com a inclusão das comunidades no projeto, espera-se promover a conservação da
biodiversidade regional.
Um dos principais enfoques desta proposta de atividade centra-se nos objetivos de contribuir com a missão
do Corredor de Conservação da Biodiversidade Emas – Taquari, de forma que é esperado que os
benefícios do projeto, no âmbito da biodiversidade, vão alem dos limites físicos do projeto
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Espera-se também, que os benefícios positivos sejam maiores do que os negativos (detectados em G5.5),
uma vez que a recuperação e restauração de fragmentos florestais será responsável pela promoção de
serviços ambientais (alimentação e abrigo para a fauna durante incêndios, refúgio contra a caça, proteção
de recursos hídricos dentre outros serviços). Adicionalmente, a sensibilização da população sobre a
obtenção de renda em harmonia com a conservação do ecossistema se acentua como um fator positivo do
projeto.
B2.2. Mitigação dos impactos negativos à biodiversidade.
Não se aplica.
Não são previstos impactos negativos decorrentes das atividades do projeto. Por outro lado, como forma de
aumentar os benefícios para a biodiversidade nas áreas circundantes, o projeto prevê um alcance social
importante, incluindo e sensibilizando as comunidades na área do mesmo através das atividades descritas
no item CM1 deste documento.
O proponente do projeto prevê ainda a criação de parcerias de pesquisa entre instituições públicas,
privadas e terceiro setor para promover estudos e levantamentos biológicos dentro das áreas do projeto.
Esses estudos deverão integrar as estratégias de monitoramento da biodiversidade e ajudarão a entender e
quantificar as contribuições do projeto para a biodiversidade.
B2.3. Impactos positivos do projeto sobre a biodiversidade no cenário “sem projeto”.
Além do reflorestamento com espécies nativas, que não ocorreria na ausência do projeto, há também a
prevenção da exposição de áreas naturais ao fogo, não só das áreas reflorestadas, mas também de outras
zonas com vegetação nativa na região. Para este problema a atividade do projeto prevê a constituição de
aceiros nas áreas do projeto, bem como ações de apoio e capacitação à Brigada de Incêndios e
sensibilização da comunidade sobre práticas adequadas de manejo do solo.
B3. Monitoramento dos Impactos à Biodiversidade.
B3.1. Plano de monitoramento dos impactos à biodiversidade.
O monitoramento da biodiversidade será feito de forma conjunta entre as iniciativas de pesquisa acadêmica
que utilizarão as áreas do projeto como áreas experimentais, além da Metodologia do Diagnóstico Rural
Participativo que possui uma abordagem diferenciada mais voltada à percepção da comunidade em relação
aos indicadores da biodiversidade. Ver item CM3.1.
Um monitoramento de escopo mais científico e quantitativo deverá complementar as informações coletadas
através da aplicação da Metodologia do Diagnóstico Rural Participativo, para tal, o projeto prevê parcerias
de pesquisa entre a Oréades, a Conservação Internacional do Brasil e instituições de pesquisa públicas e
privadas.
B3.2. Plano de monitoramento e conservação dos HVC‟s.
Ver item CM3.2.
B3.3. Comprometimento com o plano de monitoramento.
Os detalhes do plano de monitoramento deverão ser definidos entre a Oréades, a Conservação
Internacional do Brasil e as instituições de pesquisa parceiras do projeto, no prazo de 12 meses após a
validação do projeto.
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GL1. Benefícios de Adaptação às Mudanças Climáticas
GL1.1. Cenário na ausência do projeto.
Resultados de pesquisas em andamento mostram que as florestas intactas ajudam a amortecer a taxa de
aumento do CO2 atmosférico, reduzindo assim os impactos das mudanças climáticas globais (PHILLIPS et
21
al., 1998). No Brasil, o bioma Cerrado é um dos principais responsáveis pelo seqüestro de carbono. Tal
bioma é rico em espécies com raízes profundas que armazenam no solo o dióxido de carbono (CO 2) antes
presente na atmosfera, como parte do processo natural da fotossíntese das plantas. Entretanto, a atual
situação do Cerrado pode ser antagônica em relação à alteração do clima. A devastação e o desmatamento
47
no bioma respondem por um terço das emissões brasileiras geradas por conta da mudança do uso do
solo. Além de contribuir para o efeito estufa, o bioma também é afetado pela mudança do clima.
Diversos estudos, principalmente os que norteiam o quarto relatório do IPCC, informam sobre o grau dos
impactos no Brasil (e seus ecossistemas) frente às alterações climáticas em curso. Tais estudos baseiam-se
principalmente no aumento de temperatura, modificações nos padrões de chuvas e alterações na
distribuição de eventos climáticos extremos, tais como secas, inundações, penetração de frentes frias,
geadas, tempestades severas, vendavais, granizo, entre outros. De maneira geral, para o Brasil é esperado
um aumento de temperatura entre 4 e 6 °C em partes do país (principalmente na Amazônia) ao final do
22
século, conforme relata Nobre (2001) .
A seguir, os cenários A2 desenvolvidos (segundo diferentes modelos climáticos) demonstram as potenciais
mudanças na temperatura e precipitação para a América Latina (figura 24 e 25). A escolha dos cenários A2
para ilustrar as alterações da temperatura e precipitação deve-se ao fato de corresponderem a uma faixa de
aumento de 2 a 6 °C para a América Latina, sendo estes os valores mais próximos dos estudos brasileiros
relatados por Nobre (2001).
Figura 24 - Projeções de anomalias de temperatura (°C) para América do Sul (Cenário A2)

47

A Agonia do Cerrado, disponível em http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/779
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Figura 25 - Projeções de anomalias de precipitação (mm/dia) para América do Sul (Cenário A2)

Fonte: MMA - MARENGO, 2007
Entretanto, para o Brasil, Nobre (2001) acrescenta que é impossível estabelecer categoricamente os efeitos
das mudanças climáticas globais sobre os ecossistemas quando se considera que, a maior parte do Brasil
está situada em regiões tropicais e subtropicais, fora do alcance de geadas e temperaturas muito baixas
(exceção feita ao Sul e áreas montanhosas do Sudeste). Desse modo, o fator climático determinante tornase o regime de chuvas.
De modo geral, as mudanças previstas de temperatura para o país causariam aumento de evaporação à
superfície, provocando alterações nos balanços hídricos da vegetação natural. No caso do Cerrado, um
aumento de temperatura acima de 3 °C resultaria em menor quantidade de água no solo, afirma Nobre
(2001). Marengo (2007) esclarece que o aumento de temperatura induz a uma maior taxa de
evapotranspiração (soma da evaporação da água à superfície com a transpiração das plantas), reduzindo a
quantidade de água no solo, mesmo que as chuvas não diminuam significativamente.
Outro caráter importante destas pesquisas está no cruzamento dos modelos climáticos conhecidos com a
avaliação da mudança do uso da terra verificada nos biomas brasileiros. As mudanças no uso da terra
podem provocar alterações climáticas, incluindo variações na precipitação média anual, além da duração e
da severidade da estação seca. Essas mudanças resultam em variações no conteúdo de água do solo,
conseqüentemente, em alterações regionais e temporais nas emissões de gases de efeito estufa, afirmam
Carvalho e Bustamante (2009), corroborando com os relatos de Nobre (2001).
Para o bioma Cerrado o aquecimento global pode trazer como conseqüência, alterações que incluem a
abertura da vegetação e a perda de espécies da fauna e da flora. Menos árvores, com a abertura vegetal
prevista, e a substituição por gramíneas e herbáceas (que pouco contribuem para a retenção do gás
carbônico), significa mais carbono e uma maior retenção de calor na atmosfera (CARVALHO e
23
BUSTAMANTE, 2009).
Siqueira e Peterson (2003) estudaram técnicas de modelagem de nicho ecológico para determinar os
efeitos de mudança climática na distribuição de espécies arbóreas do bioma Cerrado. Através do
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cruzamento de informação entre 15.657 pontos de ocorrência de 162 espécies arbóreas, mostrou uma
redução de cerca de 25% da área de Cerrado no cenário otimista e de quase 90% de redução no cenário
pessimista. Para ambos cenários utilizados foram previstas reduções maiores que 50%, para todas as
espécies analisadas. Os casos mais graves foram observados para 18 espécies (para o cenário otimista) e
56 espécies (cenário pessimista) que serão levadas à extinção.
Os modelos climáticos globais apontam para cenários futuros de aumento da temperatura superficial.
Evidentemente, essas mudanças climáticas trarão impactos nos ecossistemas naturais e especificamente
na distribuição de biomas, o que por sua vez têm impactos na biodiversidade, na agricultura, nos recursos
hídricos etc. (MARENGO, 2007).
Ao aquecimento global deve-se também levar em conta outras alterações que contribuem para criar as
condições de substituição de biomas. Além da mudança de uso do solo, há também as taxas de
desmatamento, que, segundo algumas projeções, causarão mudanças microclimáticas em direção a clima
mais quente e seco na região. Um terceiro fator de distúrbio é o fogo que tende a se intensificar em cenários
mais secos.
As projeções de alterações nos biomas brasileiros podem ser visualizadas considerando o cenário A2 de
alterações na temperatura e precipitação, nas figuras 26 e 27.
Figura 26 - Distribuição dos Biomas Brasileiros.
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Figura 27 - Potenciais alterações na distribuição dos biomas no Cenário A2.

Fonte: MMA - MARENGO, 2007
Como resultado dos estudos, pode-se verificar que a elevação das temperaturas na região Centro-Oeste e
a alteração dos ciclos de chuvas – com precipitações mais torrenciais e irregulares, seguidas de longos
períodos secos – representariam para o bioma Cerrado uma maior exposição a queimadas e ao processo
de desertificação. O aquecimento global pode significar para o Cerrado uma mudança de configuração do
bioma através da redução de biomassa vegetal e da conseqüente perda de espécies da fauna e da flora.
Para as áreas contempladas pelo projeto, na ausência do mesmo, espera-se que estas se tornem mais
sensíveis ao aumento dos períodos de estiagem e à perda da capacidade de reter umidade no solo. Isto se
deve ao fato dos recursos hídricos e estoques de água do solo responder melhor a eventos de seca em
ambientes florestais. Por outro lado, áreas desprovidas de cobertura florestal, como são as áreas do projeto
hoje, tendem a sofrer mais com as secas prolongadas e as altas temperaturas, uma vez que a redução de
chuvas e a elevação das temperaturas médias levam à redução da vazão de água ou até mesmo à extinção
de nascentes em áreas anteriormente desmatadas.
GL1.2. Riscos aos benefícios do projeto para clima, comunidade e biodiversidade resultantes das
alterações climáticas previstas
Os riscos climáticos descritos no item anterior (aumento da temperatura, alteração do regime de
precipitações, evapotranspiração do solo, redução de biomassa, perdas de espécies e substituições de
biomas) podem influenciar negativamente os benefícios do projeto esperados para clima, comunidade e
biodiversidade. De forma geral, tais riscos climáticos poderão diminuir o potencial do bioma Cerrado de
seqüestro de gases de efeito estufa, comprometer os serviços ambientais fundamentais para a
sobrevivência das comunidades e suprimir a biodiversidade local.
Como proposta de mitigação de tais efeitos a atividade de projeto espera responder aos riscos climáticos
previstos com as ações elencadas para o projeto. Dentre os efeitos mitigadores esperados encontra-se o
aumento na extensão das áreas protegidas (unidades de conservação e estabelecimento das APP e RL),
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através da própria ação de reflorestamento em áreas inseridas dentro do Corredor de Biodiversidade Emas
– Taquari.
Essa estratégia de conservação deve ser fortalecida pelo uso exclusivo de espécies nativas do bioma
Cerrado. Espécies nativas possuem uma maior adaptabilidade, pois, são mais resistentes às pragas locais,
participam da cadeia de alimento, desenvolvimento e interação com diversas espécies da fauna, entre
48
outras funções ecológicas importantes. Pesquisadores da Embrapa Cerrados analisaram espécies típicas
do bioma que são mais adaptadas às variações de temperatura e de chuva características da região. Os
pesquisadores já identificaram cinco plantas (Q. grandilfora, Q. paviflora, L. pacari, S. multijulga e
B.virgiloides) que ocorrem em mais de 80% do bioma, o que sugere uma alta capacidade adaptativa. Estas
cinco espécies estão contempladas na lista de espécies para o reflorestamento da região.
O plantio das espécies nativas deverá interferir contra a perda de biomassa vegetal, bem como as ações
paralelas de proteção às áreas florestadas e reflorestadas com a constituição de aceiros e adoção de ações
de combate e prevenção aos incêndios florestais. As localidades dos plantios privilegiam as margens dos
rios, áreas de recarga e nascentes, de forma que se pretende como efeito mitigador dos riscos climáticos
referidos, garantirem a manutenção hídrica na região do projeto, favorecendo a disponibilidade de água
para o solo, para a biodiversidade e para o uso humano.
Do ponto de vista social, espera-se que a atividade de projeto através das transferências de conhecimento
contribua com a formação de cidadãos ambientalmente responsáveis, os quais possam empregar no seu
cotidiano de trabalho com a terra, técnicas de manejo que dispensem o fogo ou que este seja empregado
de acordo com parâmetros de segurança reconhecidos. Também se espera que as comunidades
beneficiadas pelo projeto, além de obterem uma maior sensibilização ambiental, afirmem-se social e
financeiramente, diminuindo a vulnerabilidade destas às conseqüências sócio-ambientais proporcionadas
pelas alterações climáticas.
A atividade de projeto visa ainda promover a pesquisa e compreensão do potencial de vulnerabilidade e
adaptação do Cerrado às mudanças do clima, através de parcerias com instituições de ensino e pesquisa.
As pesquisas de campo, apoiada por essas instituições permitirão o aprofundamento das questões de
adaptação e conservação do bioma, que são importantes para orientar as tomadas de decisões sobre o uso
da terra e manejo dos recursos do Cerrado.
Por fim, o conjunto de ações propostas pelo Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade EmasTaquari, proverá instrumentos de ação, gestão e participação importantes para o cumprimento dos
objetivos propostos pelos corredores de biodiversidade, que são: mitigação da fragmentação da paisagem,
conexão das áreas conservadas, promoção do fluxo gênico e desenvolvimento sustentável regional. O
estabelecimento dessas linhas de ação do projeto pretende contribuir direta e indiretamente para o
fortalecimento da manutenção da biodiversidade local diante dos desafios previstos decorrentes das
mudanças climáticas.
GL1.3. Impactos das alterações climáticas para as comunidades e biodiversidade
A tabela 20 demonstra alguns impactos previstos em GL1.1 ao bem estar social e biodiversidade na região
do projeto.
Tabela 28 - Impactos causados pela variação climática prevista em GL1.1
Variações
Clima

48

Aumento da temperatura;
Diminuição relativa da precipitação;

Impactos
Aumento da probabilidade de
incêndios florestais e conseqüente
aumento da emissão de GEE.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
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Redução da capacidade de
retenção de água no solo.
Comunidade

Biodiversidade

Restrição do acesso à água;
Diminuição da produtividade
agrícola e consequente restrição
ao acesso de alimentos;
Êxodo rural;
Desertificação;
Perda de biomassa vegetal;
Perda direta de biodiversidade.

GL1.4. Mitigação dos impactos proporcionados pela atividade de projeto.
A tabela 29 demonstra como a atividade de projeto pode apoiar a mitigação dos impactos esperados.
Tabela 29- Mitigação dos Impactos

Clima

Impactos
Aumento da probabilidade de
incêndios florestais e
conseqüente aumento da
emissão de GHG.

Comunidade

Restrição do acesso à água;
Diminuição da produtiva agrícola
e conseqüente restrição do
acesso aos alimentos;
Êxodo rural.

Biodiversidade

Desertificação;
Perda de biomassa vegetal;
Perda direta de biodiversidade.

Medidas de Mitigação
Apoio à Brigada de Incêndios;
Constituição de aceiros;
Educação Ambiental.
Capacitação para reflorestamento
e uso da terra;
Reflorestamento de áreas críticas
para a conservação dos solos e
dos serviços hídricos;
Educação Ambiental;
Diminuição da fragmentação dos
ambientes;
Conexão entre Unidades de
Conservação;
Fortalecimento do fluxo gênico;
Recomposição
florestal
com
espécies nativas.

GL2. Benefícios Excepcionais à Comunidade
GL2.1. Índice de Desenvolvimento Humano na região do projeto.
De acordo com o Relatório das Nações Unidades sobre o Desenvolvimento Humano 2007 – 2008, o Brasil
enquadra-se no grupo de países com IDH considerado alto (0,807). Entretanto, algumas regiões brasileiras
e alguns municípios enquadram-se em índices de médio e baixo desenvolvimento. Os índices relativos aos
municípios da região do projeto foram pesquisados no Atlas do Desenvolvimento Humano e outras fontes
de informação, a fim de se obter os índices relativos a cada município e relacioná-los com os índices
estaduais ou nacionais.
49

Segundo a classificação do PNUD , os municípios constituintes da região do projeto estão entre as regiões
brasileiras consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8).

49

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano.
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Tabela 30 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
Municípios da Região do Projeto
Mineiros, GO
Alcinópolis, MS
Chapadão do Sul, MS
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2000)

IDH-M (2000)
0,780
0,745
0,826

50

Dentre as variáveis que compõem o IDH-M, destaca-se o Índice de Gini . Os valores encontrados para os
municípios de Chapadão do Sul/MS e Mineiros/GO (tabela 23) são maiores (representando maior
51
desigualdade de distribuição de renda) que os valores encontrados para o Brasil (0,55 a 0,59).

Figura 28 - Coeficiente de Gini no Mundo

Fonte: Relatório do Desenvolvimento Humano, 2007 - 2008
Tabela 31– Índice de Gini Municipais
Municípios
Índice de Gini (2000)
Mineiros, GO
0,61
Alcinópolis, MS
0,53
Chapadão do Sul
0,65
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2000)
Sobre os percentuais municipais de pessoas vivendo abaixo da linha pobreza, Alcinópolis/MS demonstra
maior percentagem se comparado ao seu respectivo estado. Mineiros/GO e Chapadão do Sul/MS
demonstram índices próximos dos seus respectivos estados (tabela 24 e 25).

50

Índice de Gini mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per
capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1,
quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros
indivíduos é nula).
51
Não há dados disponíveis para consulta sobre os índices de Gini municipais para o ano-base 2005. O Índice de Gini
Nacional para o ano de 2002 é 0,63.
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Tabela 32- Percentuais estaduais de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza.
Percentual de
pessoas com renda
per capita abaixo de
R$75.50 ( 2000)

Estados

GO
26,65
MS
28,66
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2000)

Tabela 33- Percentuais municipais de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza.
Percentual de
pessoas com renda
per capita abaixo de
R$75.50 (2000)

Municípios

Alcinópolis (MS)
Mineiros (GO)
Chapadão do Sul (MS)
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2000)

32,18
23,22
11,18

52

O Índice de Desenvolvimento Familiar formulado pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS)
53
utilizando como base as informações sobre as famílias assistidas pelo programa Bolsa-Família apresenta
os municípios da região do projeto enquadrando-se nos seguintes índices:
Tabela 34 - Índices de Desenvolvimento Familiar

54

Acesso ao
Trabalho
0,57
Mineiros (GO)
0,04
0,57
Chapadão do Sul (MS)
0,09
0,53
Alcinópolis (MS)
0,05
55
Fonte: Mapa da Pobreza. Ministério do Desenvolvimento Social
Municípios

IDF

Acesso ao
Conhecimento
0,42
0,44
0,29

Vulnerabilidade
0,64
0,67
0,70

A área do projeto encontra-se numa região considerada prioritária para a conservação da biodiversidade
mundial, no entanto, a principal atividade econômica é o agronegócio. A riqueza gerada pelas atividades
agrícolas que eleva o PIB da região e apresenta um médio IDH, na verdade mascara uma realidade de má
distribuição de renda e concentração de terras nas mãos de poucos, como pode ser notado segundo o
índice de Gini.
Neste contexto, as comunidades tradicionais e outros grupos que não se encaixam nesse modelo de
desenvolvimento, tornam-se excluídos desse processo. Exemplos desse cenário estão nos diagnósticos
levantados pela Oréades sobre a Comunidade quilombola do Cedro e do Buracão, as quais se encontram
em situação de pobreza que vem aumentando ao longo dos anos com a diminuição de suas terras e da
renda das famílias, pois muitas delas são obrigadas a vender suas pequenas propriedades, deixando a
comunidade, seu conhecimento e sua cultura para viver na cidade.
52

O IDF varia de 0 a 1 – quanto mais perto de 1, melhor o resultado.
Programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza
(com renda mensal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$
60,00), de acordo com a Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.
54
O IDF se define pela média dos indicadores de Acesso ao Trabalho, Disponibilidade de Recursos, Desenvolvimento
Infantil, Condições Habitacionais, Acesso ao Conhecimento e Vulnerabilidade.
55
Disponível para consulta em: http://www.estadao.com.br/especiais/mapa-da-pobreza
53
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Atualmente as famílias que ainda vivem nessas comunidades têm pouco acesso à educação, sendo que o
índice de analfabetismo funcional chega a 50% entre os adultos. A produção é para subsistência, e alguns
produtos como ovos, frangos caipiras, pimentas, doces de frutas e fitoterápicos geram uma renda mensal
56
familiar de um salário mínimo .
A realidade dos assentamentos Serra das Araras, Formiguinha e Pouso Alegre não é muito diferente, pois
encontram ainda muita dificuldade em organizar sua produção, já que receberam a terra do INCRA em
2005, e ainda estão em processo de identificação e construção de vínculos comunitários. A renda familiar
de quase um salário mínimo demonstra a desigualdade social, mas algumas famílias ainda não têm
nenhuma renda. Atualmente apenas duas famílias recebem apoio do governo federal através do programa
Bolsa Escola.
GL2.2. Perfil das famílias beneficiadas.
A zona do Projeto está inserida em uma região marcada pelo agronegócio e agricultura tecnificada, onde
comunidades de pequenos produtores, quilombolas e assentados encontram-se à margem do acesso a
essa tecnologia. Dessa forma o projeto estará beneficiando comunidades rurais que encontram em risco
social e cultural, para que as mesmas possam aumentar suas rendas e promover melhorias em suas
propriedades, ampliando o conhecimento sobre tecnologias sociais de produção que levem a uma melhor
qualidade de vida.
Considerando as famílias das comunidades beneficiadas que não aderiram ao Projeto em relação àquelas
que demonstraram o interesse em participar, não é possível identificar diferenças substanciais quanto o
acesso aos recursos naturais, crédito ou mesmo à capacidade produtiva, que indique um maior ou menor
grau de pobreza.
GL2.3. Riscos avaliados dos benefícios às famílias.
Durante o processo de elaboração do Projeto foram identificados riscos que poderiam comprometer o
acesso das famílias mais pobres aos benefícios gerados pela execução das atividades. Entre os riscos
mapeados podem se destacar: Monopólio de poder de algumas famílias beneficiadas em relação à outras;
conflito entre famílias; dificuldade de acesso aos serviços públicos; falta de comunicação das atividades do
projeto. A partir dessa análise foram criados mecanismos de controle e mitigação desses riscos, citados
abaixo:
-Análise de redes sociais: através de metodologia pretende-se mapear o fluxo de comunicação entre as
famílias beneficiadas.
-Ferramentas do Diagnóstico Rural Participativo: através da aplicação dessas ferramentas é possível
garantir que as famílias envolvidas participarão da gestão do projeto, acompanhando as atividades do
mesmo e principalmente monitorando os ganhos sociais.
-Curso de mobilização, comunicação e liderança – através desse curso será possível mapear as lideranças
reconhecidas pelas famílias beneficiadas e fortalecer o papel de cada membro dentro da comunidade,
evitando assim conflito de interesses.
GL2. 4. Impactos negativos.
Não se aplica.
Todas as comunidades beneficiárias do projeto passaram por um diagnóstico sócio-econômico, o qual
evidenciou a necessidade destas famílias serem escolhidas. Não se espera que a atividade de projeto
impacte negativamente as comunidades na zona do projeto.
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http://www.mte.gov.br/sal_min/default.asp
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GL2.5. Monitoramento dos impactos positivos e negativos aos mais pobres.
O monitoramento dos impactos aos mais pobres será realizado via Metodologia do Diagnóstico Rural
Participativo - DRP, cujo escopo de execução se verifica em CM 3.1.
GL3. Benefícios Excepcionais à Biodiversidade
GL3.1. Quanto à vulnerabilidade
Ocorrência regular de espécies globalmente ameaçadas (de acordo com a lista vermelha da IUCN de
espécies ameaçadas) no local:
1.1. Espécies criticamente ameaçadas (CR) e ameaçadas (AM) – presença de pelo menos um
único indivíduo;
De acordo com o Plano de Manejo do PNE, ocorrem na região do projeto algumas espécies conhecidas
como endêmicas do Cerrado, destacando-se os roedores Ctenomys brasiliensis, Carterodon sulcidens,
Oxymycterus roberti, Kunsia fronto e Juscelinomys candango, sendo as duas últimas espécies
categorizadas segundo a IUCN como ameaçada e extinta, respectivamente.
O Plano de Manejo também destaca que na região do projeto há aproximadamente 71 espécies de aves da
região do Cerrado e do Pantanal, listadas na categoria de endêmicas, ameaçadas ou vulneráveis (Collar et
al., 1992). A maioria das espécies endêmicas (67,8%) são consideradas também ameaçadas de extinção
ou vulneráveis, de tal forma que um total de sete ocorrem nas vegetações florestais do bioma.
Dentre as espécies da avifauna, destacam-se Caprimulgus candicans, Harpyhaliaetus coronatus e
Anodorhynchus hyacinthinus, Sporophila palustris são espécies consideradas ameaçadas e Mergus
octosetaceus está criticamente ameaçada.
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