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SEÇÃO GERAL
G1. Objetivos do Projeto, Concepção e Viabilidade em Longo Prazo
Visão Geral do Projeto
1. IDENTIFICAR O PRINCIPAL PROPONENTE DO PROJETO QUE É RESPONSÁVEL PELA
CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E FORNECER INFORMAÇÕES DE CONTATO.

A Reserva Ecológica do Guapiaçú (REGUA) é a instituição proponente do projeto. A
REGUA coordena sua execução e é responsável pela implantação de suas atividades,
sendo a principal fonte das informações utilizadas no presente documento, e o PDD a
ser verificado pelos critérios Verified Carbon Standard – VCS e Clima, Comunidade e
biodiversidade – CCB, a fim de conseguir a certificação CCB.
Abaixo seguem as informações e contato da pessoa responsável:
Gabriela Moreira Vianna, Coordenadora do Projeto Guapiaçú Grande Vida.
Contato: g.viana.regua@gmail.com
Nicholas Locke, presidente da REGUA, representante legal.
Contato: aregua@terra.com.br
A REGUA é uma Associação Civil sem fins lucrativos, com sede na Fazenda Serra do
Mar s/nº - 3º Distrito de Guapiaçu, município de Cachoeiras de Macacu – RJ, inscrita
no CNPJ sob n° 32.532.012/0001-53, cujos membros têm como missão a conservação
da alta bacia hidrográfica do rio Guapiaçu, através de programas de proteção,
pesquisa, recuperação de áreas degradadas e educação ambiental. A REGUA
atualmente está administrando uma área total de 5.000 hectares e emprega 22
funcionários, totalmente regularizados.
2. DEFINIR OS OBJETIVOS DE CLIMA, COMUNIDADE E BIODIVERSIDADE DO PROJETO.
O principal objetivo deste PDD é fortalecer o ecossistema da alta bacia do rio
Guapiaçu por meio da restauração florestal de 100 ha, capturando carbono e
promovendo a conexão de fragmentos, com isso proporcionando aumento do fluxo
genético, ganho para a biodiversidade e regulação hídrica em uma das principais
bacias hídricas que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro.
Os objetivos específicos são:
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Restaurar 100 hectares na fazenda Serra do Mar, em áreas estratégicas
para a formação de corredores de biodiversidade



Fortalecer a cadeia produtiva da restauração com formação e mão de obra
qualificada para coleta de sementes e produção de mudas de espécies
nativas da Mata Atlântica;



Iniciar processo de certificação de 100 hectares de restauração florestal nos
critérios da Aliança Clima, Comunidade e Biodiversidade (CCBA);



Estabelecer um programa de educação ambiental e mobilização social na
região para discussão e disseminação de informação sobre corredores,
alternativas econômicas para produtores rurais atingidos pela barragem na
parte alta da sub-bacia do rio Guapiaçú e desenvolvimento rural sustentável
da região;

A REGUA fornecerá os recursos necessários para o processo de elaboração do
documento de concepção do PDD e a certificação do projeto no mercado
voluntário e buscará recursos para a implementação do projeto. As atividades de
restauração florestal, incluindo plantio e manutenção, serão realizadas
preferencialmente, por indivíduos das comunidades da sub-bacia do Rio Guapiaçu.
Todo o processo será monitorado e documentado conforme procedimentos
baseados em metodologias aprovadas pelo Mecanismo do Mercado Voluntário de
Carbono ( VCS).
As técnicas de reflorestamento serão constituídas principalmente de plantio de
mudas ou então com enriquecimento de áreas. As áreas a serem restauradas
encontram-se classificadas como pastagens sem indivíduos regenerantes,
bastante degradadas.
A proteção e restauração da Mata Atlântica é um desafio proporcional ao tamanho
e importância dessa região. Esta iniciativa visa estabelecer um modelo para atingir
outros proprietários rurais e envolvê-los para que futuramente outras áreas na parte
alta da sub-bacia do rio Guapiaçu possam ser restauradas.
3. INFORMAR A LOCALIZAÇÃO (JURISDIÇÃO(ÕES) NACIONAL(IS) OU REGIONAL(IS) E UMA
BREVE VISÃO GERAL DOS PARÂMETROS FÍSICOS E SOCIAIS BÁSICOS DO PROJETO.
A intervenção pretendida será realizada na sub-bacia do rio Guapiaçu (figura 1),
tributário do rio Macacu, localizada na região das Baixadas Litorâneas, no município
de Cachoeira de Macacu – Rio de Janeiro, na porção leste da Bacia Hidrográfica da
Baía de Guanabara. Está sub-bacia limita-se ao norte e a oeste pelo conjunto de
montanhas conhecido como Serra dos Órgãos, área com importantes fragmentos
florestais e recursos hídricos.
A sub-bacia do rio Guapiaçu apresenta uma oferta de agua potável em consequência
da sua grande área verde, atraindo as indústrias mineradoras de água, como
GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DO PROJETO

19

Schincariol, Cascataí e Persona. Neste contexto, a sub-bacia adquire grande
relevância para o desenvolvimento deste projeto, uma vez que é área estratégica para
conservação da Mata Atlântica, ao mesmo tempo em que possui grande potencial
para recuperação e reconversão produtiva de áreas para reflorestamento de espécies
nativas e sequestro de carbono, além de servir como experiência metodológica para
aplicação deste trabalho em outras áreas com características semelhantes.
A sub-bacia do rio Guapiaçu possui alto valor ecológico e potencial turístico, devido a
seus rios encachoeirados, sua fauna e flora diversificadas com espécies endêmicas e
ameaçadas de extinção e suas cadeias montanhosas e fragmentos florestais bem
conservados, de raro valor cênico e favorável à prática de esportes de aventura. Além
disto, representa uma importância no balanço hídrico para o abastecimento de grande
parte da população, cerca de 2,5 milhões de habitantes, da região metropolitana do
estado do Rio de Janeiro. No entanto, apesar de suas riquezas naturais e culturais, e
de sua importância para a conservação dos recursos hídricos, acumulam-se na região
problemas associados às atividades humanas, como pecuária extensiva, caça,
ausência de saneamento básico, aumento de ocupações irregulares, o uso
descontrolado das trilhas e cachoeiras, bem como desmatamentos das formações
ciliares.

Figura 1. Localização da área de atuação do projeto
3.1. Uso do solo sub bacia do rio Guapiaçu
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De acordo com dados sobre cobertura vegetal do PROBIO, a sub-bacia do rio
Guapiaçu possui 442,38 Km2 de área, dos quais 54% apresentam vegetação em
estágio de médio a avançado estágio de regeneração (tabela 1). Esta importante
porção de remanescentes florestais é responsável pelo fornecimento de inúmeros
serviços ambientais na região. Destaca-se o potencial hídrico da sub-bacia com a
presença de diversas empresas de mineração de água mineral e indústria de bebidas
beneficiando-se deste potencial.

Tabela 1. Uso e cobertura do solo na Sub-Bacia do rio Guapiaçú
CLASSES
Afloramento
Área agrícola
Campo altitude
Campo inundável
Pastagem
Solo exposto
Vegetação
estágio
avançado
regeneração
Vegetação estágio inicial regeneração
Vegetação estágio médio regeneração
Total - Sub-bacia do rio Guapiaçu

Hectares
40,97
2.495,03
320,78
316,66
17.108,47
93,25

%
0,09%
5,64%
0,73%
0,72%
38,67%
0,21%

22.904,26

51,78%

61,13
897,36
44.237,90

0,14%
2,03%
100,00

Abaixo figura com o mapa de uso do solo da sub-bacia do rio Guapiaçu.
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Figura 2. Mapa de Uso do Solo sub-bacia do rio Guapiaçu

Na região da sub-bacia também é observado o cultivo expressivo de mandioca, milho,
inhame etc. A agricultura familiar ocupa profissionalmente boa parte das famílias que
vivem na região. Existe também pastagem com braquiárias, que cobrem boa parte da
sub-bacia, porém de baixa produtividade, tanto na atividade leite, quanto na de corte.
Recentemente, devido à importância hídrica da região, surgiu algumas iniciativas de
restauração florestal que promoveu timidamente empregos “verdes” na região. Nesta
linha, porém englobando um número maior de indivíduos da comunidade envolvidos e
com desdobramentos mais amplos do que o plantio somente, o projeto Guapiaçú
Grande Vida iniciou um processo de formação da cadeia da restauração florestal na
sub-bacia, estabelecendo a coleta de sementes, a produção de mudas, a preparação
de áreas, o plantio e a manutenção das áreas, com isso inserindo e possibilitando um
maior número de pessoas da região se ocupando com esta atividade.

Aspectos bióticos e abióticos
Geologia
A área da sub-bacia do rio Guapiaçu abrange um segmento ao longo da porção
central da Serra do Mar no estado do Rio de Janeiro. Esta região montanhosa úmida
mostra um relevo esculpido sobre diversas rochas formadas por eventos geológicos
desde tempos remotos, sendo caracterizado por escarpas íngremes, vales
encaixados, picos elevados e paredões rochosos. Deste modo, os elementos do
substrato geológico controlam as formas dessa exuberante paisagem, que acolhe um
remanescente significativo da Mata Atlântica. Portanto, pode-se ressaltar que alguns
fatores geológico-geomorfológicos, tais como vertentes escarpadas e altitudes
elevadas, condicionam a difícil acessibilidade e a baixa ocupação da região,
constituindo um fator positivo para a preservação de sua cobertura florestal, porém as
áreas mais planas foram utilizadas de forma intensiva. A característica íngreme do
relevo apresenta associação direta com fenômenos erosivos nas encostas (por
exemplo, deslizamentos) e as inundações nos fundos de vale decorrente da
abundante pluviosidade e descarga de suas drenagens. Tais características de relevo
montanhoso, aliadas às condições climáticas úmidas, garantem a peculiaridade desta
região, fazendo com que a gestão do processo de ocupação e uso do solo mereça um
planejamento e monitoramento adequados, visando a manutenção e restauração da
preciosa Mata Atlântica.
A principal formação geológica é formada por diques de diabásio e o dique mais
extenso de todos, com cerca de 30 km, que passa pela baixada do Guapiaçu, sobe a
escarpa da Serra do Mar ao longo do talvegue do rio Manoel Alexandre, passa pelo
Alto de Centenário e atravessa o corpo granítico de Salinas pela cabeceira do córrego
homônimo. Pinto et al. (1980) reportam uma espessura de 120 metros e bordas de
resfriamento para este dique, registrada em estação nas cabeceiras do córrego
Manoel Alexandre. Outro dique paralelo passa no Alto de São Lourenço e pode atingir
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uma extensão de 25 km, se aceita sua continuidade para NE (ao longo da passagem
entre os corpos graníticos de Salinas e da Caledônia) e para SW, ligando- se com o
corpo que passa nas cabeceiras do córrego São Miguel.
Tais características apresentam um relevo na sub-bacia do rio Guapiaçu, de montante
para jusante, as escarpas e reversos da serra do Mar seguidas de colinas e maciços
costeiros, uma pequena área de tabuleiros costeiros e, finalmente, grandes áreas de
planícies costeiras e modelados de acumulação fluvial.
Solos
A uma das principais características do solo próximo a área de intervenção é que é
uma extensa Várzea, com tendência a alagamentos frequentes nas áreas mais baixas,
durante os períodos chuvosos. Os solos que ocorrem na área, são aluviais, formados
por deposições de sedimentos do rio Guapiaçu e seus afluentes. Os solos aluviais
estão incluídos no sistema brasileiro de classificação de solos, sob a denominação de
Neossolos Flúvicos. Estão presentes também nestas áreas de baixada solos do tipo
Gleissolo.
Outra característica desta área é a presença de colinas e morros, na qual é
identificado solos das classes Latossolo Vermelho-amarelo e Argissolo Vermelhoamarelo. Os Latossolos são mais profundos e mais resistentes a ação de processos
erosivos, já os Argissolos são mais suscetíveis à erosão. Boa parte destas colinas e
morros encontram-se cobertos por vegetação, porém parte destas áreas se encontram
como pastagem, caso da área de intervenção do projeto, a tornando mais suscetível a
processos erosivos.

Hidrologia
A área de estudo encontra-se localizada na Região Hidrográfica V, Baia de
Guanabara, que compreende o conjunto das bacias situadas na sua parte oriental e
que abrange os municípios de Cachoeira de Macacu, rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São
Gonçalo, Guapimirim e Magé, pertencendo também à região metropolitana do Rio de
Janeiro (Junior et al., 2009). O município de Cachoeiras de Macacu, devido a
localização privilegiada, apresenta grande variedade de recursos hídricos. A região
está inserida em duas grandes bacias hidrográficas, a do rio São João e dos rios
Guapi-Macacu.
Em estudo recente referente EIA da barragem do rio Guapiaçu e seus principais
afluentes, os caracterizam como corpos hídricos com qualidade da água muito boa,
porém a presença de alguns metais pesados e outros contaminantes, boa parte desta
constatação é diretamente relacionada a agricultura presente na sub-bacia.
Clima
O clima na sub-bacia do rio Guapiaçu é tropical. Chove muito menos no inverno que
no verão. Segundo Köppen e Geiger a classificação do clima é Aw. Na sub-bacia do
rio Guapiaçu a temperatura média é 23.1 °C. Pluviosidade média anual de 2007 mm.
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Julho é o mês mais seco com 32 mm. O mês de maior precipitação é Dezembro, com
uma média de 208 mm. O mês mais quente do ano é Fevereiro com uma temperatura
média de 26.1 °C. Ao longo do ano Julho tem uma temperatura média de 20 °C.
Durante o ano é a temperatura média mais baixa. A diferença entre a precipitação do
mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 176 mm. As temperaturas médias variam
6.1 °C ao longo do ano.

Flora
A bacia possui formações da Floresta Ombrófila Densa (RIZZINI, 1979; VELOSO et al.,
1991; AMADOR, 1997), altamente diversificadas, formando três estratos: árvores
emergentes, com dossel atingindo cerca de 45 m de altura, sobre o dossel principal de 5 a
10 m e árvores menores sombreadas abaixo deste (MELLO et al., 2003). Segundo Freitas
et al. (2005), a grande maioria dos fragmentos florestais nesta área encontra-se no interior
de propriedades rurais, entre 100 e 200 m de altitude, com áreas variando entre 19 e 200
ha, cercadas por plantações agrícolas e pastagens. Da mesma forma, Freitas (2004),
analisando a fragmentação florestal desta bacia, afirma que a mesma está inserida em
uma das regiões com maior cobertura de Floresta Ombrófila Densa do Estado do Rio de
Janeiro, sendo uma área prioritária para conservação da biodiversidade. Rodrigues et al.
(2009), em estudo realizado para a elaboração do plano de manejo da APA da bacia do rio
Macacu, na qual a bacia do rio Guapiaçu se insere como sub-bacia desta, concluíram que
os remanescentes florestais localizados em propriedades privadas contemplam alta
riqueza e diversidade de espécies. Inclui populações importantes de indivíduos
representativos da flora característica das formações fitoecológicas da Floresta Ombrófila
Densa de Terras-Baixas e Submontana.
Fauna

No que diz respeito à fauna, trabalho recente de campo realizado destinado a
elaboração de um EIA1 na região (áreas fora das unidades de conservação) registrou,
29 espécies de mamíferos, 142 espécies de aves, 1 espécie de crocodiliano, 1 espécie
de quelônio, 5 espécies lagartos, 8 espécies de cobras, 15 espécies de anfíbios e 14
espécies de peixes, totalizando 238 espécies de vertebrados sendo amostrados 185
espécies por determinação direta, 42 por registro indireto e 62 por captura.
Destas, três são espécies de aves que realizam migrações no interior do Brasil: a
tesourinha, o bem-te-vi-rajado e o andorinhão-do-temporal. Além dessas, a andorinhatesoura-americana, migrante do hemisfério norte, também foi registrada.
Foram encontradas 4 espécies ameaçadas de extinção, conforme a Lista Oficial
Estadual, na Área de Influência Direta do empreendimento, sendo 2 em áreas de brejo
(Pato do Mato e Jacaré do Papo Amarelo) e as demais em áreas florestais (Rato de
Espinho e Paca). Nota-se que os poucos remanescentes de vegetação de mata
atlântica, mesmo alterados, são muito importantes para a conservação da fauna local.

1

EIA-RIMA Barragem Guapiaçu: Disponível em http://pt.slideshare.net/fabioacmrj/relatrio-de-impactoambiental-rima-barragem-do-rio-guapiau
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A área de intervenção do projeto é limítrofe a RPPN REGUA, gerida pela ONG reserva
Ecológica do Guapiaçu, diversos levantamentos de fauna já foram realizados nos
limites da REGUA, como também um destacado trabalho de reintrodução da espécie
Mutum do sudeste (crax blumbachi). Já foram identificados na REGUA:
Anfíbios
47 tipos de espécies, sendo 16 em estado crítico e ameaçada de extinção pela lista de
espécies ameaçadas do estado do Rio de Janeiro.

Aves
455 tipos de espécies, sendo que 62 espécies endêmicas do Brasil, 118 endêmicas do
bioma Mata Atlântica e 13 espécies classificadas como crítica e ameaçada pela lista
da Bird Life International.
Mamíferos
61 tipos de espécies, tendo como destaque o Muriqui (Brachyteles arachnoides), o
maior primata das américas e que se encontra em estado critico e ameaçado de
extinção pela Red List da IUCN.
Répteis
39 tipos de espécies, tendo como destaque o jacaré do papo amarelo (Caiman
latiroistes) que encontra-se em estado crítico e ameaçada de extinção pela lista de
espécies ameaçadas do estado do Rio de Janeiro.
Concepção e Limites do Projeto
4. DEFINIR OS LIMITES DA ÁREA DO PROJETO ONDE AS ATIVIDADES DO PROJETO
DESTINADAS A GERAR BENEFÍCIOS CLIMÁTICOS LÍQUIDOS E A ZONA DO PROJETO ONDE AS
ATIVIDADES DO PROJETO SÃO IMPLEMENTADAS.
A atividade de restauração será executada integralmente nos limites da fazenda Serra
do Mar (figura 3), em uma área de 100 ha, composta integralmente de pastagens
subutilizadas, a fazenda encontra-se na parte alta da sub-bacia do rio Guapiaçú. A
área já vem sofrendo desde o ano de 2013, todo preparo e o isolamento de fatores de
degradação (gado).
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Figura 3. Mapa de Localização da área de reflorestamento

5. EXPLICAR O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE ATORES E A ANÁLISE UTILIZADA PARA
IDENTIFICAR COMUNIDADES, GRUPOS COMUNITÁRIOS E OUTROS ATORES.
A Sub-bacia do rio Guapiaçu foi dividida em 6 (seis) grupos de comunidades definidos
por proximidade e peculiaridades de cada grupo, conforme listagem abaixo (tabela 2).
Desta forma, todas as ações de educação ambiental, empoderamento e discussão
sobre os instrumentos existentes de regulação do território e participação (conselhos ,
agenda 21 etc) existentes no escopo do projeto Guapiaçú Grande Vida foram
transmitidas, criando uma agenda em cima desta divisão.
Tabela 2. Comunidades da sub-bacia do rio Guapiaçú
Grupo
1
2
3
4
5
6

Comunidades
Matumbo, Areal e Estreito
Vecchi, Ilha Vecchi, Quizanga, Serra Queimada, Sebastiana e Boa
Sorte
Guapiaçu e Santo Amaro
Maraporã
São José da Boa Morte
Funchal, Duas Barras, Itaperiti e Santa Maria

Nestas comunidades foram mapeadas as instituições (normalmente associações de
moradores) e seus representantes, assim como as equipes das unidades escolares,
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para que se criasse uma agenda de reuniões, que definissem as melhores datas para
transmissão do conhecimento previsto no componente de educação ambiental do
projeto.
Outros atores do poder público e de fóruns específicos, cada um em um grau diferente
de participação dentro da região, também possuiu envolvimento no projeto. Foram
eles: Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu (principalmente na figura das
secretarias de meio ambiente e educação), Fórum da agenda 21 e conselhos
municipais de meio ambiente.
Durante o projeto que prevê a certificação e a remoção GEE por 30 anos, tais
atividades serão realizadas apenas nas comunidades da parte alta da sub-bacia,
compostas por duas comunidades, são elas: Guapiaçú e Santo Amaro. Estas
comunidades são as mais próximas da área de plantio do projeto e também são as
que sofrerão diretamente com a futura construção de uma barragem na região.
6. RELACIONAR TODAS AS COMUNIDADES, GRUPOS COMUNITÁRIOS E OUTROS ATORES
IDENTIFICADOS UTILIZANDO O PROCESSO EXPLICADO EM G 1.5.
Vide item Gl 1.5.

7. FORNECER UM MAPA QUE IDENTIFIQUE A LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES E OS LIMITES
DA(S) ÁREA(S) DO PROJETO, DA ZONA DO PROJETO, INCLUINDO EVENTUAIS ÁREAS DE
ATRIBUTOS DE ALTO VALOR PARA CONSERVAÇÃO (IDENTIFICADAS EM CM1 E B1) E DE
ÁREAS ADICIONAIS COM POTENCIAL DE SER IMPACTADAS POR ATIVIDADES DO PROJETO
IDENTIFICADAS EM CL3, CM3 E B3.
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Figura 4. Mapa das comunidades contempladas no projeto (30 anos)
8. DESCREVER RESUMIDAMENTE CADA ATIVIDADE DO PROJETO E OS RESULTADOS E
IMPACTOS ESPERADOS DAS ATIVIDADES, IDENTIFICANDO AS RELAÇÕES CAUSAIS QUE
EXPLICAM COMO AS ATIVIDADES ALCANÇARÃO OS BENEFÍCIOS PREVISTOS DO PROJETO
PARA O CLIMA, A COMUNIDADE E A BIODIVERSIDADE.

Restaurar 100 hectares continua em área privada
Tão importante quanto à restauração florestal é a conexão de remanescentes
florestais por meio da formação de corredores ecológicos. A exata instalação de
corredores pode proporcionar a comunicação entre fragmentos outrora isolados e que
poderiam estar destinados ao desaparecimento no médio e longo prazo. Segundo a
ecologia de paisagens a formação de corredores ecológicos é fundamental para que
haja ganho de funcionalidade dos fragmentos florestais.
O manejo de habitats fragmentados visando à sua recuperação e conservação, e
consequentemente, garantindo a sobrevivência das comunidades de espécies e suas
inter-relações, não pode ser negligenciado, sobretudo nos biomas que apresentam um
acentuado índice de fragmentação como a Mata Atlântica. Áreas públicas e privadas
isoladas, mesmo protegidas sob Unidade de Conservação (UC), não são sustentáveis
no longo prazo e não oferecem condições de viabilidade para uma lista considerável
de espécies.
A utilização de diferentes técnicas de manejo na gestão das paisagens fragmentadas
deve considerar uma infinidade de aspectos dos quais os mais importantes são:
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definição da área de abrangência (escala de trabalho); diagnósticos ambientais e
socioeconômicos locais com os respectivos indicadores de monitoramento; definição
de áreas mínimas a serem conservadas; espacialização e sistematização de
informações utilizando-se mapas e Sistemas de Informações Georreferenciadas (SIG);
conhecimento das técnicas de manejo locais e participação dos poder público (em
suas diferentes instâncias), das comunidades e proprietários locais na concepção e
implantação dessas técnicas.
As experiências existentes indicam que sem instrumentos econômicos e políticas
públicas adequadas o manejo de entorno de remanescentes será pontual, temporário
e ineficaz. Todo o esforço de implementação do manejo de determinada área requer a
garantia de perpetuidade na conservação da mesma, por meio de uma gestão
ambiental que considere não somente as técnicas de manejo, mas também, o
ambiente, o ser humano, a sociedade e todas as inter-relações.
A manutenção e o incremento de áreas naturais protegidas e dos benefícios ou
serviços que elas proporcionam para as gerações futuras têm sido o grande desafio na
área da conservação ambiental.
O mapeamento detalhado da alta bacia do rio Guapiaçu com a incorporação de uma
base de dados que mescle diferentes bancos de dados já disponíveis para a região
será a linha de base para a análise da paisagem. Somente após esta análise com
avaliação dos remanescentes, hidrografia, uso e cobertura do solo é que será
elaborado o mapeamento com proposição de formação de corredores ecológicos,
elegíveis para o sequestro de carbono. Neste sentido, as ferramentas de SIG serão
utilizadas de forma sistemática com registro de metodologia por protocolos de
procedimentos visando a replicabilidade.
A Reserva Ecológica de Guapiaçu e seus parceiros se prontificam a sistematizar suas
informações em um banco de dados georreferenciados. Este banco de dados será
disponibilizado em ambiente web, e devem prever acesso público a todas as
informações geradas no âmbito do projeto.
A compilação e a análise das informações armazenadas no banco de dados
subsidiarão o desenvolvimento de instrumentos e estratégias para reflorestamento. A
análise das informações do banco de dados norteará a implementação do programa
de reflorestamento.
Para a restauração florestal optou-se por utilizar a metodologia desenvolvida pelo
Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da ESALQ -Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo, de plantio. Segundo esta
metodologia, todos os indivíduos regenerantes localizados na área selecionada,
identificados como nativos da Mata Atlântica, serão protegidos e adubados. Como
complementação à ação de restauração, serão plantadas mudas de espécies nativas,
em espaçamento de 3 x 2 metros. Serão utilizadas em média 1.667 mudas por
hectare, totalizando cerca de 200 mil mudas nos 100 hectares do projeto,
contabilizando uma taxa de reposição de até 20%.
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Utilizam-se, basicamente quatro conjuntos de operações prescritos para restauração,
de acordo com os estágios de regeneração das áreas que serão definidas pelo estudo
de elegibilidade do presente projeto.
Vale ressaltar que em matas ciliares não serão utilizados produtos químicos no
reflorestamento. Também serão investigadas outras metodologias de plantio, que
substituam os insumos químicos por alternativas, como a roçada e capina mecanizada
ou manual.


Condução da regeneração natural: identificação, coroamento e adubação dos
indivíduos regenerantes de espécies nativas presentes na área. Esta operação
permite que as operações de plantio e utilização de novas mudas necessárias
ao processo de restauração sejam consideravelmente reduzidas.



Plantio de Adensamento: aplicação química total, coroamento manual de
berços, abertura de berços, adubação e plantio de mudas de espécies nativas
em vazios remanescentes com pouca presença de regenerantes, em linhas
consecutivas de preenchimento (mudas de espécies pioneiras e secundárias
de crescimento rápido e grande capacidade de sombreamento) e diversidade
(mudas de espécies climáxicas, além de pioneiras e secundárias com baixa
capacidade de sombreamento), com espaçamento entre linhas de 2 m e entre
mudas na mesma linha de 3 m; limpeza das áreas remanescentes (roçada
química) para redução de competição das gramíneas.



Plantio de Enriquecimento: plantio de espécies nativas secundárias e
climáxicas para incremento da diversidade, com as mesmas operações do
plantio de adensamento (à exceção da aplicação química total) em
espaçamento de 6 m entre as mudas.

O plantio das mudas se dará intercalando linhas de “espécies de preenchimento” com
“linhas de diversidade”. Como espécies de preenchimento entendem-se aquelas que
possuem aptidão fisiológica para crescer a pleno sol e, ao mesmo tempo, apresentam
rápido crescimento em altura e em abertura de copa. Como espécies de diversidade
incluem-se as espécies com menores taxas de crescimento e/ou” pouca cobertura de
copa, mas que são fundamentais para garantir a perpetuação da área plantada, já que
são as espécies desse grupo que irão gradualmente substituir as do grupo de
preenchimento quando essas entrarem em senescência2, ocupando definitivamente á
área restaurada e garantindo sua condução de forma sustentável. Descrição detalhada
das operações:
o

2

Roçada: A roçada tem por objetivo eliminar as gramíneas presentes na
área, especialmente as braquiárias (Brachiara humidicola), reduzindo
desta forma a competição por luz, água e nutrientes com as mudas
plantadas e com os indivíduos regenerantes. Será feita de maneira
mecanizada, com a utilização de roçadeiras costais. Poderá ser

Senescência: processo natural de envelhecimento dos seres vivos.
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utilizada a roçada química em áreas de grande presença de gramíneas
competidoras, desde que distantes de cursos d’água;
o

Controle de formigas cortadeiras: Esta operação consiste em distribuir
iscas formicidas pela área a ser restaurada. O produto a ser usado
seguirá a indicação do fabricante e sua aplicação estará condicionada
às normas vigentes, sob supervisão do responsável técnico pelo
projeto;

o

Coroamento manual: Este coroamento consiste na remoção manual
(capina com enxada) de toda e qualquer vegetação no raio de 50 cm ao
redor dos indivíduos regenerantes e dos locais marcados para plantio
de mudas, evitando-se desta forma a competição por água, luz e
nutrientes, favorecendo o desenvolvimento das plantas. Sempre que
possível e aplicável, o coroamento será realizado em faixas, seguindo a
curva de nível da encosta.;

o

Abertura de berços: Os berços para plantio das mudas serão abertos
obedecendo Ao espaçamento de 3 m. x 2 m, respeitando ainda uma
distribuição em quincôncio3 . Os berços devem ter a dimensão mínima
de 30 cm. x 30 cm. x 30 cm. Adicionalmente, será feita uma pequena
banqueta na parte superior da encosta, acima do berço, a qual terá a
função de ajudar na retenção da água da chuva;

o

Adubação: Esta operação consiste em misturar os fertilizantes com o
solo que será utilizado para preenchimento do berço durante o plantio.
Poderão ser usados fertilizantes químicos (NPK, na formulação 6-30-6,
100 g por berço; superfosfato simples, 300 g por berço) e orgânicos
(Fertilurb, composto orgânico produzido a partir dos resíduos sólidos
gerados na cidade, 3 kg por berço);

o

Plantio: O plantio será feito nos berços, distribuídos de acordo com a
marcação efetuada durante a operação de coroamento. A muda será
colocada no centro do berço, mantendo-se o colo um pouco abaixo do
solo e compactando ligeiramente o solo de preenchimento. A
distribuição das mudas no campo obedecerá as recomendações do
responsável técnico, intercalando linhas com espécies de
preenchimento e de diversidade.

Serão utilizadas exclusivamente espécies de ocorrência natural nos remanescentes
florestais de Mata Atlântica da cidade do Rio de Janeiro. Para planejamento do
número estimado de mudas por espécie, serão considerados dois grupos, com 50%
das mudas por hectare pertencente a cada grupo (preenchimento e diversidade).

3

O plantio em quincôncio alterna a adoção das mudas entre cada linha, evitando que sejam plantadas em
quadrantes lineares. Esta técnica contribui para um maior controle do escoamento superficial da água. Na
prática, se o primeiro berço de uma linha é feito logo no início da mesma, o primeiro berço da linha
seguinte deve ser feito um metro após o início da linha.
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No grupo das espécies classificadas como de “preenchimento”, serão implantadas,
dentre outras, as seguintes espécies: Aegyphilla sellowiana; Cybystax antisiphillitica;
Croton floribundus; Enterolobium contortisiliquum; Erytrina speciosa; Guarea
trichilioides; Joannesia princeps; Luehea grandiflora; Mimosa artemisiana; Mimosa
bimucronata; Schinus therebinthifolius; Senna macranthera; Senna multijuga;
Sparattosperma leucanthum; Spondias dulcis; Trema micrantha; Miconia
cinnamomifolia; Genipa americana.
No grupo das espécies classificadas como de “diversidade”, serão implantadas, dentre
outras, as seguintes: Alchornea glandulosa; Anadenanthera colubrina; Bombacopsis
glabra; Caesalpinea férrea; Caesalpinia peltophoroides; Cedrela fissilis; Centrolobium
tomentosum; Chorisia speciosa; Colubrina glandulosa; Cordia sellowiana; Cordia
superba; Cordia trichotoma; Cytharexyllum mirianthum; Eugenia uniflora; Gallesia
gorazema; Gochnatia polymorpha; Hymenaea courbaril; Inga edulis; Inga uruguensis;
Jacaranda puberula; Jacaratia spinosa; Peltophorum dubium; Piptadenia gonoacantha;
Pseudobombax grandiflorum; Psidium guajava; Schizolobium parahyba; Spondias
lútea; Tabebuia crysotrycha; Tabebuia heptaphylla; Tabebuia SP; Tibouchina
granulosa; Lecythis pisonis; Lafoensia glyptocarpa; Pterocarpus violaceus; Myrciaria
trunciflora; Marlierea edulis; Cupania vernalis; Eugenia brasiliensis.

Fortalecer a cadeia produtiva da restauração com formação e mão de obra qualificada
para coleta de sementes e produção de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica
São demandas reais para os próximos anos os seguintes empreendimentos na região
metropolitana do Rio de Janeiro:


Rio 2016 – Jogos Olímpicos com compromisso assumido pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro de plantio de 24 milhões de árvores;



COMPERJ – Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – com 4.500
hectares de restauração florestal como condicionante ao processo de
licenciamento;



PAC – grandes empreendimentos como o Arco Metropolitano e o Porto
Sudeste devem gerar uma demanda de 13 milhões de mudas;



Mudança na dinâmica de ocupação humana na região do COMPERJ com
pressão da especulação imobiliária;



Possibilidade, cada dia mais próxima da realidade, da construção da barragem
no rio Guapiaçu.

Considerando todos estes fatos somos levados a acreditar que se faz urgente preparar
a alta bacia do rio Guapiaçu e arredores para receber estas mudanças. Mais que isso,
precisaremos transformar estas mudanças em oportunidades para garantir o
desenvolvimento sustentável e geração de trabalho e renda verdadeiramente verdes.
Neste sentido, o processo de fortalecimento da cadeia produtiva da restauração
apresenta-se como a força motriz para esta mudança no nível local. Esta atividade tem
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como objetivo promover a sustentabilidade e a formalização da coleta de sementes e
produção de mudas, aumentando sua oferta com qualidade e diversidade requeridas
pelos atuais e futuros projetos de restauração florestal.
Atualmente a produção de mudas de espécies nativas depende de viveiros mal
estruturados que colocam em risco as ações de restauração florestal. Diagnósticos
realizados em diferentes estados no Brasil apontaram como principal gargalo a
qualificação e o treinamento adequados da mão de obra para realização desta
atividade. Como consequência temos a baixa diversidade de espécies nativas, com
informalidade dos viveiros (representada pela falta de cadastro no RENASEM4), baixa
profissionalização (falta de visão de negócio), falta de integração e intercâmbio na
cadeia produtiva e dificuldade de acesso à crédito e linhas de financiamento. Como
consequência final tem o fato de que as demandas por mudas nos diferentes projetos
de restauração são baseadas na urgência e disponibilidade no momento, sem que
haja planejamento.
Nossa estratégia está baseada na capacitação técnica e apoio à regularização da
atividade profissional. Para a capacitação técnica estamos prevendo cursos teóricos e
práticos sobre aspectos técnicos de gestão da coleta de sementes e produção de
mudas e apoio à formalização por meio de responsabilidade técnica e legalização da
atividade. O apoio à regularização será realizado por meio do apoio ao cadastro no
RENASEM dos viveiros da região, apoio e incentivo à especialização produtiva e
intercâmbio de sementes e incentivo ao processo de troca de experiências.
Nesta meta serão identificados trabalhadores rurais, que não estejam empregados,
interessados em participar dos cursos de FORMAÇÃO PARA COLETORES
SEMENTES e de VIVEIRISTAS. Serão oferecidas 15 vagas para cada um dos
cursos. O curso será oferecido com carga horária de 36 horas, divididas em parte
teórica e prática, em sistema de imersão. Após esta qualificação os trabalhadores
estarão aptos e qualificados a trabalhar na coleta de sementes e produção de mudas
nativas. Deste grupo de 30 pessoas serão selecionados 4 para trabalhar no projeto.
Todo o grupo receberá apoio para se profissionalizar através do cadastro como
Empreendedores Individuais para prestação de serviços legalizados. Ao longo de 30
anos de monitoramento, será oferecido cursos de reciclagem de coletores de semente
e viveiristas para comunitários de Santo amaro e Guapiaçú.

Estabelecer um programa de educação ambiental e mobilização social na região para
discussão e disseminação de informação sobre corredores, alternativas econômicas
para produtores rurais atingidos pela barragem e desenvolvimento rural sustentável da
região

Ações de educação ambiental e mobilização social acompanharão todo o processo,
por meio de conversas, palestras, atividades lúdicas e material informativo para a
população local, em escolas, associações e eventos, tanto nos realizados pelo projeto
quanto na Semana do Meio Ambiente do município quanto na Semana das Águas de
4

RENASEM – Registro Nacional de Sementes e Mudas
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Macacu, eventos já existentes, e outros que a Reserva Ecológica de Guapiaçu esteja
presente. O projeto será permeado por encontros.
Na busca pelo contato de todo o município com as ações realizadas pelo projeto será
criado um espaço de comunicação volante denominado “A Bacia vai até você!”. Uma
tenda com banners, folhetim, adesivos, mapas e todo material gráfico produzido para
viabilizar a compreensão dos temas ambientais. Além deste material básico será
construída uma maquete da alta bacia hidrográfica para ser utilizada como ferramenta
de comunicação mostrando como funcionará a barragem e os benefícios da cobertura
florestal na proteção dos solos contra processo erosivos. Esta metodologia apresenta
registros de experiências de sucesso em muitas regiões do Brasil, como exemplo
temos o caminhão da SOS Mata Atlântica (A Mata Atlântica é Aqui) que percorre a
costa brasileira apresentando temas de interesse local com material interativo e uma
maquete semelhante (Figura 5).

Figura 5. Exemplo de maquete utilizada nas palestras
O objetivo destes encontros será o de sensibilizar, mobilizar e divulgar junto à
comunidade local para compreender e colaborar no desenvolvimento das atividades
previstas no projeto, e posteriormente divulgar as ações desenvolvidas e resultados do
projeto. As palestras utilizarão dinâmicas participativas. A sensibilização da
comunidade local facilita e legitima as ações.
Na mobilização para a gestão sustentável do território da Bacia do Rio Guapiaçu, será
necessária a divulgação e o conhecimento dos instrumentos de regulação do território
por parte da sociedade, e a construção de um processo de planejamento participativo
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com a comunidade na região. Para que isso ocorresse, foram realizadas oficinas de
Planejamento Participativo com 4 horas de duração, onde foram divulgadas e
discutidas as informações sobre os principais documentos de planejamento e gestão
territorial que afetam o município, tais como: Plano Diretor Municipal, Agenda 21 Local,
Agenda 21 COMPERJ, proposta do Plano de Manejo da APA da Bacia do Macacu,
Plano de Manejo do Parque Estadual de Três Picos, Plano Diretor de Recursos
Hídricos da Bacia da Baia de Guanabara. À partir do primeiro mês do ano de 2016, as
atividades de Educação Ambiental supracitadas, continuarão a abranger a parte alta
da sub-bacia do rio Guapiaçú, porém as ações serão executadas na figura de
palestras de curta duração nas unidades escolares e associações locais em suas
visitas guiadas na área da REGUA e participações em eventos específicos do
município com foco no meio ambiente.
9. DEFINIR A DATA DE INÍCIO E A DURAÇÃO DO PROJETO, ALÉM DO PERÍODO DE
CONTABILIDADE DE GEE E DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PARA A
COMUNIDADE, CASO SEJA RELEVANTE, E EXPLICAR E JUSTIFICAR EVENTUAIS DIFERENÇAS
ENTRE ELES. DEFINIR UM CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO, IDENTIFICANDO DATASCHAVE E MARCOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.
A data de início da implantação das atividades diretamente relacionadas ao restauro
florestal foi iniciada em outubro de 2013, com a definição da área e o início do trabalho
de preparo do solo, implantação do viveiro etc.
O período de duração do projeto de restauração (área prevista) e de educação
ambiental para toda sub-bacia em si, inicialmente, são de dois anos, do ano de 2013 a
2015. Durante os três anos seguintes serão realizados monitoramentos dos plantios,
atividades de manejo e enriquecimento, quando necessário.
O período de contabilização dos gases de efeito estufa se iniciará em agosto de 2015,
isto porque a implantação foi realizada gradativamente e entendemos ser mais
eficiente contabilizar após o plantio de toda a área de 100 hectares. As atividades
relacionadas às ações de educação ambiental junto à comunidade e as unidades
escolares da parte alta da sub-bacia do rio Guapiaçú são atividades constantes da
REGUA e a princípio não irão ser interrompidas em nenhum momento, enquanto a
atuação da REGUA se fizer presente. Iniciativas complementares as descritas no item
8 da seção G1 (como treinamentos de viveiristas, coletores etc), só acontecerão na
íntegra se forem alvos de recursos oriundos de novos projetos com estes fins,
executados pela REGUA, porém reciclagens estão previstas.
10. GESTÃO DE RISCOS E VIABILIDADE A LONGO PRAZO
IDENTIFICAR RISCOS PROVAVELMENTE NATURAIS E INDUZIDOS PELO HOMEM PARA OS
BENEFÍCIOS ESPERADOS DE CLIMA, COMUNIDADE E BIODIVERSIDADE DURANTE A VIDA DO
PROJETO E DELINEAR MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA MITIGAR ESSES RISCOS.

Para identificar, mensurar e mitigar os riscos existentes no projeto Carbono das
Nascentes do Xingu foi utilizada a ferramenta de avaliação de riscos do padrão
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Verified Carbon Standard – VCS, versão 3.2. A Ferramenta de avaliação de riscos do
VCS é composta por dois passos. O primeiro deles classifica os fatores de risco
envolvidos nos projetos e o segundo passo determina a porcentagem de Redução de
Emissões que serão reservadas como “seguro”. Os fatores de risco se dividem em
riscos internos, riscos externos e riscos naturais. O primeiro deles leva em conta os
riscos de gestão dos projetos, a viabilidade financeira, o custo de oportunidade e a
longevidade dos projetos, e é calculado pela somatória das análises de Risco de
Manejo, de Viabilidade Financeira, de Custo de Oportunidade e da Longevidade do
Projeto (PM + FV + OC + PL, de suas siglas em inglês). O segundo, os riscos
externos, consideram os riscos fundiários e relativos à posse da terra, o engajamento
das comunidades e os riscos políticos, e é calculado pela somatória das análises de
Risco Fundiário, de Engajamento Comunitário e de Risco Político (LR, CE, PC, de
suas siglas em inglês).
A seguir se apresentam as análises de riscos interno, externo e naturais e, por
consequência, a análise de risco do PoA Xingu.
10.1. Riscos Internos
A tabela 3 lista e classifica os fatores de risco de gestão do projeto. O Risco de Gestão
do Projeto é dado pelas somatórias dos 6 fatores apresentados na tabela. Quando
algum dos fatores não se aplicar ao projeto, ele recebe pontuação zero. Caso
contrário, receberá a pontuação indicada na tabela.
A tabela 4 lista e classifica os fatores de risco da Viabilidade Financeira. O Risco da
Viabilidade Financeira é dado pelas somatórias de três fatores – um dos 4 fatores a
ser selecionado nas letras de A a D, um dos 4 fatores a ser selecionado nas letras de
E a H, mais o fator I. A pontuação de cada fator é indicada na tabela.
A tabela 5 avalia o risco do Custo de Oportunidade, que é o risco de que outros usos
da terra possam vir a acontecer, por serem economicamente interessantes, de acordo
com os cenários alternativos de uso da terra apresentados.
O último risco que compõe os riscos internos é o risco da longevidade. Projetos com
menos de 30 anos de duração não são elegíveis para creditação no selo VCS. A
tabela 6 apresenta o cálculo do risco de longevidade e a tabela 7 apresenta o
resultado do risco interno do projeto, cujo fator total é 13.
10.2. Riscos Externos
Na sequência, se apresenta o cálculo do fator de Risco Externo do projeto. A tabela 8
apresenta o cálculo e argumentação do risco fundiário. A tabela 9 apresenta o cálculo
e argumento que o justifica do risco associado ao engajamento comunitário e a tabela
10 diz respeito ao risco político. A tabela 11 consolida os riscos externos do projeto,
que são uma somatória dos três riscos recém apresentados – risco fundiário, risco de
engajamento comunitário e risco político. Seu resultado é -5.
10.3. Riscos Naturais
5

AFOLU Non-Permanence Risk Tool: VCS Version 3.2
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Os riscos naturais levam em conta os riscos de incêndio, pragas e doenças, eventos
climáticos extremos (furacões, por exemplo) e riscos geológicos (terremotos e vulcões,
por exemplo). Para cada um destes riscos é avaliada a probabilidade de que aconteça
e sua magnitude, de acordo com a tabela 12, e a pontuação encontrada é multiplicada
pelo fator de mitigação dado na tabela 13.
O único risco natural existente no PoA Xingu é o risco de incêndio. Ao final das tabelas
com os cálculos dos fatores de risco se apresenta a discussão sobre o fogo na região
e os argumentos para a avaliação da probabilidade e magnitude, tabela 14. O
resultado da análise do risco de incêndio e, por consequência, dos riscos naturais, é
dado na tabela 15, e é de 0,5.
É

importante

lembrar
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Tabela 3 - Fatores de risco de gestão do projeto.
Risco de Gestão
Risco
Pontuação
do
do Risco
Projeto

Fator
de
Risco

Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação

A)

Espécies plantadas (quando aplicável) associadas com mais
de 25% do estoque no qual os créditos de GEE foram
previamente emitidos não são nativas ou são
comprovadamente adaptadas à mesma zona agroecológica na qual se localiza o projeto.

B)

C)

D)

Não se aplica. O projeto só utilizará mudas de espécies
nativas, compradas ou produzidas no viveiro da REGUA
que produz especificamente (não exclusivamente) para o 2
implantação da restauração na área de 100 hectares
prevista no projeto.
São necessárias ações para prevenir invasões por atores Não existem conflitos de invasão por parte de atores
externos em mais de 50% da área onde créditos de GEE externos que necessitem a proteção da área prevista 2
para restauração.
foram anteriormente emitidos.
A equipe de gestão não inclui indivíduos com experiência
significativa e habilidades necessárias para implantar as
atividades do projeto (isto é, qualquer área que requeira
experiência não está coberta por uma pessoa com no
mínimo 5 anos de experiência).

A equipe de manejo não mantém presença no país ou se
localiza a mais de um dia de viagem do local do projeto,
considerando todas as parcelas ou polígonos da área do
projeto.
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A coordenação de campo do Projeto é executada por
profissionais com ampla experiência comprovada no
desenvolvimento
e
implantação
de
projetos
socioambientais e de restauração florestal. A REGUA 2
possui corpo técnico efetivo e conta com instituições
parceiras com capacidade para execução e manutenção
das atividades previstas no projeto.
A coordenação de campo do projeto e os técnicos da
REGUA ficam alocados na sede da régua a apenas 3 km
da área prevista para restauração e em um raio de 10 km 2
das unidades escolares e comunidades da parte alta da
sub-bacia do rio Guapiaçú.
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E)

F)

Mitigação: a equipe de manejo inclui indivíduos com
experiência significativa em desenho e implmentação de Não se aplica.
-2
projetos AFOLU, contabilidade de carbono e informes no
programa VCS ou outro programa de GEE aprovado.
A coordenação de campo do Projeto realizou todos os
procedimentos para efetiva implementação da
restauração florestal da área prevista. Sendo que a área
já se encontra com uma cobertura de fisionomia florestal
em quase sua totalidade.
A manutenção e a
procedimentos de enriquecimento (se necessário) serão
realizados pela equipe técnica da REGUA ao longo do
ano de 2016, tempo este o suficiente para que a área
Mitigação: manejo adaptativo implementado.
-2
estabeleça uma floresta e sua própria dinâmica. As
atividades de educação ambiental e treinamento foram
realizadas pela Coordenação de Campo até o fim do
primeiro semestre de 2015. A continuidade das
atividades de educação ambiental será ministrada pela
equipe técnica da REGUA. É importante lembrar que a
REGUA tem como sua missão a conservação deste
ecossistema.

Gestão do Projeto Total (PM) [ (a + b + c + d + e + f)]
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Tabela 4 - Fatores de risco da Viabilidade Financeira.
Fator de Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação
Risco

GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

Pontuação Risco do
do Risco
Projeto

A)

O ponto de equilíbrio do fluxo
de caixa é maior do que 10
Não se aplica
anos a partir da presente
análise de risco

3

0

B)

O ponto de equilíbrio do fluxo
de caixa é maior do que 7 e
Não se aplica
menor do que 10 anos a partir
da presente análise de risco

2

0

C)

O ponto de equilíbrio do fluxo
de caixa é maior do que 4 e
Não se aplica
menor do que 7 anos a partir
da presente análise de risco

1

0
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D)

O projeto que disponibilizou
recursos para execução do
plantio, enriquecimento e
manutenção por 2,6 anos na
área de 100 hectares e todas
as atividades de treinamento
e educação ambiental, se
enquadra nesta categoria de
risco.
Porém,
toda
O ponto de equilíbrio do fluxo manutenção, monitoramento
de caixa é igual ou menor a 4 da área restaurada e as
0
anos a partir da presente atividades
de
educação
análise de risco
ambiental serão continuadas
com os recusrsos humanos e
financeiros da REGUA e com
parceria de instituições que já
trabalham com a REGUA. As
atividades
serão
menos
intensas, mas acontecerão
com
recursos
de
financiamentos menores para
os próximos anos.

0

E)

O projeto tem assegurado
menos de 15% dos recursos
financeiros necessários para
Não se aplica
cobrir os custos totais antes do
ponto de equilíbrio ser
atingido

0
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F)

O projeto tem assegurado
entre 15% e 40% dos recursos
financeiros necessários para
Não se aplica
cobrir os custos totais antes do
ponto de equilíbrio ser
atingido

2

0

G)

O projeto tem assegurado
entre 40% e 80% dos recursos
financeiros necessários para
Não se aplica
cobrir os custos totais antes do
ponto de equilíbrio ser
atingido

1

0

Sim, Todas as atividades
previstas
neste
projeto,
dispõe de recursos humanos e
financeiros
para
sua
execução,
mesmo
que
tenham
sua
intensidade
diminuída mas não serão 0
interrompidas.
Os
financiadores permanentes
da
REGUA
ficarão
responsáveis
pela
manutenção das atividades
em menor escala.

0

H)

GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

O projeto tem assegurado
mais de 80% dos recursos
financeiros necessários para
cobrir os custos totais antes do
ponto de equilíbrio ser
atingido
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Não se aplica, visto que as
atividades
pós
plantio,
treinamentos, que englobam
manutenção, monitoramento -2
I)
e
educação
ambiental
possuem recursos humanos e
financeiros
para
sua
realização.
Viabilidade Financeira Total (FV) [ ((a, b, c or d) + (e, f, g or h) + i)]
Mitigação: o projeto tem
disponível como recursos
financeiros “resgatáveis” pelo
menos 50% dos recursos totais
necessários antes do projeto
atingir o ponto de equilíbrio

0

0

Tabela 5 - Fatores de riscos associados ao Custo de Oportunidade
Custo de Oportunidade
Fator de Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação
Risco
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do Risco
Projeto
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A)

O Valor Presente Líquido (VPL) da
alternativa de uso da terra mais
rentável é pelo menos 100% maior
que o VPL das atividades do
Não se aplica
projeto; ou onde as atividades da
linha de base são de subsistência,
os
impactos
líquidos
na
comunidade não são observados

8

0

B)

O Valor Presente Líquido (VPL) da
alternativa de uso da terra mais
Não se aplica
rentável é entre 50% e 100% maior
que o VPL das atividades do projeto

6

0

C)

O Valor Presente Líquido (VPL) da
alternativa de uso da terra mais
Não se aplica
rentável é entre 20% e 50% maior
que o VPL das atividades do projeto

4

0
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A área se encontrava
degradada,
utilizada
como pastagem. As
atividades do projeto
preveem o cercamento
destas áreas e o gado
será transferido para
uma área que também
esta preparada para
pasto. Nesta área já foi 0
experimentado
a
implantação de algumas
culturas, como lichia e
coco
bahia,
porém
ambas não se firmaram
na área , o que
consequentemente
provocou um abandono
da prática agrícola a
transformando em uma
pastagem degradada.

D)

O Valor Presente Líquido (VPL) da
alternativa de uso da terra mais
rentável é entre 20% mais e até
20% menos que o VPL das
atividades do projeto; ou onde as
atividades da linha de base são de
subsistência, os impactos líquidos
na
comunidade
não
são
observados

E)

O Valor Presente Líquido (VPL)
esperado das atividades do projeto
Não se aplica
é entre 20% e 50% mais rentável
que o VPL das atividades do projeto
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F)

O Valor Presente Líquido (VPL)
esperado das atividades do projeto Não se aplica
é pelo menos 50% mais rentável
que o VPL das atividades do projeto

-4

0

G)

Sim, Reserva Ecológica
Mitigação: o proponente do do Guapiaçú, que possui
projeto é uma organização não a cessão da área para -2
governamental
prática de restauração
florestal.

0

H)

Mitigação: o projeto é protegido
por compromissos legais para
manter as práticas de manejo que
Não se aplica
protegerão o estoque de créditos
de carbono pelo período total de
contabilidade do projeto

-2

0

I)

Mitigação: o projeto é protegido
por compromissos legais para
manter as práticas de manejo que
Não se aplica
protegerão o estoque de créditos
de carbono por pelo menos 100
anos

-8

0

Custo de Oportunidade Total (OC) (FV) [ ((a, b, c or d) + (e, f, g or h) + i)]

Tabela 6 - Risco da longevidade
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Fator de Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação
Risco
Sem o aval legal ou os
A)
requerimentos para continuar as Não se aplica.
práticas de manejo
O código Florestal estabelece que
as APPs recompostas com
vegetação nativa devem ser
mantidas e protegidas, não
podendo mais ser removida, mais
de 30% da área encontra-se em
área de APP. A outra parte da
área terá um documento de
cessão
que
garante
a
Com aval legal ou requerimentos manutenção da floresta por 30
B)
para continuar as práticas de anos. Após a área ter fisionomia
manejo.
florestal, ela é enquadrada na lei
de mata atlântica que protege as
florestas de espécies nativas do
bioma mata atlântica. Área é de
propriedade da Agropecuária
Serra do Mar que tem como
responsável legal o Sr. Nicholas
Locke, presidente da REGUA e
existe Termo de Cessão dos
Créditos de Carbono.
Longevidade do projeto (LP)
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Pontuação do Risco
Risco
Projeto

do

=
24
(longevidade
do projeto/5) 0

=
30
(longevidade =30 (30/2) =
do projeto/2) 15
15
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Tabela 7 - Cálculo do risco interno
RISCO INTERNO
Risco Interno Total (PM + FV + OC + PL)
Total não pode ser menor que zero.
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Tabela 8 - Cálculo e justificativas do risco fundiário
Posse da Terra e Acesso/Impacto aos Recursos
Fator de Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação
Risco
Título da terra e os direitos de acesso/uso
A)
dos recursos pertencem à mesma Sim
pessoa/instituição/grupo

0

0

B)

Título da terra e os direitos de acesso/uso
dos recursos pertencem a diferentes
pessoas/instituições/grupos
(por Não se aplica
exemplo, a terra é governamental e o
projeto tem o direito de uso

2

0

C)

Em mais de 5% da área do projeto existe
Não se aplica
disputa sobre a posse da terra

10

0

D)

Existem disputas sobre os direitos de
uso/acesso (ou sobreposições de direitos

5

0

5

0

E)

GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

Pontuação Risco do
do Risco
Projeto

Não se aplica

Projetos WRC incapazes de demonstrar
que o potencial impacto do mar e das
águas que possa comprometer a emissão Não se aplica
dos créditos nos próximos 10 anos são
irrelevantes ou insignificantes .
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F)

Mitigação: a área do projeto é protegida
por compromissos legais (por exemplo,
uma unidade de conservação) para Não se aplica
continuar as práticas de manejo que
protegem o estoque de carbono pelo
período de creditação do projeto

-2

0

G)

Mitigação: onde existem disputas sobre o
uso da terra ou o direito de uso ou acesso
aos
recursos,
são
apresentadas
evidências documentais de que o projeto Não se aplica
implementou atividades para resolver as
disputas ou clarificar as disputas por
sobreposições.

-2

0

Posse da Terra Total (LT) [ ((a or b) + c + d + e + f + g)]
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Tabela 9 - Cálculo do risco relativo ao engajamento comunitário
Engajamento Comunitário
Fator de Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação
Risco
Menos de 50% da população que vive na
A)
área do projeto e dela depende foi Não se aplica
consultada

B)

GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

Menos de 20% da população que vive até
20 km para fora da fronteira do projeto e
Não se aplica
que depende da área do projeto foi
consultada
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Pontuação Risco do
do Risco
Projeto
10

0

5

0
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C)

Mitigação: o projeto gera impactos
líquidos positivos para o bem estar social
e econômico das comunidades locais que
dependem da área do projeto para sua
vivência

Boa parte dos
indivíduos
que
compõe
a
comunidade,
possuem
a
agricultura como
atividade
principal,
a
restauração
de
100
hectares
diminue
o
processo erosivo
que assorea e
-5
diminue
a
disponibilidade
hidrica para a
produção
e
também aumenta
a qualidade da
água
que
é
consumida
diretamente para
uso residencial e
para fim
de
hidratação
pela
população e etc.

Engajamento Comunitário Total (CE) [(a + b + c)]
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Tabela 10 - Cálculo do risco político
Risco Político
Fator de Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação
Risco
Índice de governança menor
A)
Não se aplica
que 0,79

6

0

B)

Índice de governança entre
Não se aplica
0,79 e menos que 0,32

4

0

C)

De acordo com Indicadores
Mundiais
de
Governança
(WGI) desenvolvidos pelo
Índice de governança entre Banco Mundial, a pontuação
2
0,32 e menos de 0,19
de governança do Brasil é de
0,12 entre os seis indicadores
calculados sobre os cinco anos
mais recentes

2

D)
E)

GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

Pontuação Risco do
do Risco
Projeto

Índice de governança entre
0,19 e menos de 0,8
Não se aplica
Índice de governança de 0,82
Não se aplica
ou maior
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Plano Nacional sobre Mudança
do Clima, a aprovação da Lei
12187/092 que instituiu a
Política
Nacional
sobre
Mudança do Clima e as
experiências advindas do
Fundo Amazônia, o Brasil
colocou-se em uma posição de -2
F)
vanguarda e de elegibilidade
em
relação
ao
futuro
mecanismo de REDD. Mas esta
é uma realidade mais presente
Mitigação: o país está no bioma amazônico, no
implementando
medidas bioma mata atlântica os
preparatórias para REDD+ ou projetos
focam
em
outras atividades conforme recuperação e restauração
seção 2.3.3
florestal.
Risco Político Total (PC) [ ((a, b, c, d or e) + f)
Tabela 11 - Cálculo do Risco Externo total
RISCO EXTERNO
Risco Externo Total (LT + CE + PC)
Total não pode ser menor que zero.
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Tabela 12 - Fatores para cálculo dos riscos naturais
RISCO NATURAL
Probabilidade
Significância

A cada
A cada 10 25
a
Menos de
a menos menos
10 anos
de 25 anos de
50
anos

A cada
50
a
menos
de 100
anos

Uma vez a cada 100
anos ou mais, ou caso
o risco não seja
aplicável à área do
projetO

Catastrófico (perda de 70% ou mais do estoque
FAIL
de carbon)

30

20

5

0

Devastador (perda de 50% ou menos de 70% do
30
estoque de carbono

20

5

2

0

Importante (perda de 25% a menos de 50% do
20
estoque de carbono

5

2

1

0

Menor (perda de 5% a menos de 25% do
5
estoque de carbono)

2

1

1

0

Insignificante (perda de menos de 5% do
estoque de carbono) ou transitória (recuperação
2
completa da perda do estoque de carbono em
10 anos após cada evento)

1

1

0

0
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Sem perda
Pontuação LS

0

0

0

0

0
0

Tabela 13 - Fator de mitigação
Fator de Mitigação
São implementadas medidas de prevenção aplicáveis ao fator de risco

0.50

Tabela 14 - Risco de Incêndios
RISCO NATURAL (fogo)

Probabilidade

GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

A probabilidade de alguma ocorrência de fogo é irrisível. A área não tem histórico
de manejo através de queimadas controladas, não existe conflito com o entorno
que provoque um incêndio criminoso e a vegetação na área só em uma longa
estiagem ficaria suscetível a incêndios naturais.
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O entorno possui uma cobertura florestal considerável, o que serviria como
"aceros" naturais, a significância de qualquer foco de incêndia seria muito pequena,
e não tomaria escala, pelo fato do fácil combate ( devido a aproximação da sede da
REGUA a local de plantio), conforme tabela X oferecida pela ferramenta, e o
suposto risco de estiagens longas de 50 a 50 anos na região , a probabilidade de um
incêndio natural fivaria na categoria de a cada 50 a menos de 100 anos, com a
significância de perda de menos de 5% do estoque de carbono) ou transitória
(recuperação completa da perda do estoque de carbono em 10 anos após cada
evento.

Significância

Pontuação (LS)

GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

A partir da tabela fornecida pela ferramenta, chega-se a um valor de risco de 0,
conforme probabilidade de ocorrência entre 50 a 100 anos e nível de significância
baixo, entre 5% de perda significativa dos estoques de carbono da área elegível do
Projeto.
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Mitigação ( M)

Mesmo com a risco quase que nulo de um incêndio criminoso na área, todo
trabalho de educação ambiental com a comunidade do entorno sobre queimadas e
corte ilegal de madeira é periodicamente ( intensificados quando a recursos frutos
de algum projeto específico e mais espaçado quando apenas a equipe efetiva do
REGUA precisa executar tais ações)realizado em reuniões com as associações e
escolas. Para isto, conforme ferramenta de análise de riscos naturais, devemos
aplicar um fator de 0,5 quando são realizadas medidas de prevenção relacionadas
ao risco.

Tabela 15 - Análise de Risco Natural
Pontuação para cada risco natural aplicável ao projeto (determinado por (LS × M))
Fogo (F)
0,5
Pestes e doenças (PD)
0
Eventos climáticos extremos (W)
0
Riscos Geológicos (G)
0
Outros riscos naturais (ON)
0
Risco Natural Total (F + PD + W + G + ON) 0,5
Tabela 16 - Fator de Risco Total
Categoria de Risco
a) Risco Interno
b) Risco Externo
c) Risco Natural
Pontuação Total do Risco (a + b + c)
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Pontuação
13
-5
0,5
8,5
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11. DESCREVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA MANTER E APERFEIÇOAR OS
BENEFÍCIOS PARA O CLIMA, A COMUNIDADE E A BIODIVERSIDADE PARA ALÉM DA DURAÇÃO
DO PROJETO.
A área de intervenção do projeto encontra-se totalmente em uma única propriedade,
que já retirou os animais que pastavam na área e executou o devido isolamento
através de cercamento. A área apresenta baixo risco de incêndio natural e não tem
histórico de queimadas provocadas deliberadamente. Apesar de haver um
crescimento de um vilarejo no entorno próximo, os limites da área são bem
reconhecidos pelos comunitários, baixando significativamente a tentativa de invasão
da área. A área já e encontra em avançado estágio de recuperação, devido ao fato de
ser circundada de áreas já florestadas, sua manutenção e enriquecimento, assim
como monitoramento da biodiversidade será promovida pelos parceiros institucionais
que aplicam pesquisas frequentemente na REGUA e em áreas cedidas para
restauração como esta. A comunidade, além dos benefícios trazidos pelos serviços
ambientais de mais uma grande área (100 hectares) restaurada, continuará recebendo
ações de educação ambiental e de exercícios que reforcem sua cidadania e
empoderamento.
12. DEMONSTRAR QUE OS MECANISMOS FINANCEIROS ADOTADOS, INCLUINDO RECEITAS
EFETIVAS E PROJETADAS DE REDUÇÕES E REMOÇÕES DE EMISSÕES DE GEE E DE OUTRAS
FONTES, PROPORCIONAM UM ADEQUADO FLUXO DE RECURSOS EFETIVO E PROJETADO
PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E PARA ATINGIR OS BENEFÍCIOS PARA O CLIMA, A
COMUNIDADE E A BIODIVERSIDADE DO PROJETO.
As Reduções de Emissões decorrentes do projeto e da certificação poderão ser
comercializadas no mercado voluntário, a fim de financiar as atividades de
monitoramento do projeto, se assim for necessário. Para conseguir os créditos para
comercialização o projeto irá procurar a adequação ao padrão VCS.
As atividades relativas ao plantio, a manutenção da área e as atividades e educação
ambiental, até o fim do ano de 2015, possui recursos já empenhados. Após este
período, enquanto não houver recurso específico para manutenção das atividades no
volume atual, a equipe da REGUA (que já executava atividades de educação
ambiental, mobilização/sensibilização das comunidades) manterá em menor volume
as atividades realizadas pelo Projeto Guapiaçu Grande Vida, focando a manutenção
da área plantada e nas atividades de educação ambiental nas comunidades do
Guapiaçú e Santo Amaro.
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G2. Cenário e Adicionalidade de Uso da Terra na Ausência de Projeto
1.DESCREVER O CENÁRIO DE USO DA TERRA MAIS PROVÁVEL DENTRO DA ZONA DO
PROJETO NA AUSÊNCIA DO PROJETO, DESCREVENDO A VARIEDADE DE POTENCIAIS
CENÁRIOS DE USO DA TERRA E OS DETERMINANTES ASSOCIADOS DE MUDANÇAS NO USO DA
TERRA E JUSTIFICANDO POR QUE O CENÁRIO DE USO DA TERRA SELECIONADO É O MAIS
PROVÁVEL DE USO DA TERRA NA AUSÊNCIA DO PROJETO.

Histórico de uso da terra na região
Historicamente, as áreas florestadas das bacias fluviais da baixada fluminense
sofreram intenso desmatamento por conta de diferentes ciclos econômicos desde o
século XVI assim como outras áreas que possuíam quantidades significativas de
Floresta Atlântica (Drummond 1997; Dean 2002). A ocupação do recôncavo da Baía
de Guanabara deu-se a partir da plantação de cana-de-açúcar, nos séculos XVI e
XVII, que se expandiria por sobre os terrenos baixos e colinosos propícios ao
estabelecimento de grandes propriedades (Amador 1997).
Nessa época, na bacia do rio Macacu, que engloba a sub-bacia do rio Guapiaçu, a
floresta era derrubada tanto para dar lugar às plantações como para uso da madeira
em construções e produção de lenha (Cabral 2006) e os rios da região eram
importantes vias de escoamento de toda essa produção. Existem registros de
ocupação humana e do uso dos recursos naturais da Bacia do rio Guapiaçu datados
do século XVIII, período em que as florestas da região serviam como importantes
fontes de fibras vegetais, sendo cenário de intensa atividade extrativista de madeira
(Cabral 2006). Nesse século, também apareceram várias olarias que utilizavam a
tabatinga, a argila e o barro como matéria prima e a madeira, como combustível para
os fornos (Boher 2007). Na década de 1930, obras de retificação, canalização e
dragagem foram realizadas nos principais rios da região, o que resultou na drenagem
das áreas alagadas de baixada, possibilitando o adensamento populacional local
(Cabral & Fiszon 2004; Antunes et al. 2009). Portanto, as áreas que outrora eram
ocupadas por florestas pantanosas foram sendo gradativamente substituídas por
propriedades agrárias.
Atualmente, esta região é ocupada por pequenas propriedades rurais e de veraneio e
por grandes propriedades ligadas à atividade agropecuária (Cabral & Fiszon 2004).
Contudo, pequenas porções de Floresta Atlântica, com áreas entre 19 e 200 ha, ainda
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são encontradas nos cumes dos morros (Freitas et al. 2005), sendo a maioria delas
parte da reserva legal das propriedades do entorno.
A sub-bacia do rio Guapiaçu possui remanescentes florestais importantes, com alta
riqueza e diversidade de espécies em áreas localizadas no interior da Estação
Ecológica Estadual do Paraíso (Kurtz & Araújo 2000). Um estudo recente, realizado
para a elaboração do plano de manejo da APA da bacia do rio Macacu (Rodrigues et
al. 2009), demonstra que os remanescentes florestais localizados em propriedades
privadas - que possuem diferentes tipos de entorno e que estão sob diferentes tipos de
uso - possuem alta riqueza e diversidade de espécies e populações importantes de
elementos representativos da flora da Floresta Atlântica de terras-baixa e submontana
(senso IBGE 1992). Isto também é verdade para outros remanescentes florestais, de
tamanho reduzido e com longo histórico de perturbação, localizados em bacias
hidrográficas próximas e de mesma formação vegetacional (Pessoa & Oliveira 2006;
Rodrigues 2004; Carvalho et al. 2006).
Adicionalidade
Caso o Projeto não fosse implantado, o cenário mais provável das áreas restauradas
seria a continuidade do uso atual da terra, conforme apresentado pela metodologia
AR-AMS0007. Este é o cenário que caracteriza a linha de base do PDD, como
demonstrado pela discussão de linha de base, mais adiante neste documento.
A área do projeto presente nos limites da fazenda Serra do Mar, passou pelos
processos comuns a região de desmatamento para ampliação de áreas agricultáveis.
A área já foi utilizada para plantios diversos, sendo as últimas tentativas plantações de
litchi chinenses (Lichia) e cocos nucífera ( Coco-da-bahia). Ambas culturas não
alcançaram sucesso, com isso a área foi preparada para pastagem. A não vocação da
área para pecuária, e a falta de manejo apropriada relevou a área a uma paisagem de
pastagem degradada, bastante comprometida devido a ampliação das espécies
forrageiras e o pisoteamento promovido pelo gado. Ainda é possível encontrar alguns
espécimes arbóreos na área.
Atividades de projeto será implantado em áreas degradadas, que permaneceriam no
estado atual ou sofrerão maior degradação na ausência do projeto, uma vez que não é
possível efetuar a reversão do processo de degradação sem a intervenção humana.
É importante ressaltar que sem a intervenção do projeto não haveria como mudar a
realidade local onde não há mão de obra qualificada para o trabalho na restauração
florestal, assim como, para a produção de mudas nativas. A mesma linha de
pensamento vale para a degradação do solo que tem uma tendência de somente
piorar. Corrobora para este cenário desfavorável a falta de cumprimento da legislação
em vigor no que se refere à recuperação de APP. Diante deste cenário o projeto foi
fundamental para a restauração do ambiente florestal.
Áreas do projeto e critérios de elegebilidade
Área de estudo
GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DO PROJETO

61

O estudo de elegibilidade abrange uma área de 44.000 ha, correspondendo a subbacia do rio Guapiaçu, para execução deste PDD foi realizado um recorte equivalente
aos limites da Fazenda Serra do Mar, propriedade onde será executado as atividades
previstas neste PDD.
O estudo foi baseado nos critérios de elegibilidade definidos pelo padrão de
certificação Verified Carbon Standard (VCS), “deverão ser fornecidas evidências que
não houve nenhum desmatamento no ecossistema nativo na área do projeto durante
os 10 anos antes da data de início do projeto VCS proposto”. A comprovação da
ausência de floresta pode incluir fotografias aéreas, imagens de satélite da região 10
anos (ou mais) antes da data de início do Atividades de projeto (1999), ou documentos
públicos oficiais que confirmem a ausência de floresta.
De acordo com a resolução 02, da Comissão Interministerial para Mudanças
Climáticas do Brasil, define-se floresta como uma área com árvores em processo de
crescimento com:



Cobertura de copas de árvores com no mínimo de 30%
Área mínima de 1 ha



Potencial de altura mínima de 5 metros na maturidade

Estas definições de floresta da agência governamental brasileira estão em
conformidade com a definição da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a
Mudança do Clima (UNFCCC) e serão adotadas para esta Atividade de Projeto A/R.
Áreas Elegíveis do PDD
Seguindo os procedimentos do VCS, foi demonstrado que a cobertura vegetal das
áreas onde as atividades do projeto serão realizadas não era floresta (conforme a
definição acima) em 1994 e não é floresta hoje. A metodologia para avaliar a
elegibilidade da área do projeto é descrita a seguir:
Imagens de satélite
As imagens Landsat6 5 e Landsat 8, ambas em órbita/ponto 216/075 e 217/76,
utilizadas neste trabalho, foram obtidas através da página do INPE
(http://www.dgi.inpe.br/CDSR), sendo processada as seguintes datas desta cena:
10/Jan/1994, e 25/Jan/2014 respectivamente. Essas imagens foram selecionadas de
forma a atender os protocolos de Quioto e VCS quanto a data de passagem do
satélite, e aquelas que apresentavam a menor cobertura de nuvens possível. Essas
imagens foram corrigidas geometricamente utilizando o programa porém utilizando o
6

Landsat: Satélite de origem Norte Americana de observação da terra
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Modelo Digital de Elevação (MDE) Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
juntamente com pontos de controle elencados em ortofotos do IBGE (Disponibilizados
em www.ibge.gov.br) com o auxílio do programa ORTHOENGINE, do PCI Geomatics.

Processamento
A etapa de segmentação foi feita com assistência do software SPRING,
disponibilizado pelo INPE e consistiu em fusionar em cor real (bandas 3,4 e 5 para a
Landsat 5 e bandas 4,3 e 2 para a landsat 8). Após a fusão, usou-se valores de
similaridade, correspondente a tolerância de agrupamento de pixels de valores
semelhantes de mesma região e a área, que é a quantidade mínima de pixels aceitos
por região. A partir desta etapa, o mesmo software executou a classificação, definindo
as classes de “floresta” e “não-floresta” para ambas as imagens gerando shapes7 para
serem processados no software ArcGis. Nesta etapa, foram comparados os usos
segmentados e classificados em ambas as datas a partir da mais antiga (1994) para
verificar o que ainda permanece como “não-floresta” sendo assim classificado como
elegível para carbono.

Abaixo mapa com a distribuição das áreas elegíveis na sub-bacia do rio Guapiaçu.

Figura 6. Mapa de áreas elegíveis Sub-bacia do rio Guapiaçu

7

Shapes: Arquivos gerados pelo software de geoprocessamento ArcGis
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Dentro da fazenda Serra do Mar, propriedade que se comprometeu com o projeto de
restauração florestal, foi identificada uma área de 100 ha inteiramente elegível para
carbono (figura 7).

Figura 7. Mapa da área de restauração do projeto

G3. Participação de Atores
1. DESCREVER COMO A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DO PROJETO FOI TORNADA ACESSÍVEL
ÀS COMUNIDADES E OUTROS ATORES, COMO A DOCUMENTAÇÃO RESUMIDA DO PROJETO
(INCLUINDO COMO ACESSAR A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA) FOI DISSEMINADA ATIVAMENTE
ÀS COMUNIDADES EM LINGUAGENS LOCAIS OU REGIONAIS PERTINENTES, E COMO
ENCONTROS DE INFORMAÇÕES AMPLAMENTE DIVULGADAS FORAM REALIZADAS COM
COMUNIDADES E OUTROS ATORES.

O projeto tem praticamente duas frentes, uma a restauração de áreas degradadas e a
outra a educação ambiental, com foco no empoderamento e na transmissão de
conhecimento.
Na segunda frente, após todo o mapeamento e a divisão dos grupos de comunidades,
toda a informação, objetivos e resultados esperados, foram divulgados as
comunidades. Para esta atividade foram identificadas 18 comunidades, todas
devidamente informadas sobre as ações do projeto. Especificamente nas
comunidades onde o projeto está sendo executado a comunicação foi mais
intensificada. Isto foi possível pelo fato de que a REGUA é membro da Associação de
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Moradores do Guapiaçu e Santo Amaro, que estão próximas a área de restauração e
da sede da REGUA. Em tempo, informamos que a vice-presidente da REGUA é a
presidente da Associação de Moradores, o que fortalece este canal de comunicação.
Sobre o componente de restauração, percebe-se que é tácito o entendimento e o
apoio a esta iniciativa por parte dos comunitários, pelo fato de aumentar a oferta da
área verde e todos seus benefícios, assim como a possibilidade de empregos criado
pela cadeia produtiva da restauração, tal dado é comprovado por questionários que
foram aplicados nestas duas comunidades.
2. EXPLICAR COMO INFORMAÇÕES PERTINENTES E ADEQUADAS SOBRE POTENCIAIS
CUSTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS PARA AS COMUNIDADES FORAM FORNECIDAS A ELAS DE
FORMA QUE POSSAM COMPREENDER E DE MANEIRA OPORTUNA ANTES DE QUALQUER
DECISÃO QUE ELAS SEJAM SOLICITADAS A TOMAR EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO
PROJETO.

Através de um questionário que continham as perguntas:
1. Você já ouviu falar em aquecimento global?
2. e sim, o que você sabe sobre o aquecimento global?
3. Você acha importante um projeto de restauração que melhore a qualidade do
meio ambiente?
4. E qual a sua opinião sobre o Projeto Guapiaçu Grande Vida?
5. O projeto realizou capacitações, transmissão de conhecimento e geração de
empregos. Você tem recebido informação?
6. Você acha isso importante?
7. Na sua opinião, o que é mais importante no projeto?
Colaboradores do projeto entrevistaram 21 comunitários da região da parte alta da
sub-bacia do rio Guapiaçu (Guapiaçú e Santo Amaro), foi possível obter informações
sobre a percepção e a expectativa sobre o projeto por parte dos comunitários.
Tratando-se de um projeto de restauração com o claro objetivo de remoção de e
estoque de carbono na atmosfera, foi perguntado aos indivíduos se possuíam
conhecimento sobre o que seria aquecimento global. 81% dos entrevistados
responderam que sim. Ao serem questionados sobre o que entendiam por
aquecimento global, 61% sabiam desenvolver sobre o conceito correto. A maioria dos
entrevistados representavam jovens em período escolar e professores que residem na
região, por isso o percentual de conhecimento sobre o conceito foi relativamente alto,
em uma região onde a baixo nível de escolaridade. Esta informação é importante
porque permeia as ações de educação ambiental do projeto.
Na terceira questão foram perguntados sobra importância de um projeto de
restauração florestal, no caso o Guapiaçu Grande Vida. Todos disseram que este tipo
de iniciativa é importante para região.
Perguntados para opinar sobre o projeto, todos mostraram e responderam como
positiva a iniciativa. Isto demonstra que o projeto não tem o perfil “isolacionista”,
apenas contratando e executando uma ação sem contextualização. Pelo contrário, os
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colaboradores do projeto procuram sempre participar a comunidade sobre as ações e
os acontecimentos que ocorrem no projeto, trazendo a comunidade para próximo do
projeto.
Perguntados sobre se recebem informações sobre cursos e ações específicas do
projeto como a geração de empregos, 60% respondeu que sim. Apesar de ser
representar a maioria, este dado foi assimilado pela equipe do projeto para que as
informações alcancem mais indivíduos nas próximas ações.
A sexta pergunta é para reforçar a importância das ações, todos responderam que
sim.
Por fim, perguntados sobre o que seria mais importante no projeto. 14% disseram que
todas ações e oportunidades eram importantes, 38% ressaltaram que o plantio a
restauração em si era mais importante, 34% disseram que a atividade constante de
educação ambiental ministrada pelo projeto era mais importante e os outros 14%
ressaltaram como mais importantes as oportunidades de emprego.
Este questionamento foi uma surpresa inicial a equipe do projeto, visto que apenas
14% destacam o emprego como mais importante. A grande maioria, 72% entendem
que a restauração e a educação ambiental é a ação mais importante.
Tal percepção pode ser entendida devido a bem-sucedida atividade agrícola, e como
nos últimos tempos as estiagens ficaram mais frequentes na região, a água e todas as
ações para sua abundância tenha ganhado uma importância antes não observada
pela comunidade. Apesar disso, as áreas de intervenção do projeto estão muito
próximas de corpos hídricos, o que minimiza os riscos.
No geral os comunitários entrevistados demonstraram sua satisfação com a execução
do projeto e entendem que outras iniciativas como esta são importantes para região da
sub-bacia do rio Guapiaçu, e em especial as suas comunidades.
Sobre os processos de empoderamento, foi facilitado pela equipe do projeto, um
planejamento estratégico para melhoria da qualidade de vida das comunidades, foi
criado missão e visão para as comunidades e um plano de ação para 10 anos.
MISSÃO: GUAPIAÇU E SANTO AMARO são locais onde há qualidade de vida, paz e
tranquilidade em um lugar com rica biodiversidade, de águas cristalinas e potencial
para o ecoturismo.
VISÃO: Nos próximos 10 anos - GUAPIAÇU E SANTO AMARO sejam reconhecidos
pela preservação do ambiente, organização da comunidade, planejamento territorial,
garantindo o desenvolvimento sustentável e infraestrutura local com turismo
controlado.
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3. DESCREVER AS MEDIDAS TOMADAS E OS MÉTODOS DE COMUNICAÇÕES UTILIZADOS PARA
EXPLICAR ÀS COMUNIDADES E OUTROS ATORES O PROCESSO PARA VALIDAÇÃO E/OU
VERIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS PADRÕES CCB POR UM AUDITOR INDEPENDENTE,
CONCEDENDO-LHES INFORMAÇÕES OPORTUNAS SOBRE A VISITA LOCAL DO AUDITOR ANTES
QUE ESTA OCORRA E FACILITANDO A COMUNICAÇÃO DIRETA E INDEPENDENTE ENTRE ELES
OU SEUS REPRESENTANTES E O AUDITOR. O PLANO DE AÇÃO PREVÊ O ACOMPANHAMENTO
DOS COMUNITÁRIOS DAS INICIATIVAS DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E QUE TENHAM
ACESSO (SE ASSIM O DESEJAR) DOS DADOS DE MONITORAMENTO DAS INICIATIVAS DE
RESTAURAÇÃO DA REGUA E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Para a disseminação de informações o projeto Guapiaçu Grande Vida utilizou
ferramentas diversas, tais como: rede social (Facebook™), página na rede mundial de
computadores (www.guapiacugrandevida.org.br ), boletins informativos periódicos e
entrevistas na rádio comunitária. Além disto, foi possível conseguir mídia espontânea
em três ocasiões: (i) no programa Conexão Futura no Canal Futura ema gosto de
2015; (ii) no encarte Serra do jornal O Globo, com matéria de capa em agosto de
2014, e (iii) matéria na revista Veja, encarte Rio, em janeiro de 2016. Com relação às
ações do projeto foram 9 edições, com tiragem de 100 exemplares cada, do Boletim
Informativo. Na rede social Facebook™ foram 2.873 pessoas acompanhando a página
da rede social. A página na rede mundial de computadores apresentou uma média de
558 visitantes por mês, sendo uma ferramenta muito importante de disseminação de
informações do projeto.

4. DESCREVER COMO AS COMUNIDADES, INCLUINDO TODOS OS GRUPOS COMUNITÁRIOS E
OUTROS ATORES, INFLUENCIAM A CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ATRAVÉS
DE CONSULTA EFETIVA, PARTICULARMENTE COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR OS BENEFÍCIOS
PARA A COMUNIDADE E OUTROS ATORES, RESPEITANDO COSTUMES, VALORES E
INSTITUIÇÕES LOCAIS E MANTENDO ATRIBUTOS DE ALTO VALOR PARA CONSERVAÇÃO. OS
PROPONENTES DO PROJETO DEVEM DOCUMENTAR AS CONSULTAS E INDICAR SE E COMO A
CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO FOI FORAM REVISADAS COM BASE NESSA
CONTRIBUIÇÃO. UM PLANO DEVE SER DESENVOLVIDO E IMPLEMENTADO PARA CONTINUAR A
COMUNICAÇÃO E A CONSULTA ENTRE OS PROPONENTES DO PROJETO E AS COMUNIDADES,
INCLUINDO TODOS OS GRUPOS COMUNITÁRIOS E OUTROS ATORES EM RELAÇÃO AO
PROJETO E SEUS IMPACTOS PARA FACILITAR A GESTÃO ADAPTATIVA AO LONGO DA
DURAÇÃO DO PROJETO.

As 18 comunidades da sub-bacia do rio Guapiaçu foram dividias em seis grupos por
características sociais, econômicas, localização e por lideranças comunitárias. Nestas
comunidades foram realizadas atividades de Planejamento Estratégico por meio de
definição de Missão, Visão e análise FOFA8. . Vencida a etapa de reflexão e análise do
contexto de negócios da organização, tem-se a etapa de definição dos objetivos,
baseada não só nos desafios atuais como também naqueles já identificados para os
próximos cinco ou dez anos. Mas o que caracteriza exatamente e qual deve ser sua
classificação e o conteúdo de um objetivo? Objetivos caracterizam-se por ser
8

A Análise FOFA é uma ferramenta utilizada para fazer análise do ambiente social, a realidade, sendo a
base da gestão e do planejamento estratégico numa instituição.
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resultados quantitativos e qualitativos que a organização precisa alcançar em prazo
determinado, devendo estar alinhado com os principais referenciais estratégicos da
organização: a filosofia estratégica, a análise ambiental e o estudo de cenários. Os
objetivos podem ser classificados segundo três aspectos: a natureza, o prazo e a
forma.
Após o período de implantação o envolvimento das comunidades deverá acontecer
por meio do Conselho Municipal de desenvolvimentos Rural Sustentável que engloba
todas as lideranças comunitárias rurais do município e onde a REGUA participa como
conselheira. Neste sentido, garante-se a comunicação contínua do projeto para com
as comunidades envolvidas.

5. DEMONSTRAR QUE TODAS AS CONSULTAS E PROCESSOS PARTICIPATIVOS FORAM
CONDUZIDOS DIRETAMENTE COM AS COMUNIDADES E OUTROS ATORES OU ATRAVÉS DE
SEUS REPRESENTANTES LEGÍTIMOS, ASSEGURANDO NÍVEIS ADEQUADOS DE
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES COM OS MEMBROS DOS GRUPOS.
Foram realizadas 18 reuniões com as comunidades envolvidas e contou com a
participação de 530 lideranças comunitárias diretamente os primeiros 24 meses do
projeto. Toas as reuniões foram devidamente registradas com lista de presença e
registro fotográfico.

Participação na tomada e implementação de decisões
6. DESCREVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA PERMITIR A EFETIVA
PARTICIPAÇÃO, CONFORME APROPRIADO, DE TODAS AS COMUNIDADES, INCLUINDO TODOS
OS GRUPOS COMUNITÁRIOS, QUE DESEJAM E NECESSITAM ENVOLVER-SE NA CONCEPÇÃO,
IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DURANTE TODA A SUA
DURAÇÃO, E DESCREVER COMO ELAS FORAM IMPLEMENTADAS DE MANEIRA
CULTURALMENTE APROPRIADA E SENSÍVEL ÀS QUESTÕES DE GÊNERO.
Para as atividades futuras o envolvimento deverá acontecer por meio da participação
das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável,
onde a REGUA tem vaga como conselheira. Neste conselho as lideranças
comunitárias também têm vagas garantidas representando suas respectivas
comunidades.

7. DESCREVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA ASSEGURAR QUE O
PROPONENTE DO PROJETO E TODAS AS OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA CONCEPÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NÃO ESTEJAM ENVOLVIDOS EM NENHUMA FORMA DE
DISCRIMINAÇÃO OU ASSÉDIO SEXUAL EM RELAÇÃO AO PROJETO.

A instituição procura conhecer o histórico de todos seus funcionários e seus parceiros,
incluindo seus antecedentes das pessoas físicas diretamente envolvidas, isto ameniza
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o fato de haver indivíduos ou instituições que tenham um passado vinculados a tais
ações. Não havendo evidencias de discriminação ou assédio moral nas relações
trabalhistas estabelecidas.

Processo de Feedback e Reparação de Reclamações
8. DEMONSTRAR QUE UM CLARO PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO DE RECLAMAÇÕES FOI
FORMALIZADO PARA LIDAR COM CONTROVÉRSIAS COM COMUNIDADES E OUTROS ATORES
QUE SURJAM DURANTE O PLANEJAMENTO, A IMPLEMENTAÇÃO E A AVALIAÇÃO DO PROJETO
EM RELAÇÃO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AO CONSENTIMENTO PRÉVIO, LIVRE E INFORMADO, A
DIREITOS A TERRAS, TERRITÓRIOS E RECURSOS, AO COMPARTILHAMENTO DE BENEFÍCIOS E
À PARTICIPAÇÃO.
A REGUA possui e-mail institucional e telefone que disponibilizará para que qualquer
comunitário entre em contato para prestar sua queixa, sua observação, sua denúncia
ou seu elogio frente ao projeto. Na página da rede mundial de computadores foi
estabelecido um canal direto de comunicação (Fale Conosco) por meio do endereço
www.guapiacugrandevida.org.br .
Toda visita de auditores será previamente comunicado aos comunitários com pelo
menos 15 dias de antecedência, através dos meios mais populares e de grande
alcance nas comunidades.
Qualquer questionamento dos comunitários deverá ser respondido no prazo de 30
dias, após o questionamento posto.
Relações com trabalhadores
9. DESCREVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA FORNECER ORIENTAÇÃO E
TREINAMENTO AOS TRABALHADORES DO PROJETO E PESSOAS APROPRIADAS DAS
COMUNIDADES COM O OBJETIVO DE GERAR HABILIDADES E CONHECIMENTO ÚTEIS
LOCALMENTE PARA AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO LOCAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO.
ESSES ESFORÇOS PARA GERAR CAPACIDADE DEVEM ESTAR DIRECIONADOS A UMA GRANDE
VARIEDADE DE PESSOAS NAS COMUNIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL ÀS MULHERES E
PESSOAS VULNERÁVEIS E/OU MARGINALIZADAS. IDENTIFICAR COMO O TREINAMENTO É
PASSADO A NOVOS TRABALHADORES QUANDO HÁ ROTAÇÃO DE PESSOAL, DE MODO QUE A
CAPACIDADE LOCAL NÃO SEJA PERDIDA.

O projeto pretende fortalecer a cadeia produtiva da restauração florestal, com isso
para a capacitação e formação de coletores de sementes e viveiristas foram
oferecidas 15 vagas para cada um dos cursos que serão realizados na REGUA,
somando 30 pessoas treinadas. A capacitação foi amplamente divulgada nas
comunidades, e as inscrições foram aceitas sem discriminação de gênero. A expertise
desta formação fica com os técnicos efetivos da REGUA que periodicamente irão
promover cursos de formação nesta área para comunitários.
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Figura 8. Curso de viveirismo
10. DEMONSTRAR QUE AS PESSOAS DAS COMUNIDADES RECEBEM OPORTUNIDADES IGUAIS
DE OCUPAR TODOS OS CARGOS DE TRABALHO (INCLUINDO OS DE ADMINISTRAÇÃO) SE AS
EXIGÊNCIAS DO EMPREGO FOREM SATISFEITAS. EXPLICAR COMO OS TRABALHADORES SÃO
SELECIONADOS PARA OS CARGOS E, QUANDO FOR PERTINENTE, DESCREVER AS MEDIDAS
NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA ASSEGURAR QUE OS MEMBROS DA COMUNIDADE,
INCLUINDO MULHERES E PESSOAS VULNERÁVEIS E/OU MARGINALIZADAS, TENHAM UMA
CHANCE JUSTA DE OCUPAR CARGOS PARA OS QUAIS POSSAM SER TREINADOS.
A REGUA possui um histórico de oportunizar trabalho aos comunitários, e conforme
suas capacidades técnicas, a instituição não se opõe, pelo contrário, incentiva que os
comunitários e residentes do município de Cachoeiras de Macacu assumam maiores
responsabilidades, em cargos mais altos dentro da instituição. Dentro do projeto
Guapiaçú Grande Vida, todo corpo técnico do projeto e administrativo são do
município de Cachoeiras de Macacu ou das comunidades da parte alta da sub-bacia.
Excetuando a figura da Eng° Florestal responsável pelo plantio e manutenção. Para a
contratação foram disponibilizados nas redes sociais Termos de Referência para a
contratação de toda a equipe envolvida.
11. SUBMETER UMA LISTA DE TODAS AS LEIS E REGULAMENTOS PERTINENTES QUE CUBRAM
OS DIREITOS DO TRABALHADOR NO PAÍS HOSPEDEIRO. DESCREVER AS MEDIDAS
NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA INFORMAR OS TRABALHADORES SOBRE SEUS DIREITOS.
FORNECER GARANTIA DE QUE O PROJETO CUMPRE OU EXCEDE TODAS AS LEIS E/OU
REGULAMENTOS APLICÁVEIS QUE COBREM OS DIREITOS DO TRABALHADOR E, QUANDO
PERTINENTE, DEMONSTRAR COMO A CONFORMIDADE É ALCANÇADA.
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No período de contrato com recursos oriundos do programa Petrobras Ambiental,
todos os funcionários diretamente envolvidos nas iniciativas tinham sua situação
trabalhista de acordo com a legislação vigente. A REGUA se compromete em
regularizar situações e manter todos os funcionários (que permanecerem após a fase
de plantio e manutenção) da instituição regularizados e cobertos pela legislação
vigente, ou seja, pela Consolidação das Leis trabalhistas, garantindo todos os
recolhimentos definidos na referida Lei. Diretrizes como:
- Não empregar menor até 18 (dezoito) anos, inclusive menor aprendiz, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social,
bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não
permitam a frequência à escola e em horário noturno,
- Não utilizar trabalho ilegal e não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo, ou
de mão de obra infantil e do menor até 18 (dezoito) anos de idade, seja direta ou
indiretamente, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos de idade
até os 16 (dezesseis) anos de idade, nos termos da legislação trabalhista aplicável.

12. AVALIAR AMPLAMENTE AS SITUAÇÕES E OCUPAÇÕES QUE POSSAM SURGIR ATRAVÉS
DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E REPRESENTAR UM RISCO SUBSTANCIAL À SEGURANÇA
DO TRABALHADOR. DESCREVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA INFORMAR
OS TRABALHADORES SOBRE OS RISCOS E EXPLICAR COMO MINIMIZAR ESSES RISCOS. NOS
CASOS EM QUE A SEGURANÇA DO TRABALHADOR NÃO PUDER SER GARANTIDA, OS
PROPONENTES DO PROJETO DEVEM MOSTRAR COMO OS RISCOS SÃO MINIMIZADOS
UTILIZANDO AS MELHORES PRÁTICAS DE TRABALHO ALINHADAS À CULTURA E ÀS PRÁTICAS
COSTUMEIRAS DAS COMUNIDADES.

A REGUA promove regularmente, palestras sobre segurança no ambiente de trabalho
e fiscaliza se seus trabalhadores cumprem com as instruções ( principalmente no uso
de EPIs). Por se tratar de um ambiente em área rural, muitos descumprem por vícios
na forma da lida com o trabalho algumas normas de segurança, dentro deste projeto a
REGUA irá assumir uma postura mais rigorosa com trabalhadores que descumprem
tais normas.
G4. Capacidade de Gestão
1. DESCREVER AS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA DO PROJETO E OS PAPEIS E
RESPONSABILIDADES DE TODAS AS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA CONCEPÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO. PARA PROJETOS QUE UTILIZAM UMA ABORDAGEM
PROGRAMÁTICA, IDENTIFICAR NOVAS ENTIDADES INCLUÍDAS NO PROJETO DESDE A ÚLTIMA
VALIDAÇÃO OU VERIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS PADRÕES CCB.

A REGUA é gestora do projeto e única responsável para que ao fim dos 30 anos os
resultados compromissados sejam realizados, os comunitários são envolvidos nos
processos de governança principalmente no componente de educação ambiental,
onde a troca e as opiniões ganham relevância, as atividades relativas a manutenção

GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DO PROJETO

71

da área restaurada e o compromisso com as reduções de carbono ficam a cargo
exclusivo da REGUA.
2. DOCUMENTAR AS PRINCIPAIS HABILIDADES TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAR
COM SUCESSO O PROJETO, INCLUINDO ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE, AVALIAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE E HABILIDADES DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE CARBONO.
DOCUMENTAR A ESPECIALIDADE E A EXPERIÊNCIA ANTERIOR DA EQUIPE ADMINISTRATIVA
NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE CARBONO E DE GESTÃO DE USO DA TERRA NA
ESCALA DESTE PROJETO. SE FALTAR EXPERIÊNCIA PERTINENTE, OS PROPONENTES DEVEM
DEMONSTRAR COMO AS ORGANIZAÇÕES FORMAM PARCERIAS PARA APOIAR O PROJETO OU
DEVEM TER UMA ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO PARA SUPRIR AS LACUNAS.

A REGUA possui recursos para monitorar as atividades de carbono previstas no
projeto e possui um “pool” variado de instituições de ensino universitário e do poder
público que geram pesquisas e possuem capacidade para validar dados em geral. A
REGUA trabalhará com estas entidades que vivem utilizando suas dependências e
área para levantamentos e pesquisa para que monitoramentos de biodiversidade, se
possível também do carbono (segunda opinião, já que a REGUA terá sua equipe para
monitorar o carbono) sejam realizados. A REGUA realizou seu 1° encontro científico,
que reuniu mais de 30 estudos gerados dentro da área da REGUA, muitos destes
estudos fruto de uma parceria continuada com universidades, que possuem o
interesse de estudar, monitorar as transformações em florestas restauradas. A equipe
é assim formada:
Gabriela Viana - Gerente de Projeto - Formada em Medicina Veterinária com
especialização em Vigilância Sanitária, Mestrado em Saúde Pública e MBA em
Gerenciamento de Projetos. Atuando na área ambiental desde 1999 e gerenciando
projetos socioambientais desde 2001. Trabalha no terceiro setor desde então onde se
especializou na captação de recursos e gerenciamento de projetos. Nascida em São
Paulo, sua família adquiriu terras em Cachoeiras de Macacu em 1979, onde hoje vive
com a família. “Escolhi ter meus filhos com qualidade de vida. Me apaixonei por estas
terras e é aqui que quero contribuir para um futuro melhor para as futuras gerações,
com a qualidade de vida que pude proporcionar para a minha família”.
Nicholas Locke - Presidente da REGUA - Administrador com experiência de mais de
20 anos na área rural. Filho de brasileiros nascido na Inglaterra e morador do
Guapiaçu desde a década de 1980. Sua família está presente no município há mais de
100 anos, sendo os verdadeiros pioneiros no Guapiaçu. Sua marca registrada é o
sorriso largo no rosto e o bom humor.
Raquel Risso Locke - Vice Presidente da REGUA - Esposa e braço direito de Nicholas
Locke. Estudou Letras, onde aprofundou o conhecimento das línguas estrangeiras.
Nascida na Argentina aceitou o desafio de viver na zona rural há 26 anos atrás e
formar sua família no Guapiaçu. Foi presidente da Associação de Moradores do
Guapiaçu por mais de sete anos. Sempre disposta e animada, é assim que a
encontramos todos os dias na sede da REGUA.
Ana Carolina Moreira - Gerente Administrativo - Formada em Pedagogia pela
Universidade Federal Fluminense (UFF), e pós graduada em Psicopedagogia.
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Moradora de Papucaia, desde que nasceu há 24 anos e neta de um dos mais antigos
comerciantes locais (Joãozinho da farmácia). Há seis anos trabalha com
gerenciamento administrativo empresarial no município. “Me formar e poder trabalhar
no município que nasci é muito bom. Estamos vivendo uma época de oportunidades.
Nathalie Horta - Gerente de Comunicação - Formada em Turismo e Hotelaria, língua
francesa pela Université de Perpignan/FR, em língua inglesa pela Edward School Londres/GB e estudante de Pedagogia. Por mais de quatro anos trabalhou com o
turismo no município, na divulgação, atendimento ao público e comunicação.
Moradora de Cachoeiras de Macacu desde seu nascimento, há 32 anos, casou-se e
constituiu família em Boca do Mato. “Realizada por participar do projeto que trará
inúmeros benefícios para o município que escolhi para viver.
Lorena Abreu Asevedo - Analista em SIG - Geógrafa formada pela Universidade
Federal Fluminense (UFF), especialista em Dinâmicas Urbano Ambientais e Gestão do
Território e mestranda em Geografia pela UERJ. Adquiriu experiência durante os sete
anos que trabalhou com mapeamento e Sistema de Informações Geográficas. Nascida
no município e moradora de Papucaia desde criança. “Optei por retornar as minhas
origens e sair do grande centro. Poder ter qualidade de vida e trabalhar na minha
profissão eram meus sonhos, ambos realizados.
Tatiana Horta - Gerente de Educação Ambiental - Médica Veterinária, Bióloga e pósgraduada em Gestão Ambiental. Professora, fotógrafa, observadora de pássaros e
admiradora da região. Mora em Cachoeiras de Macacu desde os 2 anos de idade com
sua irmã, filha e pai. “Quero contribuir para o desenvolvimento e preservação do
município, crio minha filha aqui e quero contribuir para um ambiente de qualidade para
esta geração.
Eduardo Bruno Ribeiro de Oliveira - Educador Ambiental - Químico formado pela
Universidade Salgado de Oliveira, cursando Engenharia Ambiental. Atuou como
professor na rede estadual e como analista na AMAE. Encara este nova fase como um
desafio para contribuir com o desenvolvimento sustentável da região.
Aline Damasceno - Engenheira florestal responsável pela restauração florestal Possui mestrado em Ciências Ambientais e Florestais e graduação em Engenharia
Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área
de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com ênfase em Recuperação de Área
Degradada, Viveiros e Sementes Florestais e Inventário Florestal e na área de
Agronomia, com ênfase em Ciência do Solo. Trabalha na REGUA desde 2008. Acaba
de finalizar sua especialização no IFRJ com ênfase em “Adequação Ambiental e
Indicação de Técnicas de Recuperação de Áreas Visando a Criação de Unidade de
Conservação em Propriedade Privada.
José Carlos Quintanilha - Educador Ambiental responsável pelo Jovens Guardas Químico com 20 anos de experiência acadêmica e coorporativa agora responsável
pela visitação escolar na REGUA e pelo Programa Jovens Guardas.
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3. DOCUMENTAR A SAÚDE FINANCEIRA DA(S) ORGANIZAÇÃO(ÕES) DE IMPLEMENTAÇÃO.
FORNECER GARANTIA DE QUE O PROPONENTE DO PROJETO E QUAISQUER OUTRAS
ENTIDADES ENVOLVIDAS NA CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NÃO ESTÃO
ENVOLVIDOS E NÃO SÃO CÚMPLICES DE QUALQUER FORMA DE CORRUPÇÃO, TAIS COMO
SUBORNO, PECULATO, FRAUDE, FAVORITISMO, COMPADRIO, NEPOTISMO, EXTORSÃO E
CONLUIO, E DESCREVER QUAISQUER MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA PERMITIR
QUE TAL GARANTIA SEJA FORNECIDA.

A Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA) é uma organização não governamental
(ONG) que desde 2001 trabalha na região da alta bacia do rio Guapiaçu para proteger
e restaurar os ambientes naturais remanescentes de mata atlântica, trazendo
benefícios para a biodiversidade e garantindo a qualidade e a disponibilidade dos
recursos hídricos da região. Durante esses doze anos, muito já foi feito: a REGUA
reflorestou aproximadamente 1109 hectares de áreas degradadas, capacitando e
utilizando mão de obra local. O patrocínio da Petrobras ao Projeto Guapiaçu Grande
Vida veio contribuir com o trabalho já desenvolvido pela REGUA, com a proteção de
áreas de mata, restauração florestal e mobilização social na região da alta bacia do
Rio Guapiaçu. O trabalho após o fim do recurso oriundo da Petrobras Ambiental,
diminuirá sua escala de atendimento das comunidades em toda sub-bacia do rio
Guapiaçu, mas o trabalho continuado nas duas comunidades (Guapiaçu e Santo
Amaro) da parte alta da sub-bacia, serão mantidos nos moldes previstos.
A REGUA, reiterando possui recursos gerados por doações, e fruto das visitações a
suas instalações e de fontes de demanda espontânea e induzida (como Petrobras
ambiental) para realizar as atividades e ações previstas neste projeto. A REGUA e
nenhum de seus parceiros são envolvidos em atividades ilícitas ou de natureza
duvidosa.
G5. Situação Jurídica e Direitos de Propriedade
1. RESPEITO PELOS DIREITOS A TERRAS, TERRITÓRIOS E RECURSOS, E CONSENTIMENTO
PRÉVIO, LIVRE E INFORMADO.
Toda área prevista para restauro, está presente em uma única propriedade10, com
seus limites estabelecidos e reconhecidos em escritura lavrada e registrada. A região
possui alguns assentamentos, mas como boa parte das propriedades no estado do rio
de janeiro, estão com sua situação bem consolidada e na região estão distantes da
área do projeto. Existe um Termo de Cessão de Créditos de Carbono já assinado
entre as partes.

2. DEMONSTRAR COM CONSULTAS E ACORDOS DOCUMENTADOS

9

Entre 2002 e 2013 foram restaurados 110 hectares, o projeto reflorestou mais 100 hectares.
Propriedade da Agropecuária Serra do Mar, cuja responsável é Nicholas Locke, presidente da REGUA.

10

GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DO PROJETO

74

Nos anexos, irão a parte documental da propriedade e o pleno acordo do proprietário
sobre a restauração e os objetivos do projeto.
3. DEMONSTRAR QUE AS ATIVIDADES DO PROJETO NÃO LEVAM A REMOÇÃO OU
REALOCAÇÃO INVOLUNTÁRIA DOS TITULARES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE DE SUAS
TERRAS OU TERRITÓRIOS NEM OS FORÇAM A REALOCAR ATIVIDADES IMPORTANTES PARA
SUA CULTURA OU MEIOS DE VIDA. SE QUALQUER REALOCAÇÃO DE HABITAÇÃO OU
ATIVIDADES OCORRER DENTRO DOS TERMOS DE UM ACORDO, OS PROPONENTES DO
PROJETO DEVEM DEMONSTRAR QUE O ACORDO FOI FEITO COM O CONSENTIMENTO PRÉVIO,
LIVRE E INFORMADO DAQUELES ENVOLVIDOS E QUE INCLUI DISPOSIÇÕES PARA
COMPENSAÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL.

Este item não se aplica ao projeto.
4. IDENTIFICAR EVENTUAIS ATIVIDADES ILEGAIS QUE PODERIAM AFETAR OS IMPACTOS DO
PROJETO SOBRE O CLIMA, A COMUNIDADE OU A BIODIVERSIDADE (EX., ABATE ILEGAL) QUE
OCORREM NA ZONA DO PROJETO E DESCREVER MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA
REDUZIR ESSAS ATIVIDADES DE MANEIRA QUE OS BENEFÍCIOS DO PROJETO SÃO SEJAM
DERIVADOS DE ATIVIDADES ILEGAIS.

Não há atividades ilegais que possam afetar os benefícios do projeto. A própria
atividade de caça que ocorre na região, devido ao longo processo continuado de
educação ambiental realizado pela REGUA na parte alta da sub-bacia do rio
Guapiaçú, praticamente reduziu a números insignificantes estas atividades em áreas
de intervenção dos projetos da REGUA.
5. IDENTIFICAR QUAISQUER CONFLITOS OU DISPUTAS CONTÍNUAS OU NÃO RESOLVIDAS
SOBRE DIREITOS A TERRAS, TERRITÓRIOS E RECURSOS, BEM COMO DISPUTAS QUE FORAM
RESOLVIDAS DURANTE OS ÚLTIMOS VINTE ANOS QUANDO ESSES REGISTROS EXISTIREM OU
PELO MENOS DURANTE OS ÚLTIMOS DEZ ANOS. SE FOR O CASO, DESCREVER AS MEDIDAS
NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA RESOLVER CONFLITOS OU DISPUTAS. DEMONSTRAR QUE
NENHUMA ATIVIDADE É EXECUTADA PELO PROJETO QUE PUDESSE PREJUDICAR O
RESULTADO DE UMA DISPUTA RELEVANTE NÃO SOLUCIONADA PARA O PROJETO SOBRE
TERRAS, TERRITÓRIOS E RECURSOS NA ZONA DO PROJETO.

Não há registros de conflitos ou disputas sobre direitos a terra, pois a área total da
região hoje conhecida como Guapiaçu foi de propriedade de familiares (bisavô) do Sr.
Nicholas Locke que na época era denominada Fazenda do Carmo. Desta forma, hoje
as terras estão distribuídas entre parentes ou já foram readquiridas pela própria
REGUA.

Situação Jurídica
6. SUBMETER UMA LISTA DE TODAS AS LEIS E REGULAMENTOS NACIONAIS E LOCAIS DO
PAÍS HOSPEDEIRO QUE SEJAM RELEVANTES PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO. FORNECER
GARANTIA DE QUE O PROJETO CUMPRE AS REFERIDAS LEIS E REGULAMENTOS E, QUANDO
PERTINENTE, DEMONSTRAR COMO O CUMPRIMENTO É ALCANÇADO.
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O Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012) determina áreas de
preservação obrigatórias nas propriedades rurais, especificamente define as áreas de
Reserva Legal e as Áreas de Preservação Permanente.
A Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 – Lei da Mata Atlântica, regula a
conservação, a proteção, a regeneração e a utilização da Mata Atlântica, e o Decreto
nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, detalha “o que”, “como” e “onde” pode haver
intervenção ou uso sustentável da vegetação nativa.
7. DOCUMENTO QUE O PROJETO POSSUI APROVAÇÃO DAS AUTORIDADES APROPRIADAS,
INCLUINDO AS AUTORIDADES FORMAIS E/OU TRADICIONAIS ESTABELECIDAS, CONFORME
HABITUALMENTE EXIGIDO PELAS COMUNIDADES.
Não se aplica ao projeto. O proprietário, tem total liberdade de intervir em suas áreas
para promoção da restauração florestal, na verdade tal iniciativa é incentivada pelos
órgãos ambientais presente no estado. O que ocorre é que tais iniciativas, são
incentivadas também a serem comunicadas ao órgão ambiental estadual, para fim de
monitoramento. Esta comunicação foi realizada, tanto que o órgão realiza o
monitoramento prioritário na área do projeto.
8. DEMONSTRAR QUE O(S) PROPONENTE(S) DO PROJETO POSSUEM A CAPACIDADE
INCONDICIONAL, INCONTROVERSA E DESIMPEDIDA DE REIVINDICAR QUE O PROJETO GERARÁ
OU GEROU OU CAUSARÁ OU CAUSOU OS BENEFÍCIOS SOBRE O CLIMA, A COMUNIDADE E A
BIODIVERSIDADE.
As atividades de restauro florestal nas margens de rios em propriedades privadas tem
por objetivo principal a manutenção na qualidade das águas e sua disponibilidade, em
um período de redução da disponibilidade hídrica na região sudeste. Como efeito
secundário, mas não menos importante, proporciona empregos na cadeia produtiva da
restauração, gerando renda para as populações locais.
9. IDENTIFICAR OS BENEFÍCIOS COMERCIALIZÁVEIS DO PROJETO PARA O CLIMA, A
COMUNIDADE E A BIODIVERSIDADE E ESPECIFICAR COMO A DUPLA CONTABILIDADE É
EVITADA, PARTICULARMENTE PARA COMPENSAÇÕES VENDIDAS NO MERCADO VOLUNTÁRIO
E GERADAS EM UM PAÍS QUE PARTICIPA DE UM MECANISMO DE CONFORMIDADE.

Apesar de que existem benefícios para a biodiversidade e para as comunidades, e que
estes serão contabilizados, o projeto prevê a certificação CCB, e não a VCS, não
gerando RVEs. Futuramente, se a REGUA desejar a sua comercialização, passará por
um nova certificação nos critérios VCS. E claro, criando instrumentos para que não
haja dupla contabilidade.
SEÇÃO CLIMA
Apenas mudanças em estoques de carbono nos reservatórios de biomassa viva acima
do solo e abaixo do solo são estimadas neste PDD (Tabela X).
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Tabela 17. Reservatório selecionado para monitoramento

Reservatório de carbono selecionado
Sim Acima do Solo
SIm Abaixo do Solo
Não Madeira morta
Não Serrapilheira
Não Carbono orgânico do solo
A exclusão de madeira morta e liteira do cálculo das remoções líquidas de GEE por
sumidouros na linha de base e remoção líquida real de GEE por sumidouros não
resulta num aumento da remoção líquida antrópicas de GEE por sumidouros. Isso
porque as áreas dentro do limite do projeto são compostas de pastagens e pastagens
degradadas que se manterão no seu estado atual ou então se encontram em processo
de regeneração natural. Supõe-se que as perdas e ganhos anuais de carbono numa
pastagem que se manterá no seu estado atual são iguais e, portanto a mudança
líquida de estoques de carbono nestes reservatórios é considerada zero.
No caso de pastagem degradada em processo de regeneração natural, é provável que
o aumento de carbono no reservatório de matéria orgânica morta é muito menor do
que em áreas restauradas. Uma vez que estes reservatórios não são incluídos no
cálculo da remoção líquida real de GEE por sumidouros, sua exclusão do cálculo da
remoção líquida de GEE por sumidouros na linha de base não deverá resultar num
aumento da remoção líquida antrópica de GEE por sumidouros.
O carbono orgânico do solo também foi excluído deste PDD. Esta abordagem é
simples e conservadora por dois motivos. Primeiro, em terras que se manterão no seu
estado atual, supõe-se que as perdas e ganhos anuais de carbono são iguais.
Segundo, em terras recentemente abandonadas ou pastagens sem manejo, há
situações em que um aumento em carbono do solo poderá ocorrer, como por exemplo,
na conversão de uma pastagem severamente degradada em pastagem sem manejo,
onde se supõe que o estoque de carbono se recuperaria para seu valor de referência
default (sob vegetação nativa). Um aumento também poderia ocorrer em áreas
cultivadas por longo tempo (ex: cultivos anuais) convertidas em pastagens sem
manejo. No entanto, segundo as diretrizes do IPCC (2006), mudanças significativas
não deverão ocorrer no caso de conversão de pastagem moderadamente degradada11
em pastagem sem manejo, como é o caso deste PDD.
Mudanças no reservatório de carbono orgânico do solo por conversão de pastagem e
pastagem degradada em floresta também não são incluídas, porque “conversões de
terras para floresta em solos minerais geralmente mantêm níveis semelhantes de
11

Pastagem moderadamente degradada (ou pastagem) segundo a definição das diretrizes IPCC 2006 para Inventário
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carbono ou criam condições que aumentam estoques de carbono no solo” (Post &
Kwon, 2000).

CL1. Cenário do Clima na Ausência de Projeto
1. ESTIMAR O TOTAL DE EMISSÕES DE GEE DENTRO DA ÁREA DO PROJETO NO CENÁRIO DE
USO DA TERRA NA AUSÊNCIA DO PROJETO, UTILIZANDO UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA
APROVADA OU DEFENSÁVEL.
A metodologia AR-AMS0007 exige que sejam avaliadas possíveis variações de
carbono na biomassa viva da parte aérea e de raízes das árvores e de arbustivas e
herbáceas, na biomassa morta e na serapilheira presentes nas áreas sob intervenção
do projeto antes do início de suas atividades.
A estratificação do cenário de linha de base, conforme mencionado na metodologia
ARAMS0007, levou em consideração os diferentes usos do solo, portanto, para
cálculos relativos à linha de base considera apenas o estrato pastagem.
Remoções líquidas de GEE por sumidouros no cenário de linha de base
As remoções de GEE pelos sumidouros na linha de base foram determinadas pela
equação:

Onde:
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Estimativa dos estoques de carbono e mudança dos estoques de carbono das árvores
no Cenário de Linha de base.
Conforme ilustrado nas figuras XX, existem apenas algumas árvores no cenário de
linha de base do Projeto, devido ao número insignificante de árvores, não foi
considerado no cálculo ex-ante estas árvores. Portanto, não existem possíveis
variações nestes sumidouros de carbono sob o cenário de linha de base, pelos
seguintes motivos:
(a) Atividades de projeto será implantado em áreas degradadas, que
permanecerão no estado atual ou sofrerão maior degradação na ausência do
projeto, uma vez que não é possível efetuar a reversão do processo de
degradação sem a intervenção humana;
(b) nenhuma atividade do programa será implementada em solos orgânicos;

(c) não há áreas úmidas incluídas no projeto
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Figura 9. Área de intervenção do projeto

Figura 10. Área de intervenção do projeto
Assim, as remoções no cenário de linha de base, de acordo com a Equação 1, serão
consideradas nula para ambos sistemas.

CL2. Impactos Climáticos Líquidos Positivos
1. ESTIMAR O TOTAL DE EMISSÕES DE GEE ESPERADAS DE ATIVIDADES DE USO DA TERRA
DENTRO DA ÁREA DO PROJETO NO CENÁRIO DE USO DA TERRA COM PROJETO, UTILIZANDO
UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA APROVADA OU DEFENSÁVEL.
Remoções reais de GEE por sumidouros no cenário de projeto
As mudanças nos estoques de carbono para o cenário de projeto são calculadas
segundo a equação proposta pela metodologia AR-AMS0007:
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Emissões de gases não-CO2 resultantes da queima de biomassa, no que se refere à
estimativa dos gases não-CO2 resultantes da queima de biomassa na área limite do
projeto será contabilizada como zero, já que não é uma prática empregada para o
preparo do solo na implementação da atividade do projeto, conforme explica a
ferramenta metodológica “Estimation of non-CO2 GHG emissions resulting from
burning of biomass attributable to an A/R CDM project activity”. Portanto, temos:

Mudanças nos estoques de carbono do projeto nos reservatórios selecionados
Segundo a metodologia AR-AMS0007, calculam-se as mudanças nos estoques de
carbono no projeto, ocorrendo nos reservatórios de carbono selecionados, conforme
estabelece a Equação 3 a seguir:
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O Projeto, conforme descrito anteriormente, quantificará apenas as mudanças nos
estoques de carbono das árvores, recomendados pela metodologia AR-AMS0007.
Portanto, deverá determinar somente a variável
acima.

inclusa na equação (3)

Estimativa ex-ante de mudança de estoque de carbono na biomassa arbórea
O Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry – GPGLULUCF (IPCC, 2003) é listado como um dos documentos de referência para
aplicação da metodologia AR-AMS0007, o qual fornece valores para estimativa dos
acúmulos anuais de biomassa acima do solo em sua Tabela 3A.1.5. De acordo com
tipos florestais apresentados nesta Tabela, o Projeto encontra-se em áreas com faixa

de precipitação acima de 2000 mm por ano. Como citado na seção geral no item clima
a região apresenta precipitação anual média acima 2000 mm, no item flora na mesma
seção geral, área de intervenção do projeto caracteriza-se pela formação de floresta
ombrófila densa.
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Portanto, deve-se assumir os valores estabelecidos para a América, sendo 10 t
MS/ha/ano para florestas até 20 anos e 1,9 t MS/ha/ano a partir dessa idade. Dado
que o Programa planeja executar os plantios na maior parte das áreas utilizando
técnicas de plantio direto, para efeito das estimativas ex ante assume-se que os dois
primeiros anos que segue o plantio da área servirá para o desenvolvimento das
mudas. Por isso, conservadoramente, o acúmulo de biomassa acima do solo nos dois
primeiros anos que segue o plantio será considerado zero. A tabela XX reflete esta
premissa e exibe as taxas de acúmulo anuais de biomassa acima do solo
consideradas para as estimativas ex ante de remoções reais líquidas por sumidouros.
Tabela 18 - Aumento da biomassa acima do solo para cenário de projeto (tonelada de
matéria seca/ha/ano).

Tipologia

Américas - Classe de Idades
1°
ano
2° até 20° ano a partir do 21° ano

Floresta
Tropical
Ombrófila densa (> 0
2000)

10

1,9

Fonte: GPG-LULUCF (2003); valor para 1º ano é adaptação dos proponentes

Para a determinação da biomassa abaixo do solo, buscou-se no GPG-LULUCF (IPCC,
2003), conforme recomendação da metodologia AR-AMS0007, o valor mais
apropriado da razão root:shoot sugeridos em sua Tabela 3A.1.8. De acordo com os
tipos florestais apresentados, o Projeto se classificaria como sendo uma floresta
tropical secundária, já que é um plantio em desenvolvimento e, portanto, com menos
de 125 t MS/ha de biomassa acima do solo, o qual de acordo com a Tabela possuiria
uma média de 0,42 na razão root:shoot para este tipo florestal. No entanto, para esta
estimativa optou-se por ser conservador e foi estabelecido os valores apresentados no
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006) que, em sua tabela
4.4, fornece relações inferiores para biomassa abaixo do solo, para florestas tropicais
úmidas deciduais, os quais variam conforme o volume de biomassa acima do solo
acumulada ao longo dos anos, que acredita-se ser mais apropriado dado às
circunstâncias da área em processo de restauração do Projeto. A tabela 20 apresenta
os valores adotados para as estimativas ex ante.
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Tabela 19 - Razão root:shoot entre biomassa acima e abaixo do solo para o cenário
de projeto
Biomassa
Domínio – Zona ecológica
acima do solo
(t MS/ha)
Floresta Tropical Ombrófila < = 125,0
Densa
> 125,0

Root:Shoot
(sem
unidade)
0,2

Fonte: Guia para Inventários Nacionais (IPCC, 2006)

Sendo assim, o Projeto estará quantificando, em anos consecutivos, as remoções dos
reservatórios de carbono na biomassa arbórea, a partir do incremento de biomassa
acima do solo e da quantidade de biomassa abaixo do solo (Tabelas XX,XX), ambos
determinados pelo IPCC, que serão somados a cada ano e multiplicados pelo teor de
carbono de 0,47 sugerido pela ferramenta metodológica A/R-TOOL 14, para
determinação de seus respectivos estoques de carbono (Tabela XX).
Tabela 20 - Estimativas de biomassa acima e abaixo do solo e estoques de carbono.

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Incremento
AGB (t
Ms/ha/ano)
0
13,47
13,47
13,47
13,47
13,47
13,47
13,47
13,47
13,47
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1,9
1,9
1,9
1,9

Estoque
AGB (t
Ms/ha)
0
13,47
26,94
40,41
53,88
67,35
80,82
94,29
107,76
121,23
131,23
141,23
151,23
161,23
171,23
181,23
191,23
201,23
211,23
221,23
223,13
225,03
226,93
228,83
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Rootshoot
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Estoque
BGB (t
MS/ha)
0
2,69
5,39
8,08
10,78
13,47
16,16
18,86
21,55
24,25
26,25
28,25
30,25
32,25
34,25
36,25
38,25
40,25
42,25
44,25
44,63
45,01
45,39
45,77

Estoque
AGB+BGB (t
MS/ha)
0
16,16
32,33
48,49
64,66
80,82
96,98
113,15
129,31
145,48
157,48
169,48
181,48
193,48
205,48
217,48
229,48
241,48
253,48
265,48
267,76
270,04
272,32
274,60

Estoque de
C (t C/ha)
0
7,60
15,19
22,79
30,39
37,99
45,58
53,18
60,78
68,37
74,01
79,65
85,29
90,93
96,57
102,21
107,85
113,49
119,13
124,77
125,85
126,92
127,99
129,06
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Estoque de
C (t
C/100ha)
759,71
1519,42
2279,12
3038,83
3798,54
4558,25
5317,96
6077,66
6837,37
7401,37
7965,37
8529,37
9093,37
9657,37
10221,37
10785,37
11349,37
11913,37
12477,37
12584,53
12691,69
12798,85
12906,01
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25
26
27
28
29
30

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

230,73
232,63
234,53
236,43
238,33
240,23

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

46,15
46,53
46,91
47,29
47,67
48,05

276,88
279,16
281,44
283,72
286,00
288,28

130,13
131,20
132,27
133,35
134,42
135,49

Estimativa ex-post de mudança no estoque de carbono das árvores entre dois
momentos no tempo
Segundo a ferramenta metodológica A/R-TOOL 14 “Estimation of carbon stocks and
change in carbon stocks of trees and shrubs in A/R CDM project activities” (Versão
04.1), a mudança no estoque de carbono nas árvores entre dois momentos no tempo
é estimada através de alguns métodos, dentre os quais, o Projeto estará utilizando a
estimativa direta da mudança a partir da mensuração de parcelas amostrais de
inventário que serão instaladas permanentemente nas áreas de plantio e mensuradas
conforme período estabelecido. A equipe de implementação do Projeto definiu que
para a quantificação dessas mudanças o período de monitoramento deve ser a cada 5
anos, sendo que nos primeiros 5 anos será feito anualmente (havendo recursos para
as medições).

De acordo com este método, a mudança nos estoques de carbono e a incerteza
associada são estimadas conforme as seguintes equações:
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13120,33
13227,49
13334,65
13441,81
13548,97
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Este método baseado na mensuração de parcelas permanentes de inventário a cada
período de 5 anos, sugere que no delineamento amostral, as áreas de plantio a serem
inventariadas sejam divididas em um ou mais estratos, conforme a heterogeneidade
da distribuição de biomassa florestal. No caso do Projeto, está sendo considerado a
priori apenas um estrato florestal para mensuração de parcelas.
A média da mudança na biomassa de árvores por hectare do estrato considerado e a
variância associada, de acordo com a ferramenta metodológica A/R-TOOL 14, são
estimadas conforme as equações:
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Aplicando o desconto de incerteza
De acordo com o Apêndice 2 da ferramenta metodológica A/R-TOOL 14, estimativas
com elevado grau de incerteza podem ser utilizadas em metodologias somente se
estas estimativas são consideradas conservadoras. Este apêndice fornece um
procedimento para aplicação de fatores de desconto, a fim de tornar os valores médios
estimados dos parâmetros conservadores. Quando a incerteza do valor médio
estimado de um parâmetro é maior que 10%, o valor médio estimado é aumentada ou
diminuído através de um percentual da incerteza. A Tabela XX apresenta os fatores de
desconto a ser aplicado para diferentes intervalos de incerteza.
Tabela 21 - Fatores de desconto de incerteza

Mensuração de biomassa nas parcelas amostrais de inventário
A biomassa de árvores por hectare é estimada aplicando um dos métodos de
mensuração de parcelas providenciado no Apêndice 1 da ferramenta metodológica
A/R-TOOL 14. O Projeto estará quantificando os valores de biomassa a partir de
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mensurações tomadas nas árvores das parcelas amostrais, através de duas etapas
metodológicas, direta e indireta respectivamente: 1. Mensuração nas parcelas
permanentes de inventário: diâmetro à altura do peito (DAP) das árvores
individualmente; 2. Conversão em biomassa: utilizando equações alométricas de
estimativa baseadas nas medidas das árvores tomadas em campo.

As parcelas permanentes de inventário devem possuir o mesmo tamanho e serão
instaladas em cada estrato de mensuração, o qual conforme descrito anteriormente,
apenas um único estrato foi definido a priori para o monitoramento das áreas do
Projeto. Todas as árvores de cada parcela acima da dimensão mínima terão seus
valores de diâmetro e altura mensurados e seus respectivos valores de biomassa
estimados. O diâmetro mínimo de dimensão selecionado irá depender da
aplicabilidade do modelo alométrico utilizado na conversão do diâmetro da árvore em
biomassa arbórea e, também, da relação de custo-eficácia da mensuração.
A biomassa de cada árvore é somada e o somatório é dividido pela área da parcela
para se obter o valor de biomassa da parcela. O valor de biomassa por hectare das
parcelas é calculado por meio das seguintes equações:

E a biomassa de cada árvore na amostra é estimada usando as equações:
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Conforme descrito da ferramenta metodológica A/R-TOOL 14, para estimativa ex-post,
a equação alométrica utilizada deve ser demonstrada adequada para efeito de
estimativa da biomassa arbórea através da aplicação da ferramenta metodológica
“Demonstrating appropriateness of allometric equations for estimation of aboveground
tree biomass in A/R CDM project activities” (Versão 01.0.0). O Projeto irá utilizar uma
equação para a estimativa de biomassa acima do solo, que atende as condições de
utilização para estimativas ex post de biomassa apresentadas no parágrafo 6 da
ferramenta:
“Uma equação alométrica desenvolvida especificamente para uma espécie ou um
grupo de espécies, derivada de árvores que crescem em condições edafoclimáticas
semelhantes às da área do projeto é considerada apropriada e, poderá ser usada para
estimativa ex post da biomassa arbórea, se pelo menos uma das seguintes condições:
c) a equação é derivada de um conjunto amostral de dados com pelo menos 30
árvores, e o coeficiente de determinação (R2) obtido não é menor que 0,85”.
Em cada intervalo de monitoramento, será medido o crescimento das árvores nas
parcelas. Serão registrados o diâmetro à altura do peito (DAP), a altura comercial, a
espécie de cada árvore e a altura do dossel em cada parcela. Será feita uma
estimativa do estoque de carbono na biomassa viva usando equações desenvolvidas
por estudos em áreas com características similares as da região. Chave et al. (2005)
usam a relação proporcional entre biomassa acima do solo (AGB) e o produto da
densidade da madeira, área da secção transversal do tronco e altura total da árvore.
Numa publicação separada, Vieira et al. (2008) confirmam a aplicabilidade do modelo
pantropical proposto por Chave e colaboradores para a Mata Atlântica Brasileira,
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enfatizando que resultados melhores são obtidos quando o modelo emprega
densidade da madeira, DAP e altura. Quando dados de densidade da madeira não
estiverem disponíveis, será adotado um valor de densidade conforme a classificação
da madeira: muito leve (0,375 t/m3); leve (0,500 t/m3); moderadamente leve (0,625
t/m3); moderadamente pesada (0,750 t/m3); pesada (0,825 t/m3); e muito pesada
(1,000 t/m3).
O estudo de Vieira e colaboradores também recomenda acrescentar o estoque de
biomassa acima do solo de palmeiras, fetos arborescentes (samambaias) e lianas
(que podem constituir mais de 10% da AGB na Mata Atlântica), porém estes valores
não serão incluídos aqui por dois motivos: primeiro estes componentes (em especial
palmeiras e fetos arborescentes) são mais comuns em florestas mais antigas; e
segundo, para manter uma estimativa mais conservadora.
O procedimento envolve os seguintes passos para todas as árvores presentes em
cada unidade amostral:
Passo 1: medição e registro das espécies, DAP (a 1,3 m acima do solo), altura
comercial de copa e de dossel para cada árvore com DAP≥5 cm.
Passo 2: calcular o estoque de carbono em biomassa viva acima do solo (em
toneladas) usando uma equação alométrica desenvolvida por Chave et al. (2005) para
a floresta tropical úmida.
AGB = (0,0509 ∗( DAP)² H) / 1000
Onde:
AGB

= Biomassa acima do solo, em t, por árvore



= Densidade de madeira (varia conforme árvore)

DAP

= Diâmetro a altura do peito, em cm

H

= Altura total, em m
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2. DEMONSTRAR QUE O IMPACTO CLIMÁTICO LÍQUIDO DO PROJETO É POSITIVO. O IMPACTO
CLIMÁTICO LÍQUIDO DO PROJETO É A DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DE EMISSÕES OU
REMOÇÕES DE GEE NO CENÁRIO DE AUSÊNCIA DO PROJETO (INCLUINDO EMISSÕES DE
GEE DE CO2 E NÃO-CO2) E O TOTAL DE EMISSÕES OU REMOÇÕES DE GEE RESULTANTES
DE ATIVIDADES DO PROJETO, MENOS EVENTUAIS IMPACTOS CLIMÁTICOS NEGATIVOS FORA
DA ÁREA DO PROJETO RELACIONADOS AO PROJETO.

De acordo com a metodologia AR-AMSS0007, a estimativa das remoções líquidas
deve ser calculada conforme equação (15) a seguir. O resultado das remoções
líquidas é dado na tabela XX.

Tabela 22 - Remoções líquidas estimadas para o projeto.

Ano

2013*
2014*
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

Emissões
estimadas na
linha de base

Remoções
estimadas do
projeto
(tCO2e)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2786
5571
8357
11142
13928
16714
19499
22285
25070

Emissões de
vazamentos
estimadas
(tCO2e)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Remoções
líquidas de
GHG
estimadas
(tCO2e)
0
0
0
2786
5571
8357
11142
13928
16714
19499
22285
25070
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2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27138
29206
31274
33342
35410
37478
39546
41614
43682
45750
46143
46536
46929
47322
47715
48108
48501
48894
49287
49680

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27138
29206
31274
33342
35410
37478
39546
41614
43682
45750
46143
46536
46929
47322
47715
48108
48501
48894
49287
49680

*anos de implementação da restauração (plantio)

As reduções certificadas de emissões devem ser calculadas conforme as
equações que seguem:

Se
então,
representa o número de lCERs que devem ser
repostas devido à uma possível reversão das remoções antrópicas líquidas de
GEE por sumidouros desde a certificação anterior.
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CL3. Impactos Climáticos fora da Área do Projeto (‘Vazamentos)
1. DETERMINAR OS TIPOS DE VAZAMENTOS ESPERADOS E ESTIMAR POTENCIAIS AUMENTOS
NAS EMISSÕES DE GEE DEVIDO A ATIVIDADES DO PROJETO UTILIZANDO UMA ABORDAGEM
METODOLÓGICA APROVADA OU DEFENSÁVEL. QUANDO PERTINENTE, DEFINIR E JUSTIFICAR
ONDE É MAIS PROVÁVEL QUE OCORRAM VAZAMENTOS.
De acordo com a metodologia AR-AMS0007, as emissões de vazamento devem
ser calculadas a partir da equação que segue:

Emissões de vazamento nos sistemas de pastagem na linha de base
A fonte de vazamento climático do Projeto deriva do possível deslocamento das
atividades produtivas que vinham ocorrendo nas áreas sob intervenção dos
projetos. De acordo com a ferramenta metodológica AR-TOOL15 A/R: “Estimation
of the increase in GHG emissions attributable to displacement of pre-project
agricultural activities in A/R CDM project activity” (Versão 02.0), existe uma
condição no Parágrafo 10 em que as emissões de vazamento podem ser
consideradas insignificantes:
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(a) Os animais são deslocados para áreas de pastagem existentes e o número
total de animais para as pastagens onde foram deslocados não ultrapasse a
capacidade de suporte da pastagem;
A área de intervenção é arrendada para alocação de algumas cabeças de gado,
que serão retiradas para implementação das atividades do projeto. A
responsabilidade de realocação dos animais é do proprietário dos animais.
Inicialmente a informação de que os animais serão realocados em área similar,
promovendo emissões consideradas insignificantes.

Emissões de vazamento nos sistemas agrícolas na linha de base
Não há atividades agrícolas na área de intervenção do projeto.

2. DESCREVER AS MEDIDAS TOMADAS PARA MITIGAR VAZAMENTOS.
Não há vazamentos.
3. EMISSÕES NÃO-CO2 DEVEM SER INCLUÍDAS SE TIVEREM O POTENCIAL DE RESPONDER
POR MAIS DE 20% DO TOTAL DE EMISSÕES DE VAZAMENTOS (EM TERMOS DE CO2EQUIVALENTE) APÓS OS PROCEDIMENTOS PARA INCLUIR OU EXCLUIR EMISSÕES NÃO-CO2
DESCRITAS EM CL 2.1.
Não há vazamentos.
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CL4. Monitoramento do Impacto Climático
1. DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UM PLANO PARA MONITORAR MUDANÇAS EM
RELEVANTES COMPARTIMENTOS DE CARBONO, GEE NÃO-CO2 E FONTES DE EMISSÕES E
VAZAMENTOS (CONFORME DEFINIDO EM CL1, CL2 E CL3) UTILIZANDO UMA ABORDAGEM
METODOLÓGICA APROVADA OU PROJETO – DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO 09 DE
NOVEMBRO DE 2015. DEFENSÁVEL E SEGUINDO A FREQUÊNCIA DEFINIDA DE
MONITORAMENTO DE PARÂMETROS DEFINIDOS.
De acordo com a metodologia AR-AMS0007, o plano de monitoramento deve fornecer
a coleta de todos os dados relevantes necessários para:
a. A verificação de que as condições de aplicabilidade listados nos parágrafos 3 e 4 da
metodologia sobre os tipos de uso do solo foram cumpridas;

b. A verificação das mudanças nos estoques de carbono nos reservatórios
selecionados;
c. A verificação das emissões do projeto e de vazamento.

Segundo UNFCCC (2005), antes de realizar as coletas para determinar qualquer
mudança no estoque de carbono, é necessário medir e monitorar a área que foi
plantada através de visita a campo, análise de dados secundários ou fotografias
aéreas. A utilização de ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto
auxiliam na delimitação da área, assim como a sua caracterização. Uma vez
determinada a metodologia de monitoramento para a área plantada, ela deverá ser
seguida durante toda a vigência do projeto. A frequência de monitoramento nas
parcelas permanentes do plantio deverá ser de no máximo em intervalos de 5 anos,
assim como o monitoramento da mudança do uso do solo.
Buscando uma maior segurança e confiabilidade dos dados, todas as medições serão
realizadas por uma equipe da instituição responsável e uma auditoria independente.
Contudo, para reforçar e dar caráter oficial a estes dados o plantio que vem sendo
implementado na área do projeto, foi selecionado para ser monitorado pelo órgão
ambiental estadual do Rio de Janeiro (INEA), com isso para não haver uma diferença
e futuramente discrepância na coleta e nos resultados gerados pelas medições de as
ambas instituições, optou-se por manter a metodologia de definição de parcelas
adotada pelo INEA, obviamente, analisando as mesmas parcelas.
Esta metodologia é definida pelo Pacto de Restauração da Mata Atlântica (2013).
Prevendo que em cada projeto de restauração e de carbono, a avaliação ecológica e
de estoque será realizada em parcelas amostrais em número variável de acordo com o
tamanho da área total do projeto, conforme tabela abaixo.
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Tabela 23. Quadro definição de parcelas para amostragem
ÁREA DO PROJETO (ha) = A

N° DE PARCELAS AMOSTRAIS

A ≤ 0,5

DESPREZAR PROJETOS PARA FIM
DE MONITORAMENTO

0,5 < A ≤ 1

5

A>1

5 + (1 por hectare adicional)*

*limitado a um n° máximo de 50 parcelas, independente da área do projeto

Na metodologia o executor do projeto irá decidir se a localização das parcelas
amostrais será fixa (parcelas permanentes) ou variável, no caso deste projeto serão
fixas., como orientação da própria metodologia no caso de projetos de carbono.
Parcelas permanentes devem ter marcos georreferenciados nos seus vértices (ou no
centro dos círculos nos casos de parcelas circulares), constituídos de, por exemplo,
estacas de eucalipto tratado, canos de ferro galvanizado ou tubos rígidos de PVC (¾”
ou 1”) com cerca de 1,2 m.

As parcelas devem estar distribuídas de modo mais aleatório possível na área a ser
monitorada, evitando-se, ao máximo, o agrupamento de parcelas. A distância entre
parcelas pode ser sistematizada (fixada) de acordo com o número de parcelas
necessárias para o projeto e a extensão da área, mas é preciso efetuar a
aleatorização, por meio de sorteio, da distância de cada parcela em relação à borda da
área em restauração para que a amostragem possa contemplar áreas próximas e
distantes da borda. Essa aleatorização é necessária uma vez que a realidade da
restauração na maioria dos casos é a de áreas estreitas e sujeitas a efeito de borda,
e o que se pretende com o monitoramento é avaliar a restauração dentro dessa
realidade, ou seja, devemos ter parcelas que representem locais mais e menos
sujeitos ao efeito de borda.
A metodologia dessa forma, indica também que para cada projeto deverá ser
elaborado um croqui de distribuição das parcelas no campo, representando essa
distribuição, e cada parcela deverá ter suas coordenadas de localização e o sentido de
sua orientação no campo devidamente coletados com aparelho GPS. As coordenadas
de cada parcela, sejam estas permanentes ou não, deverão ser anotadas no formato
UTM e deverão também sempre informar o datum utilizado durante a coleta.
Cada parcela terá o tamanho fixo de 100 m², podendo ser retangular com um
comprimento de 25 m, definido por uma trena, e largura de 4 m (fi gura 3a) ou circular
(diâmetro de 11,3 m). Nas parcelas retangulares, a partir do ponto inicial, a parcela
terá seu comprimento orientado para uma posição padronizada, que não deve ser o
sentido da linha de plantio ou semeadura, caso ela exista. Recomenda-se, por
exemplo, que as parcelas sejam alocadas no sentido do norte
GUAPIAÇÚ GRANDE VIDA

DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DO PROJETO

96

magnético, obtido com bússola ou GPS.
Abaixo mapa com o a definição das parcelas que serão monitoradas, conforme a
metodologia supracitada.

Figura 11 . Mapa com as parcelas de monitoramento georreferenciadas

Embora a verificação e certificação devam ser realizadas a cada cinco anos depois do
primeiro evento de verificação até o final do período de obtenção de créditos
(parágrafo 32 da decisão 19/CP.9), como já foi citado, se houver recursos disponíveis
os primeiros 5 anos terão medições anuais.
OBS: Espécies arbóreas com DAP > 10cm serão marcadas para que não sejam
contabilizadas.
Armazenamento de dados
O monitoramento permite acompanhar a evolução da recuperação das APP em
diferentes escalas: na área de cada sítio de recuperação, no nível da propriedade e na
escala das micro ou sub-bacias em foco. Todos os dados são armazenados em um
sistema de informação geográfica (SIG). As informações armazenadas no banco de
dados de monitoramento são usadas para estimar a quantidade de carbono
efetivamente sequestrado em sítio, propriedade e no projeto como um todo.
Além disso, as informações quantitativas e qualitativas de cada área de recuperação
possibilitam o acompanhamento dos projetos subsequentes. Relacionando essas
informações com dados de sensoriamento remoto é possível estimar parâmetros de
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correlação com índices de vegetação, possibilitando produzir inferências sobre o
estado de regeneração de APP em outras localidades abrangidas pelas imagens.
Conforme estabelece a metodologia AR-AMS0007, os dados recolhidos devem ser
arquivados por um período de pelo menos dois anos após o fim do último período de
creditação da atividade de projeto. A tabela 25 define a frequência de monitoramento
das variáveis para mensuração dos benefícios climáticos, indicando a forma de
armazenamento dos dados.
Procedimentos de Controle de Qualidade (CQ) e Garantia de Qualidade (GQ)
aplicáveis ao processo de monitoramento
Serão implementados procedimentos de controle/garantia de Qualidade (CQ/GQ) para
assegurar que as medições e monitoramento de remoções antrópicas de gases do
efeito estufa por sumidouros sejam precisos, realistas, verificáveis e transparentes.
GQ/CQ para entrada de dados e análise
Para minimizar possíveis erros no processo de entrada dos dados, a entrada dos
dados de campo será revisada por uma equipe especializada independente, e
comparada com os dados independentes para garantir que os dados sejam realistas.
Os técnicos envolvidos na medição e análise dos dados manterão a comunicação
constante entre si para resolver qualquer anomalia aparente antes de concluir a
análise final dos dados de monitoramento.
GQ/CQ para manutenção de dados e armazenamento
O armazenamento e manutenção dos dados do projeto são muito importantes, em
função da longa duração das atividades do projeto. O armazenamento dos dados será
realizado eletronicamente e em papel e cópias de todos os dados serão fornecidas
para todos os participantes do projeto. Todos os dados eletrônicos e relatórios serão
copiados em mídia (CDs) e cópias dos CDs serão arquivados em vários locais. Os
arquivos incluem:


Cópias de todos os dados das medições em campo e planilhas das análises de
dados;



Estimativas de mudanças em estoque de carbono em todos os reservatórios e
emissões de GEE não-CO2 e as planilhas correspondentes a estes cálculos;



Estimativas de mudanças em estoque de carbono em todos os reservatórios e
emissões de GEE não-CO2 e as planilhas correspondentes a estes cálculos;



Cópias dos relatórios de medição e monitoramento.
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Abaixo a tabela apresenta as atividades e os procedimentos de Controle de Qualidade
(CQ) para a manutenção de dados e armazenamento.
Tabela 24. Quadro de procedimentos de verificação de dados

ATIVIDADES DE CQ
Conferir que as suposições e critérios
de seleção de dados de uma
determinada atividade, fatores de
emissão e outros parâmetros sejam
documentados.

Conferir erros de digitação de dados
durante entrada e referência.

Conferir que as remoções de
emissões
sejam
calculadas
corretamente.

Conferir que os parâmetros e
unidades sejam registrados de forma
correta e que os fatores de conversão
apropriados sejam utilizados.
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PROCEDIMENTOS
. Fazer cruzamento das descrições de
dados de uma determinada atividade,
fatores de emissão e outros parâmetros
com informação acerca de categorias de
fontes e sumidouros e assegurar que estes
sejam registrados e arquivados de forma
apropriada.
. Conferir erros de digitação de dados
durante
entrada
e
referência.
. Fazer cruzamento de uma amostragem
de dados da entrada de cada categoria de
fonte (medições ou parâmetros utilizados
para fazer os cálculos) para detectar erros
na digitação dos dados.
.
Reproduzir
uma
amostragem
representativa de cálculos de emissões ou
remoções.
. Reproduzir, de forma seletiva, cálculos
complexos com cálculos abreviados para
determinar precisão relativa.
. Conferir que as unidades sejam marcadas
de forma correta nas planilhas de cálculo.
. Conferir que os fatores de conversão
sejam
corretos.
.Conferir que os fatores de ajuste
temporais e espaciais sejam utilizados de
forma correta
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Conferir a integridade dos arquivos
do banco de dados.

Conferir a consistência de dados
entre categorias.

Conferir que o movimento dos dados
do inventário entre os passos de
processamento seja correto.

Conferir que incertezas acerca de
emissões
e
remoções
sejam
estimadas ou calculadas de foram
correta
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. Confirmar que os passos apropriados de
processamento
de
dados
sejam
representados no banco de dados de
forma
correta.
. Confirmar que a relação entre dados seja
representada de forma correta no banco de
dados.
. Garantir que os campos dos dados sejam
corretamente marcados e tenham as
especificações
corretas.
. Garantir que a documentação adequada
da estrutura do banco de dados e modelos
e sua operação sejam arquivadas.
. Identificar parâmetros (ex: dados de uma
determinada atividade e constantes)
comuns para categorias múltiplas de fontes
e sumidouros e confirmar consistência nos
valores utilizados para estes parâmetros
nos cálculos das emissões.
. Conferir que os dados de emissões e
remoção sejam agregados de forma
correta de níveis de referência mais baixos
para níveis de referência mais altos
quando
preparando
resumos.
. Conferir que os dados de emissões e
remoção sejam transcritos entre produtos
intermediários diferentes.
. Conferir se há qualificação adequada dos
responsáveis por dar pareceres sobre as
estimativas
de
incerteza.
. Conferir que as qualificações destes
responsáveis, suposições e pareceres
sejam
registrados.
. Conferir que as incertezas calculadas
sejam
completas
e
calculadas
corretamente.
. Se necessário, duplicar os cálculos de
erro para uma pequena amostragem de
distribuições de probabilidade utilizada na
simulação de Monte Carlo.
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Realizar
uma
revisão
documentação interna.

de

Conferir consistência da sequência
de dados

Realizar checagem de meticulosidade

Comparar
estimativas
estimativas anteriores
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. Conferir que haja documentação interna
detalhada para sustentar as estimativas e
permitir a reprodução das estimativas de
incerteza de remoção de emissões.
. Conferir que os dados de inventário, os
dados que sustentam estimativas e
registros de inventários sejam arquivados e
armazenados
para
facilitar
revisão
detalhada.
. Conferir a
integridade
dos
arranjos
de
armazenamento
dos
dados
de
organizações externas envolvidas na
preparação de inventários.
. Conferir consistência da sequência de
dados. . Conferir a consistência em
algoritmos/métodos utilizados para cálculos
em sequências de dados.
Confirmar que as estimativas são relatadas
para todas as categorias de fontes e
sumidouros e para todos os anos.
. Conferir que lacunas conhecidas de
dados, que possam resultar em estimativas
incompletas
de
emissões,
sejam
documentadas e tratadas de forma
conservadora.
. Para cada categoria, as estimativas do
inventário atual deveriam ser comparadas
com as estimativas feitas anteriormente, se
disponíveis.
Se
houver
mudanças
significativas ou desvios de tendências
esperadas, as estimativas devem ser
novamente conferidas e as diferenças
explicadas.
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SEÇÃO COMUNIDADES
CM1. Cenário das Comunidades na Ausência de Projeto
1.DESCREVER AS COMUNIDADES NO INÍCIO DO PROJETO E AS MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS
PARA AS COMUNIDADES NO PASSADO, INCLUINDO INFORMAÇÕES DE BEM-ESTAR E
QUAISQUER CARACTERÍSTICAS DAS COMUNIDADES. DESCREVER A DIVERSIDADE SOCIAL,
ECONÔMICA E CULTURAL DENTRO DAS COMUNIDADES E AS DIFERENÇAS E INTERAÇÕES
ENTRE OS GRUPOS COMUNITÁRIOS.
Cachoeiras de Macacu se localiza na de região Metropolitana do Rio de Janeiro, a
menos de 100 quilômetros da capital do estado. Faz limites com os municípios de
Nova Friburgo, Rio Bonito, Itaboraí, Guapimirim, Silva Jardim e Teresópolis. É
atravessado pelo Rio Macacu, o maior rio que deságua na Baía de Guanabara, tanto
em extensão quanto em volume d’água.
As regiões centro-sul do município apresentam características de baixada, e a parte
norte inclui elevações da Serra do Mar. Sem espaço de transição, tocam-se os dois
extremos topográficos: serra e baixada. A área serrana de Cachoeiras de Macacu é
recoberta por trechos de Mata Atlântica de caráter primário e secundário – parte deles
se situa nos limites do Parque Estadual dos Três Picos. Em suas densas matas foram
detectados elevados índices de biodiversidade, o que leva especialistas a considerar a
região como de elevada prioridade para a conservação ambiental.
Apesar de sua economia se basear na agricultura (principalmente coco, goiaba,
inhame, aipim e milho) e na pecuária bovina, Cachoeiras de Macacu tem seu maior
PIB (produto interno bruto) no setor de serviços públicos e indústria de transformação.
Segundo estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a
população estimada para 2015 era de 56.290, em uma área de 954 Km2, sendo que
apenas 13% está na zona rural e o restante nos centros urbanos.
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDHM
passou de 0,580 em 2000 para 0,700 em 2010 - uma taxa de crescimento de 20,69%.
O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e
o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 71,43% entre 2000 e 2010. Nesse
período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,201), seguida por Longevidade e por Renda.
O Projeto Guapiaçu Grande Vida foi apresentado no processo de seleção pública do
Programa Petrobras Socioambiental no ano de 2012. Desde 2006 a REGUA
apresenta projeto para esta seleção. Após 6 anos aperfeiçoando a proposta e
aprendendo com nossos próprios erros o projeto foi aceito após criterioso processo de
seleção em todo o território brasileiro. O projeto Guapiaçu Grande Vida teve início em
agosto de 2013 com duração de 24 meses e abarcou todas as comunidades da subbacia do rio Guapiaçú..
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O projeto Guapiaçú Grande Vida, devido aos cortes promovidos aos programas
ambientais e sócio –culturais da empresa Petrobras, não poderá contar com a
importante contribuição financeira, que seria injetada para continuação das atividades
em todas as comunidades da sub-bacia do rio Guapiaçú.
Estas iniciativas , nestes dois anos de projeto, alcançaram os resultados de:









5.545 estudantes envolvidos nas atividades de Educação Ambiental;
132 monitores ambientais capacitados em 144 horas de capacitação em
diferentes temas;
46 trabalhadores rurais capacitados na coleta de semente e produção de
mudas de espécies nativas da Mata Atlântica;
530 lideranças comunitárias envolvidas no processo de Planejamento
Estratégico Participativo;
942 professores envolvidos nas atividades de Educação Ambiental.
9 Dias de Campo com atividades voltadas para estudantes do município;
100 hectares de Mata Atlântica recuperados;
180 mil mudas plantadas de 200 espécies diferentes

Entretanto, a REGUA já vem a frente de iniciativas de educação ambiental,
empoderamento e de criação de empregos muito antes da presença deste recurso
oriundo do Petrobras ambiental. E sempre abriu suas portas, para que as
comunidades da parte alta da sub-bacia do rio Guapiaçú e todo município,
aprendesse novas formas de se relacionar com o espaço onde vivem.
Tendo em vista, o input e a expertise introduzida advento os recursos do programa
Petrobras Ambiental, o projeto Guapiaçú Grande Vida continuará galgando todas as
sementes que plantou, porém executando tais ações nas comunidades do Guapiaçú e
Santo Amaro.
Segundo dados do RIMA, do EIA que foi elaborado na parte alta da sub-bacia do rio
Guapiaçú, devido a proposta da construção de uma barragem, mostram que, na área
diretamente atingida, que corresponde as comunidades de Guapiaçú e Santo Amaro,
95% das propriedades estão classificadas nas categorias de pequena propriedade e
minifúndio, demonstrando o perfil social da agricultura e sua importância na
manutenção da vida comunitária e da economia local/regional. Apenas 0,7%
correspondem a médias e grandes propriedades, cujos proprietários, via de regra não
residem no local. Os demais títulos vinculam-se aos projetos originários do INCRA e
do Banco da Terra, além de meeiros que plantam e residem em arranjos de parceria
familiar (Idem, ibidem). No contexto desta estrutura fundiária, o RIMA traz uma
estimativa de 998 moradores atingidos residindo em 322 domicílios nas duas
comunidades.

2. AVALIAR SE A ZONA DO PROJETO INCLUI ALGUM DOS SEGUINTES ATRIBUTOS DE ALTO
VALOR PARA CONSERVAÇÃO (HIGH CONSERVATION VALUES – HCV) RELACIONADOS AO
BEM-ESTAR DAS COMUNIDADES E DESCREVER OS ATRIBUTOS QUALIFICATIVOS DE
QUAISQUER HCV IDENTIFICADOS:
a. Áreas que fornecem serviços ecossistêmicos cruciais.
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A região do projeto está localizada nas cabeceiras da bacia hidrográfica do rio Guapimacacu. A bacia hidrográfica dos rios Guapi-Macacu é uma das que está inserida no
sistema hidrográfico da Baía de Guanabara. Com uma área de drenagem de cerca de
1.640 km2, corresponde a 31% da área continental de contribuição deste sistema.
Abrange os municípios de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí e Guapimirim, e é
responsável pelo abastecimento de cerca de 2,5 milhões de habitantes destes
municípios, além de São Gonçalo e Niterói. O rio Guapiaçú é o principal contribuinte
deste sistema.
São diversos os serviços ecossistêmicos existentes na região, principalmente
relacionados à água e à floresta, incluindo o serviço de beleza cênica e cultural,
controle de erosão, hábitat para biodiversidade, além dos já mencionados serviço de
provisão de água e de regulação das chuvas e do clima.
Todas as populações habitantes na sub-bacia dependem em maior ou menor medida
da provisão e conservação destes serviços. Contudo, para as comunidades ligadas
diretamente a atividade agropecuária. A sua conservação e recuperação, quando for o
caso, são cruciais, já que seu modo de vida está diretamente relacionado à qualidade
de sua provisão.
b. Áreas que são fundamentais para os meios de vida das Comunidades.
A melhoria da qualidade das águas proporcionada pela floresta e a diminuição dos
processos erosivos, influenciam diretamente no meio de vida das comunidades. Tanto
na questão de segurança alimentar, como na atividade comercial, assim como no lazer
que está ligado diretamente ao uso dos rios da região.
c. Áreas que são cruciais para a identidade cultural tradicional das Comunidades.
Há inexistência hoje de um patrimônio imaterial relevante na região ( festas, tradições
rurais etc), porém o meio de vida baseado no contato com a natureza ( seja através de
medidas legais e ilegais) e na sobrevivência através das atividades agropecuárias,
mantêm uma possibilidade viva de permanência dos jovens nesta região. A
manutenção das áreas com possibilidade de execução de atividades agropecuárias,
aliadas a uma “exploração” positiva da natureza, através de turismo e outras
possibilidades levantadas como potenciais pelos próprios comunitários, fora os
empregos na restauração são cruciais para o bem-estar destas comunidades.
3. DESCREVER AS MUDANÇAS ESPERADAS NAS CONDIÇÕES DE BEM-ESTAR E OUTRAS
CARACTERÍSTICAS DAS COMUNIDADES NO CENÁRIO DE USO DA TERRA NA AUSÊNCIA DE
PROJETO, INCLUINDO O IMPACTO DE PROVÁVEIS MUDANÇAS EM TODOS OS SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS NA ZONA DO PROJETO IDENTIFICADAS COMO IMPORTANTES PARA AS
COMUNIDADES.
Conforme já citado, na ausência do projeto, o cenário seria de continuidade do uso da
terra para uma pastagem sub-utilizada, podendo promover processos erosivos e não
melhorando a qualidade da água da área. Assim como, não haveria treinamentos e a
criação de empregos para comunidade nas atividades de restauração florestal, e um
ganho de escala das atividades de educação ambiental.
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CM2. Impactos Líquidos Positivos para as Comunidades
1. USAR METODOLOGIAS ADEQUADAS PARA ESTIMAR OS IMPACTOS, INCLUINDO
BENEFÍCIOS, CUSTOS E RISCOS PREVISTOS E REAIS, DIRETOS E INDIRETOS PARA CADA UM
DOS GRUPOS COMUNITÁRIOS IDENTIFICADOS (EM G1.5) RESULTANTES DAS ATIVIDADES DO
PROJETO NO CENÁRIO COM PROJETO. A ESTIMATIVA DOS IMPACTOS DEVE INCLUIR
MUDANÇAS NO BEM-ESTAR DEVIDO ÀS ATIVIDADES DO PROJETO E UMA AVALIAÇÃO DOS
IMPACTOS PELOS GRUPOS COMUNITÁRIOS AFETADOS. ESSA ESTIMATIVA DEVE BASEAR-SE
EM SUPOSIÇÕES CLARAMENTE DEFINIDAS E SUPOSIÇÕES DEFENDÍVEIS SOBRE AS
MUDANÇAS NO BEM-ESTAR DOS GRUPOS COMUNITÁRIOS NO CENÁRIO COM PROJETO,
INCLUINDO POSSÍVEIS IMPACTOS DAS MUDANÇAS EM TODOS OS SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS IDENTIFICADOS COMO IMPORTANTES PARA AS COMUNIDADES (INCLUINDO
RECURSOS HÍDRICOS E SOLOS) AO LONGO DO TEMPO DE DURAÇÃO DO PROJETO.

A cadeia produtiva da restauração florestal, promove treinamentos e futuros empregos
em uma atividade em voga, que é o reflorestamento. O projeto inicialmente contratou
um número de 18 indivíduos das comunidades para atividade direta de plantio, estes
empregos injetaram recursos na comunidade, de ordem financeira e de conhecimento,
que melhoram a qualidade de vida dos comunitários.
O projeto irá acompanhar as iniciativas focadas na restauração florestal e em futuras
iniciativas oriundas de ações específicas do projeto (como a ideia de um turismo de
base comunitária).
O projeto irá levantar os indivíduos que trabalham em iniciativas de turismo de base
comunitária na região e de restauração florestal pós treinamentos e plantio da área de
100 hectares, previstas no projeto.
Os indicadores serão:







Pessoas envolvidas em projetos de restauração florestal (plantio, coleta,
produção de mudas etc);
Pessoas envolvidas em projetos de turismo de base comunitária (turismo rural,
serviços de guiagem, pensionato etc);
Receitas totais oriundas de projetos de restauração florestal (plantio, coleta,
produção de mudas etc);

Receitas totais oriundas de projetos turismo de base comunitária (turismo rural,
serviços de guiagem, pensionato etc);
N° de pessoas que se mudaram das comunidades e fluxo de habitantes
durante os 30 anos de projeto.

Estes indicadores serão levantados e atualizados anualmente a partir de 2016.
Indicadores de qualidade de água e controle de processos erosivos que serão
monitorados, estarão elencados na seção biodiversidade.
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2. DESCREVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA MITIGAR QUAISQUER
IMPACTOS NEGATIVOS NO BEM-ESTAR DOS GRUPOS COMUNITÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO
OU MELHORIA DOS ATRIBUTOS DE ALTO VALOR PARA CONSERVAÇÃO (IDENTIFICADOS EM
CM1.2) CONSISTENTES COM O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
As medidas resumem-se em três:
Manutenção da área restaurada, a consolidando como floresta, levando assim a oferta
dos serviços ambientais que proporcionam o bem-estar das comunidades listadas no
item CM1.2.
Manutenção dos serviços de educação ambiental continuada nas duas comunidades
contempladas pelo projeto.
Instituição apoiando com seus meios, todas as iniciativas de melhorias e
empreendedorismo das comunidades, ligadas ao turismo de base comunitária e
atividades agropecuárias.
3. DEMONSTRAR QUE OS IMPACTOS LÍQUIDOS NO BEM-ESTAR DO PROJETO SÃO POSITIVOS
PARA TODOS OS GRUPOS COMUNITÁRIOS EM COMPARAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE BEM-ESTAR
ESPERADAS NO CENÁRIO DE USO DA TERRA NA AUSÊNCIA DE PROJETO (DESCRITO EM
CM1).
O projeto nos últimos dois anos alcançou resultados expressivos, vide tema CM1, os
resultados para comprovar os impactos positivos serão demonstrados através do
levantamento dos indicadores supracitados no item CM2.1.
4. DEMONSTRAR QUE NENHUM ATRIBUTO DE ALTO VALOR PARA CONSERVAÇÃO
(IDENTIFICADO EM CM1.2) É NEGATIVAMENTE AFETADO PELO PROJETO.
A área, como supracitado no item CM1.2, é importante para questão hídrica do estado.
Os estudos comprovam que mais florestas melhor qualidade e saúde da região
hidrográfica, com isso, com a ampliação da área florestada esta região estará
melhorando sua aptidão como prestadora de serviços ambientais.
Desta forma, os atributos de alto valor de conservação são mantidos e/ou
incrementados pelo projeto – restauração florestal, criação de corredores ecológicos,
produção de água, hábitat para biodiversidade, preservação dos modos de vida das
comunidades, entre outros
Indicadores no monitoramento da seção de biodiversidade, ajudarão demonstrar que
não irá haver impactos negativos.
CM3. Impactos sobre Outros Atores
1. IDENTIFICAR QUAISQUER POSSÍVEIS IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS QUE AS
ATIVIDADES DO PROJETO POSSAM CAUSAR NO BEM-ESTAR DE OUTROS ATORES.
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O projeto gera um benefício difuso ao clima e à regulação de chuvas em áreas que
vão além da zona do projeto. Com isso, pode-se dizer que, ainda que em pequena
escala, o projeto tem o potencial de contribuir para o a regulação do clima e das
chuvas, gerando bem-estar e ativos econômicos em áreas distantes.
2. DESCREVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA MITIGAR OS IMPACTOS
NEGATIVOS DE BEM-ESTAR SOBRE OUTROS ATORES.
Não se aplica.
3. DEMONSTRAR QUE AS ATIVIDADES DO PROJETO NÃO RESULTAM EM IMPACTOS LÍQUIDOS
NEGATIVOS PARA O BEM-ESTAR DE OUTROS ATORES.
Não se aplica.
CM4. Monitoramento dos Impactos sobre as Comunidades
1. DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UM PLANO DE MONITORAMENTO QUE IDENTIFIQUE AS
VARIÁVEIS DAS COMUNIDADES A SER MONITORADAS, COMUNIDADES, GRUPOS
COMUNITÁRIOS E OUTROS ATORES A SER MONITORADOS, OS TIPOS DE MEDIÇÕES, OS
MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E A FREQUÊNCIA DO MONITORAMENTO E DA PREPARAÇÃO DE
RELATÓRIOS. AS VARIÁVEIS DE MONITORAMENTO DEVEM ESTAR DIRETAMENTE VINCULADAS
AOS OBJETIVOS DO PROJETO PARA AS COMUNIDADES E GRUPOS COMUNITÁRIOS E AOS
PRODUTOS, RESULTADOS E IMPACTOS PREVISTOS IDENTIFICADOS NO MODELO CAUSAL DO
PROJETO RELACIONADO AO BEM-ESTAR DAS COMUNIDADES (DESCRITO EM G1.8). O
MONITORAMENTO DEVE ESTIMAR IMPACTOS DIFERENCIADOS, INCLUINDO BENEFÍCIOS,
CUSTOS E RISCOS PARA CADA UM DOS GRUPOS COMUNITÁRIOS E DEVE INCLUIR UMA
AVALIAÇÃO POR GRUPO COMUNITÁRIO AFETADO

Este item encontra-se contemplado no item CM2.1.
2. DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UM PLANO DE MONITORAMENTO PARA ESTIMAR A
EFETIVIDADE DAS MEDIDAS TOMADAS PARA MANTER OU MELHORAR TODOS OS ATRIBUTOS
DE ALTO VALOR PARA CONSERVAÇÃO RELACIONADOS AO BEM-ESTAR DAS COMUNIDADES.

Este item encontra-se contemplado no item CM2.1.

3. DIVULGAR O PLANO DE MONITORAMENTO E QUAISQUER RESULTADOS DO
MONITORAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O PLANO DE MONITORAMENTO,
GARANTINDO QUE ESTEJAM PUBLICAMENTE DISPONÍVEIS NA INTERNET E QUE SEUS
RESUMOS SEJAM COMUNICADOS ÀS COMUNIDADES E OUTROS ATORES PELOS MEIOS
ADEQUADOS.

O Plano de Monitoramento dos impactos sociais e nas comunidades, assim como dos
impactos climáticos e sobre a biodiversidade, permanecerá disponível na internet nas
páginas web da REGUA. Além disso, no momento adequado será avaliada a melhor
forma de sua disponibilização aos atores locais e comunidades.
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SEÇÃO BIODIVERSIDADE
B1. Biodiversidade no Cenário de Ausência de Projeto
1. DESCREVER A BIODIVERSIDADE NA ZONA DO PROJETO NO INÍCIO DO PROJETO E
AMEAÇAS A TAL BIODIVERSIDADE, UTILIZANDO METODOLOGIAS ADEQUADAS.
No item G1 3.1, foi descrito a biodiversidade existente nas áreas fora das unidades de
conservação, aqui iremos descrever a região, que possui uma grande porção do seu
território protegido por categorias de proteção integral de unidades de conservação.
Florestas no entorno da área do projeto
A Mata Atlântica possui uma grande florística e fisionômica, o que pode ser explicado
pelas grandes variações climáticas associadas à amplitude latitudinal (cerca de 27°),
longitudinal (da costa até o interior) e altitudinal (do nível do mar até cerca de 2.700 m)
Atualmente, o estado do Rio de Janeiro abriga 16,73% do total restante da Mata
Atlântica, sendo um importante refúgio desse bioma, que é considerado um dos 34
hotspots existentes no planeta. O Parque Estadual dos Três Picos (PETP), entorno
direto da área do projeto, ainda possui fragmentos de Mata Atlântica, em especial, de
vegetação de altitude, tais como Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto Montana.
A formação vegetal predominante é a Floresta Ombrófila Densa, que ocupa áreas
mais úmidas do bloco, com períodos secos ausentes ou com duração de dois meses.
A faixa altitudinal varia de 50 a 1.500 msm; de 50 a 500 msm as áreas são cobertas
por florestas sub-montana, e de 500 a 1500 msm dominadas pela floresta montana
(Rocha et al. 2003).
Fauna no entorno do projeto
Mastofauna
Foi encontrada uma grande diversidade de mamíferos na bacia hidrográfica
GuapiMacacu entre marsupiais didelfídeos, roedores, tatus, preguiças, tamanduás,
morcegos, primatas, felinos e canídeos. Entre eles, muitas espécies são endêmicas da
Mata Atlântica como Didelphis aurita (gambá de orelha preta), Oryzomys russatus
(rato), Allouata fusca (bugio), este último foi encontrado em área de floresta na
Reserva Ecológica do Guapiaçu, REGUA (Rocha et al. 2005). Esses animais têm
importante papel ecológico na dispersão de sementes, contribuindo para a
preservação da mata e recuperação de áreas fragmentadas. A preguiça-de-coleira
(Bradypus torquatus) é considerada uma espécie ameaçada de extinção, por ocorrer
em uma área total menor que 5000km2 , e pela ocupação e degradação do seu hábitat
(IUCN, 2007). Embora os demais xenarthas que ocorrem na região, tatus, preguiças e
tamanduás também estejam ameaçados com baixo risco de extinção (IUCN, 2007).
Os felinos Leopardus wiedii (gato-maracajá), L. tigrinus (gato-do-mato pequeno), L. pardalis
(jaguatirica), Herpailurus yaguarondi (gato-mourisco) e Puma concolor (onçaparda) foram
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avistados na REGUA e são espécies com risco de extinção, devido à degradação do seu hábitat
e diminuição de suas presas, que são muito caçadas (RochaMendes et al. 2005,
IUCN, 2007). Esses felinos possuem uma grande área de vida e estão restritos à
floresta ombrófila e à mata ciliar. Leopardus wiedii é solitário, pesa entre 3-9kg, é
noturno e tem hábito terrestre e arborícola, usando esta habilidade para sua
alimentação que é composta de pequenos mamíferos, aves, répteis, insetos e frutos
(Emmons e Feer, 1997). Puma concolor também é solitário, peso entre 29-120kg,
diurno ou noturno com hábito terrestre e alimenta-se de mamíferos e algumas cobras
(Emmons e Feer, 1997). Dentre os primatas, o muriqui (Brachyteles arachnoids) é o
maior primata das Américas e o mais ameaçado e foi avistado na Reserva Ecológica
do Guapiaçu (REGUA) por Neil Burchett, 2007. O sagui-da-serra-escuro (Callithrix
aurita) é endêmico da Mata Atlântica do sudeste do Brasil e é considerado raro (Olmos
& Martucelli 1995, Brandão & Develey 1998). Esta espécie é vulnerável à extinção
segundo a lista da IUCN e corre o risco de extinção local devido ao pequeno tamanho
da população que a torna mais suscetível a efeitos estocásticos, depressão genética
por endocruzamento e variações ambientais (São Bernardo & Galetti, 2004). Sua dieta
é predominantemente insetívora, sendo menos gomívora que as outras espécies do
mesmo gênero (Ferrari et al. 1996). Outros primatas encontrados na região foram:
Callithrix jacchus (mico estrela) espécie introduzida no estado do Rio de Janeiro e
Alouatta guariba (bugio), espécie endêmica da Mata Atlântica que se alimenta
basicamente de folhas, frutos e flores (Miranda & Passos, 2004). Os primatas tem um
papel relevante na dispersão de espécies vegetais e exercem grande fascínio no
público em geral, podendo tornar-se espécie-bandeira em estratégias de preservação.
Foram registradas diversas espécies de morcegos e algumas estão na lista da fauna
brasileira ameaçada de extinção, consideradas vulneráveis como Lonchophylla
bokermanni, Chiroderma doriae e Platyrrhinus recifinus devido à redução de cerca de
20% da população em 3 gerações e à diminuição da área pela degradação do hábitat
(IUCN, 1994). Devido à sua importância ecológica na polinização e dispersão de
sementes e no controle de populações de insetos, os quirópteros também são
estratégicos para conservação e manejo. Em anexo, lista com as espécies de
mamiferos registradas na região.
Avifauna
A maioria dos estudos de avifauna foram realizados na área da Reserva Ecológica do
Guapiaçu (REGUA), próximo ao Parque Estadual do Três Picos e com algumas áreas
sobrepostas a ele, acima da quota 400m. O Plano de Manejo do Parque Estadual dos
Três Picos também serviu de referência por se sobrepor a outras áreas da APA da
Bacia do Rio Macacu, como a Região do Vale Alto do rio Macacu. Foi confirmada a
ocorrência de 419 espécies de aves na região da REGUA, representando 64,2% das
653 espécies de aves terrestres existentes no Estado do Rio de Janeiro (Alves et al.
2000). Esses dados ressaltam a importância ecológica da região na conservação
deste grupo. Dentre esse total, 51 espécies são endêmicas da Mata Atlântica entre os
Passeriformes temos Myrmotherula gularis, M. unicolor, Pyriglena leucoptera,
Conopophaga melanops, Dendrocincla turdina, Tangara seledon, T. cyanocephala,
Ramphocelus bresilius (tangará); Apodiformes (Ramphodon naevius e Phaethornis
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idaliae) e Piciformes (Selenidera maculirostris). Na região do Vale Alto do rio Macacu
foram avistadas 30 espécies endêmicas e 32 ameaçadas em algum grau de extinção.
Na área total da bacia do rio Macacu total foram listadas 61 espécies com alguma
ameaça de extinção. Na REGUA foram identificadas 49 espécies e no Vale Alto do rio
Macacu sendo algumas ameaçadas de extinção ou consideradas vulneráveis, entre
elas: Leucopternis lacernulatus (gavião-pombo-pequeno), Procnias nudicollis
(araponga) Ara maracana, Triclaria malachitacea, Laniisoma elegans e Myrmotherula
minor. Outras espécies ameaçadas presentes na região: Myrmotherula unicolor
(ameaçada globalmente), Cochlearius cochlearius e Phaethornis idaliae (ameaçadas
regionalmente), Tinamus solitarius (macuco), Leucopternis polionotus (gavião),
Thraupis cyanoptera (sanhaço) e Phylloscartes eximius.
Algumas espécies são consideradas extintas ou em perigo de extinção pela IUCN
(2007), mas já foram avistadas na REGUA, entre elas: Touit surdus (psitacídeo),
Aburria jacutinga (jacutinga) e Crax blumenbachii (mutum), sendo que os dois últimos
se reproduzem em cativeiro e foram reintroduzidos na mata, onde são monitorados
com rádio transmissor, por meio de um projeto de manejo desenvolvido na REGUA. O
sanhaço Habia rubica tem papel importante para a conservação por habitar subbosques dentro de mata escura geralmente com presença de água e acompanhar
formigas de correição tanto em bandos interespecíficos como mistos, colaborando
para a formação e manutenção desses bandos de aves; além de ser uma espécie
considerada sensível aos efeitos da fragmentação florestal (Rocha et al. 2005). Em
anexo, lista com a avifauna encontrada na região da APA da Bacia do Rio Macacu.
Herpetofauna
Os levantamentos de anfíbios e répteis compilados também foram obtidos, em sua
maioria, a partir de estudos realizados na REGUA. Ocorrem 67 espécies de anfíbios e
45 espécies de répteis na região, o que representa 40,4% e 35,4% da ocorrência de
anfíbios e répteis, respectivamente, no Estado do Rio de Janeiro que possui 166 espécies de
anfíbios e 127 de répteis (Rocha et al. 2004). O endemismo desse grupo também é bastante
elevado, sendo que 15 espécies de anfíbio e cinco de répteis que ocorrem na REGUA são
endêmicas da Mata Atlântica, entre elas, os anfíbios: Brachycephalus ephippium, Bufo
ictericus, Hyla leucopygia, Eleutherodactylus binotatus, Chiasmocleis carvalhoi; e os
répteis: Ecpleopus gaudichaudi, Enyalius brasiliensis, Echinantera cephalostriata e
Bothrops jararacussu. Dentre os anfíbios que ocorrem na região quatro espécies são
endêmicas do Estado do Rio de Janeiro: Hyla secedens, Scinax humilis,
Eleutherodactylus octavioi e Euparkerella cochranae. Por viverem em locais úmidos,
os anfíbios são bastante sensíveis a mudanças climáticas e de hábitats e se tornam
suscetíveis em matas fragmentadas. Atualmente, a espécie Bufo ornatus encontra-se
na lista vermelha da IUCN, embora com baixo risco de extinção devido à sua grande
ocorrência em áreas protegidas na Mata Atlântica e razoável tolerância a mudanças
ambientais. Esses diagnóstico reforça a importante e relevante diversidade de
herpetofauna presente na região. Considerando ainda que foram feitos poucos
levantamentos sobre este grupo, com mais estudos será possível incrementar a lista
de espécies da região e contribuir para sua conservação.
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Ictiofauna
Poucos estudos sobre a ictiofauna da região foram feitos, os dados que compilamos
são de um rápido inventário feito na cabeceira do rio Guapiaçu, próximo à Reserva
Ecológica de Guapiaçu (REGUA). Algumas espécies endêmicas da Serra do Mar
foram encontradas nesta região da bacia hidrográfica Guapi-Macacu como
Homodiaetus sp., Characidium vidali e Bryconamericus ornaticeps (Porto et al. 2003).
A fauna de peixes de riacho é pouco conhecida na região e seriam necessários mais
levantamentos, inclusive em outras áreas da bacia. Em anexo, estão listadas algumas
espécies de peixes encontradas no Alto Guapiaçu, em levantamento feito para este
Plano de Manejo pela Fiocruz e Uerj (Anexo 18).
Invertebrados
Foram compilados apenas dados de insetos lepidópteros que ocorrem na Reserva
Ecológica de Guapiaçu (REGUA). Em anexo, estão listadas algumas espécies de
invertebrados aquáticos encontradas no Alto Guapiaçu, em estudo realizado para este
Plano de Manejo pela Fiocruz e Uerj. Também está em anexo, lista com as borboletas
catalogadas na região da REGUA.
2. AVALIAR SE A ZONA DO PROJETO INCLUI ALGUM DOS SEGUINTES ATRIBUTOS DE ALTO
VALOR PARA CONSERVAÇÃO (HIGH CONSERVATION VALUES – HCV) RELACIONADOS À
BIODIVERSIDADE E DESCREVER OS ATRIBUTOS QUALIFICATIVOS DE QUAISQUER HCV
IDENTIFICADOS:
a. Concentrações global, regional ou nacionalmente significativas de valores de
biodiversidade:
i. Áreas protegidas
As unidades de conservação cumprem uma série de funções cujos benefícios são
usufruídos por grande parte da população brasileira – inclusive por setores
econômicos em contínuo crescimento, sem que se deem conta disso. Alguns
exemplos: parte expressiva da qualidade e da quantidade da água que compõe os
reservatórios de usinas hidrelétricas, provendo energia a cidades e indústrias, é
assegurada por unidades de conservação. O turismo que dinamiza a economia de
muitos dos municípios do país só é possível pela proteção de paisagens
proporcionada pela presença de unidades de conservação
Ao mesmo tempo, as unidades de conservação contribuem de forma efetiva para
enfrentar um dos grandes desafios contemporâneos, a mudança climática. Ao mitigar
a emissão de CO2 e de outros gases de efeito estufa decorrente da degradação de
ecossistemas naturais, as unidades de conservação ajudam a impedir o aumento da
concentração desses gases na atmosfera terrestre.
Esses exemplos permitem constatar que esses espaços protegidos desempenham
papel crucial na proteção de recursos estratégicos para o desenvolvimento do país,
um aspecto pouco percebido pela maior parte da sociedade, incluindo tomadores de
decisão, e que, adicionalmente, possibilitam enfrentar o aquecimento global.
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A sub-bacia do rio Guapiaçu é privilegiada com a presença de diversas unidades de
conservação de diferentes categorias de proteção. Abaixo mapa das unidades de
conservação presentes na sub-bacia, com destaque da área de intervenção do
projeto.

Figura 12. Mapa de unidades de conservação da sub-bacia do rio Guapiaçu.

A série de unidades de Conservação presentes na sub-bacia e consequentemente, no
município de Cachoeiras de Macacu, geram uma receita significativa ao município
através do programa de ICMS Verde do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, o
município encontra-se com 2° maior índice de conservação final, o que lhe acarretou
uma arrecadação de R$ 6,9 milhões. Uma parte significativa desta receita é
conquistada através das RPPNs, com isso áreas destinadas para restauração
florestal, compromissadas com a certificação de carbono, são potenciais para criação
de RPPNs. E a REGUA é proprietária de 2 (duas) RPPNs, e tem como estratégia a
ampliação destes números através da aquisição de áreas com relevância para criação
de RPPNs, esta é uma estratégia profícua e contínua da REGUA.
ii. Espécies ameaçadas
Avifauna
O gavião-pombo-pequeno (Leucopternis lacernulatus), o gavião-pombo-grande
(Leucopternis polionotus) e o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus), macuco
(Tinamus solitarius), uru (Odontophorus capueira) e jacus (Penelope obscura e
Penelope superciliaris). o gavião-pombo-pequeno (Leucopternis lacernulatus), o
gavião-pombo-grande (Leucopternis polionotus) e o gavião-pega-macaco (Spizaetus
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tyrannus), macuco (Tinamus solitarius), uru (Odontophorus capueira) e jacus
(Penelope obscura e Penelope superciliaris).

Mastofauna
Algumas espécies encontram-se aparentemente extintas há muito na região, como é o
caso do tapir (Tapirus terrestris) e da onça-pintada (Panthera onça), já reportadas
como muito raras pelos naturalistas que percorreram a região em meados do século
XIX, porém há avistamento de animais raros como Eira barbara (Irara) e Puma
concolor ( onça parda). Registros de pequenos mamíferos raros nos últimos dez anos
na região: os roedores Akodon cursor, Oxymycterus dasytrichus, Nectomys
squamipes, Oligoryzomys nigripes, Trinomys dimidiatus, Euryoryzomys intermedius,
Sooretamys angouya, Rhipidomys sp., além do caxinguelê, Sciurus ingrami, da cutia
Dasyprocta agouti e do ouriço- -caixeiro, Sphiggurus insidiosus; os marsupiais
Micoureus demerarae, Caluromys philander, Marmosops incanus, Didelphis aurita,
Philander frenata, Metachirus nudicaudatus e Monodelphis americana; o cingulata
Dasypus novemcinctus (tatu- -galinha) e o lagomorfo Sylvilagus brasiliensis (tapiti).
Algumas formas de médio e grande porte têm sido registradas, da mesma forma, em
diversas áreas adjacentes ao Parque três picos, onde se encontra a área do projeto:
Cerdocyon thous (cachorro-do- -mato), Cuniculus paca (paca), Hydrochaeris
hydrochaeris (capivara) e Lutra longicaudis (lontra), as duas últimas mais raras e
restritas localmente, assim como os primatas Cebus nigritus e Alouatta guariba.
Já foram avistados também espécies de quirópteros das famílias Phyllostomidae,
Vespertilionidae e Emballonuridae. Existe avistamento de muriquis (Brachyteles
arachnoides) na localidade, porém de ocorrência rara. Outros primatas foram
registrados ameaçados mais abundantes na região são: sagui-da-serra-escuro
(Callithrix aurita), macaco–prego (C. nigritus) e barbados (A. guariba). Finalmente,
algumas espécies de pequenos mamíferos historicamente consideradas raras, como
os roedores Phaenomys ferrugineus, Bibimys labiosus e Akodon lindberghi, foram
registradas.
Existem outras espécies raras de herpetofauna, antropofauna, ictiofauna etc.

iii. Espécies endêmicas
No que se refere a espécies endêmicas a região conta com nada mais nada menos
que 23, como exemplo o cuitelo Ramphodon naevius, o sabiá-cica Triclaria
malachitacea, as choquinhas Disythamnus xanthopterus e Drymophila ochropyga.
Outra categoria de interesse para a conservação corresponde às espécies cinegéticas,
de interesse para a caça. Na região, várias espécies se enquadram na categoria de
espécies cinegéticas e capturadas para cativeiro, como o inhambu-guaçu Crypturellus
obsoletus, o inhambu-xintã Crypturellus tataupa, a jacupemba Penelope superciliaris, o
jacu-guaçu Penelope obscura, o uru ou capoeira Odontophorus capueira, a pombaGUAPIAÇÚ GRANDE VIDA
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galega Columba cayennensis, a pomba-azulega Columba plumbea, a asa-branca
Columba picazuro e a juriti Leptotila verreauxi.
Segundo alguns moradores, ocorria na região o macuco Tinamus solitarius e a
jacutinga Pipile jacutinga, que podem hoje ser considerados casos de extinção local
recentes, por pressão de caça, mas técnicos da REGUA relatam que já as avistaram.
Muito próxima desta categoria está a das espécies perseguidas e capturadas para o

iv. áreas que abrigam concentrações significativas de uma espécie em
qualquer período de seu ciclo de vida.
Não há estudo específico que retrate este recorte espacial preciso.
b. Grandes áreas de paisagens significativas em nível global, nacional ou
regional, onde populações viáveis da maioria, senão da totalidade, das
espécies que ocorrem naturalmente existem em padrões naturais de
distribuição e abundância.
Na sub-bacia do rio Guapiaçú extensas áreas de florestas primárias
conservadas que são hábitat para populações viáveis de grande parte, senão
toda diversidade de espécies animais e vegetais, conforme supracitado nos
itens de flora e fauna.
A região faz parte de um dos mais importantes mosaicos de unidades de
conservação do país, o Mosaico Central Fluminense, que forma um enorme
corredor de biodiversidade que suporta populações viáveis de espécies que
necessitam de grandes áreas para isso, e por isso são indicadores de
conservação da biodiversidade. Um exemplo disso é a onça parda, antas, e o
Macaco Muriqui , existente na região.
c. Ecossistemas raros ou ameaçados.
A sub-bacia do rio Guapiaçú se encontra no bioma Mata Atlântica, A Mata Atlântica é
um dos Biomas mais ricos em biodiversidade do mundo.
Sua região de ocorrência original abrangia integralmente ou parcialmente mais de
3.000 municípios em atuais 17 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Sergipe
e
São
Paulo.
Atualmente, a Mata Atlântica está reduzida a 7,84% de sua área, com cerca de
102.000 Km2. É o segundo ecossistema mais ameaçado de extinção do mundo,
perdendo apenas para as quase extintas florestas da ilha de Madagascar na costa da
África.
Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlântica ainda abriga mais de 20 mil
espécies de plantas, das quais 8 mil são endêmicas, ou seja, espécies que não
existem em nenhum outro lugar do Planeta. É a floresta mais rica do mundo em
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diversidade de árvores. No sul da Bahia, foram identificadas 454 espécies distintas em
um
só
hectare.
Comparada com a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica apresenta,
proporcionalmente, maior diversidade biológica. Estima-se que no Bioma existam 1,6
milhão de espécies de animais, incluindo os insetos. No caso dos mamíferos, por
exemplo, estão catalogadas 261 espécies, das quais 73 são endêmicas, contra 353
espécies catalogadas na Amazônia, apesar desta ser quatro vezes maior do que a
área original da Mata Atlântica. Existem 620 espécies de aves, das quais 181 são
endêmicas, os anfíbios somam 280 espécies, sendo 253 endêmicas, enquanto os
répteis
somam
mais
de
Aproximadamente 120 milhões de pessoas vivem na área de domínio da Mata
Atlântica. A qualidade de vida destes quase 70% da população brasileira depende da
preservação dos remanescentes, os quais mantêm nascentes e fontes, regulando o
fluxo dos mananciais d´água que abastecem as cidades e comunidades do interior,
ajudam a regular o clima, a temperatura, a umidade, as chuvas, asseguram a
fertilidade do solo e protegem escarpas e encostas de morros.
A situação crítica da Mata Atlântica fez com que a organização não-governamental
Conservação Internacional (CI) incluísse o bioma entre os cinco primeiros colocados
na lista de Hotspots, que identifica 25 biorregiões selecionadas em todo o mundo,
consideradas as mais ricas em biodiversidade e, ao mesmo tempo, as mais
ameaçadas. Na escolha de um Hotspot, considera-se que a biodiversidade não está
uniformemente distribuída ao redor do planeta, ou seja, 60% das plantas e animais
estão concentrados em apenas 1,4% da superfície terrestre. No Brasil, além da Mata
Atlântica.
A existência de espécies endêmicas, aquelas que são restritas a um ecossistema
específico e, por conseqüência, mais vulneráveis à extinção, é o principal critério
utilizado para escolher um Hotspot. Além disso, consideram-se os biomas onde mais
de 75% da vegetação original já tenha sido destruída. Alguns desses biomas possuem
menos de 8% de remanescentes em relação à sua área original, como é o caso da
Mata Atlântica. Mesmo assim, o bioma contribui muito para que o Brasil seja o
campeão em megadiversidade do mundo, ou seja, com maior quantidade de espécies
de
plantas.
Segundo a Conservação Internacional, a Mata Atlântica tem também diversas
“espécies bandeira”, que simbolizam a região e podem ser utilizadas em campanhas
de conscientização da sociedade para a proteção e conservação do bioma. Dentre as
espécies mais conhecidas estão o mico-leão-dourado, o mico-leão-da-cara-dourada, o
mico-leão-preto e o mico-leão-da-cara-preta (gênero Leontopithecus) e duas espécies
de muriquis (gênero Brachyteles), maior macaco das Américas e também o maior
mamífero endêmico do Brasil. Essas espécies têm ajudado a população do Brasil.
É também da Mata Atlântica a árvore que deu origem ao nome do País, o pau-brasil
(Caesalpinia echinata).
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Identificar as áreas que precisam ser geridas para manter ou aperfeiçoar os
HCVs identificados.
3. DESCREVER COMO O CENÁRIO DE USO DA TERRA NA AUSÊNCIA DE PROJETO AFETARIA
AS CONDIÇÕES DE BIODIVERSIDADE NA ZONA DO PROJETO.
Na ausência do projeto, conforme já discutido, o cenário mais provável seria a
continuidade do uso atual da terra e a constante perda de cobertura florestal. Nesta
situação, a tendência é a de perda de biodiversidade devido à perda de cobertura
florestal e a degradação e fragmentação de hábitats. A biodiversidade, em se
continuando o cenário atual de uso da terra, tenderia a ficar restrita às áreas
protegidas.
B2. Impactos Líquidos Positivos sobre a Biodiversidade
1. UTILIZAR METODOLOGIAS ADEQUADAS PARA ESTIMAR MUDANÇAS NA BIODIVERSIDADE,
INCLUINDO A ESTIMATIVA DOS IMPACTOS PREVISTOS E REAIS, POSITIVOS E NEGATIVOS,
DIRETOS E INDIRETOS RESULTANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO NO CENÁRIO COM
PROJETO NA ZONA DO PROJETO E AO LONGO DO PERÍODO DO PROJETO. TAL ESTIMATIVA
DEVE ESTAR BASEADA EM SUPOSIÇÕES CLARAMENTE DEFINIDAS E DEFENSÁVEIS.

Segundo roteiro metodológico de monitoramento da biodiversidade do ICMBIO, o
monitoramento da biodiversidade realizado a partir de levantamentos em campo (in
situ) fornece a base de informações biológicas necessária para subsidiar a gestão e a
proposição de medidas adequadas para a conservação dos ambientes monitorados.
As informações obtidas nesses programas são úteis em múltiplas escalas, auxiliando
tanto a gestão de uma pequena unidade de conservação (perspectiva local), como
orientando um conjunto específico de áreas protegidas (perspectiva regional) ou ainda
subsidiando a formulação das políticas e metas nacionais de conservação
(perspectivas nacional/global).
Quando bem conduzido, o monitoramento in situ da biodiversidade produz um
conjunto de dados capaz de refletir o panorama de conservação encontrado nas áreas
onde é aplicado, dando indicações importantes sobre os impactos incidentes na biota,
provenientes tanto de ameaças humanas diretas, como resultantes de dinâmicas
climáticas complexas de longo prazo. Sob essas duas perspectivas – a crescente
pressão antrópica sobre os ecossistemas naturais e os efeitos adversos emergentes
das mudanças climáticas – os programas de monitoramentos integrando indicadores
de biodiversidade e clima são fontes importantíssimas de informações para tomada de
decisão e para a definição de ações voltadas a conservação dos ambientes e dos
recursos naturais.
Para monitorar a biodiversidade em uma dada localidade, inicialmente são
selecionados os indicadores biológicos mais adequados aos objetivos do
monitoramento. São também definidas suas métricas, ou seja, quais variáveis serão
medidas a partir desses indicadores. Para isso, devem ser empregados métodos
eficientes: acurados, mas de baixo custo operacional e logístico. Outra necessidade
fundamental nos monitoramentos de biodiversidade é o acúmulo de informações ao
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longo do tempo. Com um volume representativo de dados de biodiversidade,
inferências mais seguras podem ser feitas.
Tendo visto as questões supracitadas, a REGUA irar lançar mão de realizar seu
monitoramento na área de restauração do projeto, baseado ( não na íntegra da
metodologia) na unidade amostral de mamíferos e aves , prevista na metodologia
deste roteiro do ICMBIO.
Definição, demarcação e abertura da transecção
A transecção deverá seguir em linha reta e possuir 1 metro de largura. Para isso, será
necessária uma trena de 50 metros, que deverá ser esticada rente ao solo. A cada 50
metros, devem ser feitas demarcações utilizando estacas com a ponta pintada com
coloração bem visível. Esse cuidado faz com que as marcações permaneçam visíveis
ao longo do tempo durante o monitoramento. Além disso, cada estaca deve ter uma
identificação da distância do ponto inicial da transecção, que pode ser feita com
plaquinhas de metal presas à estaca ou mesmo com a pintura com esmalte de unha
vermelho. Considerando que a transecção principal terá 2 km, esta deverá apresentar
40 estacas de marcação. A cada 50 metros, além de fixar uma estaca, deve ser
conferido o rumo em bússola para manter a transecção reta. Um bom método para
isso consiste na técnica de um observador, dotado de bússola, cuidar de manter a
linha reta da transecção enquanto outra pessoa abre a trilha na direção do observador.
É importante que essas duas pessoas mantenham distâncias curtas, mas seguras,
para garantir que a trilha seja aberta corretamente.
A REGUA possui em seus quadros “mateiros” experientes em avistamento de aves,
identificação de pegadas, reconhecimento de restos fecais etc. Possui também
algumas ferramentas de captura de imagens como câmera traps para serem
instaladas nos transectos (que serão devidamente georreferenciados). Tais
campanhas de campo para monitoramento serão realizadas 1 (uma) vez ao ano.
A REGUA possui parceiros que recorrem aos seus limites para pesquisa, de forma
constante todo ano, com isso a REGUA pretende solicitar como contrapartida que
universidades com laboratórios de zoologia que praticam pesquisa em seus limites,
proporcionem pesquisas de monitoramento de fauna nos transectos determinados e
em outras áreas se assim desejarem. E também solicitará a indicação ( por parte dos
pesquisadores) de quais os indicadores biológicos que devem ser observados em
suas campanhas de monitoramento.
Universidades com laboratórios de botânica também fazem pesquisa na REGUA e
assim como já foi citado neste documento, também será solicitado que façam
levantamento florístico na área de intervenção do projeto. Como já citado, a REGUA
promoverá o levantamento de carbono a cada 5 anos, mas ao longo dos anos
recolherá todos os dados que serão levantados na área por instituições parceiras.
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2. DEMONSTRAR QUE OS IMPACTOS LÍQUIDOS DO PROJETO SOBRE A BIODIVERSIDADE NA
ZONA DO PROJETO SÃO POSITIVOS, EM COMPARAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE
BIODIVERSIDADE NO CENÁRIO DE USO DA TERRA NA AUSÊNCIA DE PROJETO (DESCRITO EM
B1).
A substituição de áreas de agropecuária por floresta a que este projeto se propõe
expande áreas de hábitat natural e forma naturalmente, se conecta com outras áreas
florestadas, formando assim corredores ecológicos para a biodiversidade em meio às
áreas desmatadas, aumentando o potencial de conectividade biológica entre as
espécies de fauna e flora da região. Além disso, contribuem para a manutenção dos
atributos de alto valor para a conservação, listados neste documento.
3. DESCREVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA MITIGAR IMPACTOS
NEGATIVOS NA BIODIVERSIDADE E QUAISQUER MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA A
MANUTENÇÃO OU MELHORIA DOS ATRIBUTOS DE ALTO VALOR PARA CONSERVAÇÃO
(IDENTIFICADOS EM B1.2) CONSISTENTES COM O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.

O preparo da área para plantio e a manutenção da área plantada, demanda o uso
pontual e mínimo (comparando a culturas agrícolas) de herbicidas e formicidas. Com
isso, será no início de 2016, promovido a análise da água do curso hídrico próximo a
área de plantio, para medir parâmetros químicos e físicos da água. Tais análises serão
repetidas a cada 5 (cinco ) anos.
4. DEMONSTRAR QUE NENHUM ATRIBUTO DE ALTO VALOR PARA CONSERVAÇÃO
(IDENTIFICADO EM B1.2) É NEGATIVAMENTE AFETADO PELO PROJETO.
A natureza do projeto, conforme já mencionado diversas vezes neste documento, faz
com que o mesmo não tenha impactos negativos sobre a biodiversidade. As
salvaguardas realizadas, e também já mencionadas neste relatório, por exemplo,
pretendem garantir que seja possível registrar que aos longos dos 30 anos, não ocorra
nenhum impacto negativo sobre áreas de Alto Valor para a Conservação.
5. IDENTIFICAR TODAS AS ESPÉCIES UTILIZADAS PELO PROJETO E MOSTRAR QUE NENHUMA
ESPÉCIE INVASORA CONHECIDA SERÁ INTRODUZIDA EM NENHUMA ÁREA AFETADA PELO
PROJETO E QUE A POPULAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE INVASORA NÃO AUMENTARÁ COMO
RESULTADO DO PROJETO.

Não são utilizadas espécies invasoras e todas as mudas utilizadas são nativas, como
já listadas neste documento.
6. DESCREVER POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS DE ESPÉCIES NÃO NATIVAS UTILIZADAS PELO
PROJETO NO AMBIENTE DA REGIÃO, INCLUINDO IMPACTOS EM ESPÉCIES NATIVAS E
INTRODUÇÃO OU FACILITAÇÃO DE DOENÇAS. JUSTIFICAR QUALQUER USO DE ESPÉCIES NÃO
NATIVAS EM VEZ DE ESPÉCIES NATIVAS.
se aplica.
7. GARANTIR QUE NENHUM OGM SERÁ UTILIZADO PARA GERAR REDUÇÕES OU REMOÇÕES
DE EMISSÕES DE GEE.
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Não se aplica.
8. DESCREVER OS POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS
QUÍMICOS, AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO E OUTROS INSUMOS UTILIZADOS NO
PROJETO E JUSTIFICAR O SEU USO.
A utilização de insumos agrícolas, como hidrogel e defensivos agrícolas é realizada
apenas nas ocasiões em que se avalia ser extremamente necessário para o bom
desenvolvimento das plantas. No caso do combate aos capins competidores com as
plântulas em crescimento, não é possível fazer outro tipo de controle, se não o
químico. Mas como já foi citado neste documento, o corpo hídrico próximo a área de
plantio será monitorado.
9. DESCREVER O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE
TODOS OS RESÍDUOS RESULTANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO.
Os processos realizados no âmbito do projeto não geram resíduos significativos. Mas
toda embalagem de produtos químicos utilizado, são descartados conforme
normativas do ministério da agricultura.
B3. Impactos sobre a Biodiversidade Fora da Zona do Projeto
1. IDENTIFICAR POSSÍVEIS IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE A BIODIVERSIDADE QUE AS
ATIVIDADES DO PROJETO PROVAVELMENTE CAUSEM FORA DA ZONA DO PROJETO.
Não se observam impactos negativos por conta do projeto fora da Zona do Projeto.
2. DESCREVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E ADOTADAS PARA MITIGAR OS IMPACTOS
NEGATIVOS SOBRE A BIODIVERSIDADE FORA DA ZONA DO PROJETO.
Não se aplica.
3. AVALIAR POSSÍVEIS IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE A BIODIVERSIDADE NÃO MITIGADOS
FORA DA ZONA DO PROJETO E COMPARÁ-LOS COM OS BENEFÍCIOS DO PROJETO SOBRE A
BIODIVERSIDADE DENTRO DA ZONA DO PROJETO. JUSTIFICAR E DEMONSTRAR QUE O
EFEITO LÍQUIDO DO PROJETO SOBRE A BIODIVERSIDADE É POSITIVO.
Não se aplica.
B4. Monitoramento dos Impactos sobre a Biodiversidade
1. DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UM PLANO DE MONITORAMENTO QUE IDENTIFIQUE AS
VARIÁVEIS DE BIODIVERSIDADE A SER MONITORADAS, AS ÁREAS A SER MONITORADAS, OS
MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E A FREQUÊNCIA DO MONITORAMENTO E DA PREPARAÇÃO DE
RELATÓRIOS. AS VARIÁVEIS DE MONITORAMENTO DEVEM ESTAR DIRETAMENTE VINCULADAS
AOS OBJETIVOS DO PROJETO PARA A BIODIVERSIDADE E ÀS ATIVIDADES, RESULTADOS E
IMPACTOS PREVISTOS IDENTIFICADOS NO MODELO CAUSAL DO PROJETO RELACIONADO À
BIODIVERSIDADE (DESCRITO EM G1.8).
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Já descrito neste documento.

2. DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UM PLANO DE MONITORAMENTO PARA ESTIMAR A
EFETIVIDADE DAS MEDIDAS TOMADAS PARA MANTER OU MELHORAR TODOS OS ATRIBUTOS
DE ALTO VALOR PARA CONSERVAÇÃO RELACIONADOS À BIODIVERSIDADE GLOBAL,
REGIONAL OU NACIONALMENTE SIGNIFICATIVA (IDENTIFICADA EM B1.2) PRESENTE NA ZONA
DO PROJETO.

Já descrito neste documento.
3. DIVULGAR O PLANO DE MONITORAMENTO E OS RESULTADOS DO MONITORAMENTO,
GARANTINDO QUE ESTEJAM PUBLICAMENTE DISPONÍVEIS NA INTERNET E QUE SEUS
RESUMOS SEJAM COMUNICADOS ÀS COMUNIDADES E OUTROS ATORES PELOS MEIOS
ADEQUADOS.

Assim como ocorrerá com o resultado do monitoramento dos benefícios climáticos e
sociais, o resultado do monitoramento da biodiversidade será compartilhado nas
páginas web da REGUA, bem como divulgado nos fóruns regionais , nos quais a
REGUA tem cadeira de conselheira.
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Os anexos são muito extensos para fixá-los no documento, com isso segue pasta em
formato digital para apreciação. Eles estarão divididos em:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicação do projeto
Materiais didáticos
Documentação de propriedade e cessão de uso
Reuniões e capacitações
Registro de restauração
Encontro Iniciação cientifica
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