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O projeto consiste na restauração de vegetação nativa em
matas ciliares degradadas em propriedades privadas na Bacia
Hidrográfica do rio Xingu, no Estado do Mato Grosso. Os
benefícios climáticos são consequência direta da atividade de
restauro, já que o uso do solo atual não fixa carbono e,
portanto, as atividades de restauração florestal geram
remoções líquidas de CO2. O projeto Carbono Nascentes do
Xingu, parte do PoA Xingu, irá remover 61.533 toneladas de
CO2 da atmosfera pelo período de 30 anos. As atividades de
restauro do projeto se inserem na Campanha ‘Y Ikatu Xingu,
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existente na região das cabeceiras do rio Xingu com o
propósito de proteger e recuperar as águas do Xingu e dos
seus formadores. Trata-se de uma Campanha compartilhada
entre diferentes atores sociais – agropecuaristas, produtores
familiares, populações indígenas, organizações da sociedade
civil, prefeituras, entre outros – que tem responsabilidade
compartilhada, porém diferenciada, com relação à proteção
das águas do Xingu. Este é o lema da Campanha, que coloca
trabalhando junto para um objetivo comum, atores sociais
antagônicos, que até recentemente não dialogavam. Este
talvez seja o principal benefício social do projeto, porém
certamente não o único. A Rede de Sementes do Xingu,
formada com a Campanha e com as atividades de restauro
florestal, fornece a matéria prima aos produtores rurais para
colocar em prática as atividades de restauro – as sementes – e
gera renda para os coletores – índios e pequenos produtores
familiares, muitos deles mulheres. É uma iniciativa que
valoriza a floresta em pé. Os benefícios à biodiversidade se
dão porque, além de promover o restauro florestal das
margens de rios e áreas alagadas, protegendo e recuperando
bens e serviços ambientais ligados à água, tais restauros
aumentam a conectividade da paisagem, em uma área
hotspot de biodiversidade, ecótono de dois biomas
importantes – cerrado e Amazônia, que se encontram sob
forte pressão das atividades agropecuárias.
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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. ................................................. 104
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emissões de GEE de fontes tais como queima de biomassa, combustão de combustível fóssil,
fertilizantes sintéticos e excluir emissões de GEE que não sejam CO2, tais como gases CH4 e
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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.
O Instituto Socioambiental (ISA) é a principal instituição proponente do Projeto. O ISA teve o
papel de conceber e desenvolver o projeto, em todas suas dimensões – técnica, social,
econômica e ambiental –, e coordenou a execução e o monitoramento das primeiras
atividades de restauro florestal sob o arranjo desenhado. O Instituto Centro de Vida (ICV),
parceiro neste e em outros projetos, coordenou o desenvolvimento do PoA Xingu (Program of
Activities)1, adaptado aqui para o formato do CCB.
A Associação Xingu Sustentável (AXS) se juntou depois às instituições proponentes do projeto,
quando foi concebida com a finalidade de reunir produtores rurais do município de Santa Cruz
do Xingu interessados em executar ações de restauro florestal. Desde então a AXS passou a
assumir cada vez mais responsabilidades, até tornar-se a principal protagonista do Projeto.

Abaixo seguem as informações de contato da pessoa responsável:
Rodrigo Gravina Prates Junqueira
Coordenador do Programa Xingu do ISA.
SCLN 210, bloco C, sala 112, Brasilia-DF, CEP 70862-530
E-mail: rodrigojunqueira@socioambiental.org
Telefone: + 55 61 3035 5114

2. Definir os objetivos de clima, comunidade e biodiversidade do projeto.
O projeto tem por objetivo principal a restauração de Áreas de Preservação Permanente
(APPs) das cabeceiras do rio Xingu, localizadas em áreas privadas, no estado do Mato Grosso.
Estima-se que no ano de 2009 havia 366 mil ha. de APPs desmatadas em propriedades
privadas na região e outros 216 mil ha. de APPs degradadas ou alteradas2, números que
representam, respectivamente, 22% e 13% do total das APPs em áreas privadas na região (1,6
milhão de ha.)3. Estima-se, também, que 33% das cerca de 22 mil nascentes localizadas na
1

Que descreve o projeto e todos os seus benefícios climáticos.
Áreas alteradas são aquelas que apresentam alteração significativa em sua composição original,
provocada por ação humana, tais como: exploração seletiva de madeira, queimadas e outros, mas que
não sofreram corte raso.
3
Utilizamos neste documento estimativa gerada pelo ICV em 2009 para a quantidade de APPs e APPs
degradadas, que é um pouco superior aos dados apresentados na publicação “Fique por Dentro: a Bacia
do Xingu em Mato Grosso”, uma das principais referências deste documento para descrição da região
2
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região das cabeceiras do Xingu estejam desmatadas e outras 17% estejam alteradas (ISA e ICV,
2010).
Do ponto de vista social, o projeto tem como objetivo fortalecer a Rede de Sementes do Xingu,
promovendo a aquisição de grande quantidade de sementes da Rede, gerando renda para
índios e agricultores familiares, e criando um arranjo social e comercial que permita a
restauração florestal em grande escala sem a necessidade de um ator social externo à região
para administrar este arranjo. Ao promover a restauração de APPs degradadas, o projeto tem
por objetivo também o aumento de hábitats para espécies animais, a criação de corredores
ecológicos que permitam a estas espécies circularem em áreas mais extensas e, portanto, a
atração de espécies animais.

3. Informar a localização (jurisdição(ões) nacional(is) ou regional(is) e uma breve visão geral
dos parâmetros físicos e sociais básicos do projeto.
O Programa atua na região dos formadores do Rio Xingu, no estado de Mato Grosso, em áreas
antropizadas de matas ciliares e do entorno de nascentes de rios, localizadas em propriedades
privadas. A bacia hidrográfica do Rio Xingu se estende por 51 milhões de hectares, cobrindo
parte dos estados de Mato Grosso e do Pará, na Amazônia Legal brasileira4. A Bacia do Xingu
ocupa 17,7 milhões de ha. no estado de Mato Grosso – sendo 12,6 milhões de ha. de terras
públicas e privadas, 4,2 milhões de ha. de Terras Indígenas, 600 mil ha. de assentamentos de
reforma agrária e 200 mil ha. de Unidades de Conservação.
O Rio Xingu é símbolo da diversidade biológica e cultural brasileira. Suas águas percorrem
paisagens tão diferentes como as pessoas que são abastecidas por elas. Dentro do estado de
Mato Grosso, seus principais rios formadores nascem em áreas de Cerrado e vão se unir já no
bioma amazônico. Os números do Rio Xingu também são impressionantes: a vazão de suas
águas é de 8.728 metros cúbicos por segundo e sua extensão é de 2,7 mil quilômetros,
formando uma bacia hidrográfica de 51,1 milhões de hectares, sendo que 17,7 milhões de ha.
estão no estado de Mato Grosso – são 12,6 milhões de ha. de terras públicas e privadas, 4,2
milhões de ha. de Terras Indígenas, 600 mil ha. de assentamentos de reforma agrária e 200 mil
ha. de Unidades de Conservação. Depois de cortar o nordeste do Mato Grosso e avançar pelo
Pará, o Xingu desemboca no Rio Amazonas.
A Bacia do Rio Xingu contém trechos ainda preservados de Cerrado, Floresta Amazônica e de
vegetação de contato entre ambos, com uma rica biodiversidade que abriga espécies animais e
das cabeceiras. As diferenças nos dados se devem à utilização de um conceito diferente para
delimitação das APPs. Os dados apresentados aqui refletem a interpretação da legislação aplicável no
momento do início do PoA Xingu. De toda forma, verificamos que essa escolha não influencia os
resultados das diferentes análises apresentadas neste documento (por exemplo, análises sobre linha de
base e adicionalidade ou riscos do projeto).
4

Amazônia Legal é uma delimitação administrativa do Governo Federal que engloba integralmente os
estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e parcialmente o estado
do Maranhão, que mantêm com a Amazônia certa identidade física, social e histórica.
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vegetais endêmicas, isto é, que só existem naquela região. Além disso, forma um dos maiores
corredores de sociobiodiversidade do Brasil, com 28 milhões de hectares, composto por 10
Unidades de Conservação (UCs) e 20 Terras Indígenas (TIs) contíguas - ver figura 1 e figura 2
com detalhamento da Bacia do Rio Xingu no estado de Mato Grosso. Atualmente vivem 24
povos indígenas, populações ribeirinhas e migrantes de diversas partes do Brasil em toda a
bacia do Xingu em Mato Grosso e no Pará.

Figura 1 – Bacia hidrográfica do Rio Xingu
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A região dos formadores do Rio Xingu, área de atuação do projeto, abrange, total ou
parcialmente, o território de 35 municípios, com uma população aproximada de 260 mil
habitantes. Contudo, o projeto tende a priorizar, naturalmente, os municípios onde já existem
relações de cooperação das organizações coordenadoras com proprietários rurais e suas
representações e/ou com o poder público municipal, especificamente Querência, Canarana,
São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Claudia e Marcelândia. Propriedades de outros
municípios poderão integrar o Programa, desde que se enquadrem nas condições de
elegibilidade indicadas no item G1.13.

Figura 2 – Bacia do Rio Xingu em Mato Grosso (Fonte: adaptado de ISA e ICV, 2010)

Esta região, devido ao solo e clima favoráveis, consolidou-se como um importante polo
agropecuário. Nela, encontram-se médios e grandes produtores, assentamentos rurais,
produtores familiares e mais de seis mil índios localizados no Parque Indígena do Xingu e em
outras Terras Indígenas (TIs). As mesmas atividades que movimentam a economia local,
porém, contribuíram para uma rápida degradação das cabeceiras do Rio Xingu. Estima-se que
423 mil hectares de matas ciliares na Bacia do Rio Xingu em Mato Grosso estejam desmatadas,
o que está afetando diretamente a qualidade da água na região.
No estado do Mato Grosso, a Bacia do Xingu possui 4,4 milhões de hectares (25% de seu
território) protegido em Unidades de Conservação (UCs) estaduais e TIs, sendo que 4,2 milhões
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de ha. estão em 16 Terras Indígenas (TIs). Só o Parque Indígena do Xingu (PIX) responde por
mais da metade desse número, ocupando uma área de 2,8 milhões de hectares. Essas áreas
são fundamentais para a manutenção de um conjunto de serviços ecossistêmicos, dentre os
quais se destacam a conservação da biodiversidade regional, a produção de recursos hídricos,
a manutenção dos estoques de carbono e a manutenção de microclima da região. Além disso,
essas áreas respondem pela conservação de uma rica agrobiodiversidade. O povo Kawaiwete,
por exemplo, maneja 42 variedades de amendoim. Além disso, na região das cabeceiras do
Xingu foi onde se originou o “pequi do Xingu”, espécie manejada secularmente por povos
indígenas do Alto Xingu.
Na Bacia do Xingu, existem cerca de 70 mil quilômetros de estradas estaduais, federais e
vicinais. Como outros projetos de infraestrutura, essas estradas são importantes para
estimular a economia, integrar locais distantes e prover acesso a serviços públicos, como
escolas e hospitais. Porém, a construção de infraestrutura de forma pouco planejada e sem o
acompanhamento de políticas de desenvolvimento sustentável também abre caminho ao
desmatamento, invasões de terra e migração descontrolada.

3.1. Uso do solo na região das cabeceiras do Rio Xingu
A Bacia do Xingu é tradicionalmente habitada por povos indígenas, presentes em toda sua
extensão há milhares de anos. A ocupação não indígena começou no início no século
passado, com o ciclo da borracha no Pará, na região do município de Altamira. Na região
das cabeceiras do Xingu em Mato Grosso, a ocupação não indígena só ocorreu
efetivamente na década de 1970. A baixa navegabilidade dos rios nesta região foi o
principal motivo desta ocupação tardia, que só foi possível após a construção das estradas
BR-158 e BR-163.

3.1.1.

O Xingu da soja, do gado e da madeira

As principais atividades econômicas desenvolvidas nas cabeceiras do Xingu são a pecuária,
o cultivo da soja e a exploração madeireira. A pecuária é muito expressiva nos municípios
do MT que possuem ao menos parte do território na Bacia do Rio Xingu. De acordo com o
IBGE, no ano 2008 eram 6,5 milhões de cabeças de gado, o que correspondia a 25% do
rebanho do estado do Mato Grosso. Entre 2003 e 2008, o rebanho total da bacia cresceu
10% (IBGE, 2008).
A soja é o principal cultivo agrícola da região do Xingu e responde por 33% da área colhida
no estado (IBGE, 2008). Seu plantio estende-se pelas áreas mais planas e secas. A venda é
orientada para o mercado externo, e são os intermediários (tradings) que negociam os
financiamentos, fornecem os insumos e as orientações técnicas. Entre os anos de 2003 e
2010 a área colhida cresceu 30% e o setor deu um grande salto de produtividade. Nesse
mesmo período, apenas oito dos 35 municípios da bacia reduziram as áreas colhidas de
soja; nos demais, elas cresceram acima de 10% ao ano. Na região do Xingu, os municípios

Projeto Carbono Nascentes do Xingu - Documento de Concepção do Projeto para validação e verificação
pelo CCB

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

com maior área de produção são Nova Ubiratã e Querência. A estimativa de plantio para as
safras de 2010/2011 é de 260.000 hectares e 230.000 hectares, respectivamente.
Observa-se crescimento da conversão de áreas de pecuária ou de áreas degradadas em
áreas de soja, o que está mudando o perfil do uso do solo da região das cabeceiras. A maior
parte dos agricultores não dispõe de silos para armazenar a produção e fica sujeita a
comercializá-la com preços de ocasião.
A exploração madeireira no Xingu concentra-se principalmente no polo central de Mato
Grosso, que reúne os municípios de Cláudia, Feliz Natal, Vera, Marcelândia, Sinop, Santa
Carmem e União do Sul, localizados, em parte, na Bacia do Xingu. Em 2009, esses
municípios reuniam 263 empresas madeireiras, que geravam 19 mil empregos diretos e
indiretos. Essas empresas extraíam 1,5 milhão de metros cúbicos de toras. A atividade tem
um longo histórico ligado a atividades ilegais e ao desmatamento. Hoje, o setor está se
estruturando e tem no manejo florestal sustentável seu maior aliado, pois faz da
exploração madeireira uma fonte geradora de renda, ao mesmo tempo em que preserva a
cobertura florestal, o solo, os mananciais e a fauna.
A figura 3 apresenta de forma gráfica a produção pecuária, de soja e madeireira nos
municípios da região das cabeceiras do Xingu.
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Figura 3 – Atividades econômicas na Bacia do Xingu mato grossense (ISA & ICV, 2010)

3.1.2.

Outras atividades econômicas

Devido ao grande potencial hidrelétrico da região das cabeceiras, prevê-se a construção de
pequenas centrais hidrelétricas (PCH) nos rios formadores do Xingu, além das cinco que já
se encontram em operação, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. As populações
indígenas têm objeções a essas obras devido à carência de avaliações consistentes e
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multidimensionais dos impactos gerados. Existe também um potencial de ameaça nos
requerimentos de exploração mineral ainda não autorizados que incidem sobre a região.
A coleta de sementes para suprimento das atividades de restauração florestal tem
emergido, ainda que de forma incipiente, como uma alternativa de renda. A Rede de
Sementes do Xingu é uma plataforma de troca e comercialização de sementes de árvores e
plantas nativas, abastecida por coletores da região da bacia. Com ela é possível, além de
valorizar a floresta e seus usos culturais diversos, gerar renda para agricultores familiares e
comunidades indígenas. Os encontros promovidos pela Rede servem também como um
canal de comunicação e intercâmbio entre coletores, viveiristas, proprietários rurais e
outros interessados.

a. Descrição do ambiente
O relevo da região das cabeceiras do Xingu é marcado por grandes áreas planas, na
periferia da bacia, e o restante caracterizando-se como suavemente ondulado (PNUD,
2005). O solo varia, em geral, entre arenoso e argilo-arenoso, com média fertilidade. A
figura 4 apresenta o relevo da Bacia do Xingu no MT e a figura 5 exibe a distribuição dos
tipos de solo presentes na região.

Projeto Carbono Nascentes do Xingu - Documento de Concepção do Projeto para validação e verificação
pelo CCB

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

Figura 4 – Relevo da Bacia hidrográfica do Xingu em Mato Grosso

Projeto Carbono Nascentes do Xingu - Documento de Concepção do Projeto para validação e verificação
pelo CCB

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

Figura 5 – Mapeamento de solos na bacia do Rio Xingu em Mato Grosso
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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 área do projeto (Project Area) compreende as APPs de recursos hídricos degradadas de
propriedades privadas específicas localizadas no município de Santa Cruz do Xingu, no estado
do Mato Grosso, associadas à Associação Xingu Sustentável (a tabela 1 mostra as propriedades
que fazem parte do projeto e que constituem a área do projeto e as figuras 6 a 14 mostram as
áreas em detalhe). A Zona do Projeto (Project Zone) se estende por toda a Bacia do Rio Xingu
no estado de Mato Grosso, região que está apta a receber projetos (CPAs) dentro do PoA
Xingu.
Indiretamente, no entanto, o projeto tem uma influência muito maior, já que a restauração
das matas ciliares degradadas contribui para a manutenção da qualidade da água e da
biodiversidade local, beneficiando toda a população da Bacia do Xingu, incluindo índios,
comunidades ribeirinhas, grandes, médios e pequenos proprietários de terra e população em
geral, incluindo aquelas que moram nas cidades.

Tabela 1 - Propriedades participantes do projeto Carbono Nascentes do Xingu, que
constituem a área do projeto.
Nome da propriedade

Área da APP em restauração

Faz. Brusque do Xingu

49,49 ha.

Faz. Lopes

19,64 ha.

Faz. Paranotapa

9,60 ha.

Faz. Vale do Sonho

22,83 ha.

Faz. For da Serra

0,64 ha.

Faz. Santa Maria do Mato Grosso I

27,41 ha.

Faz. Santa Maria do Mato Grosso II
Faz. Rio Bonito

39,64 ha.
5,5 ha.

Fazenda Santa Sofia

7,1 ha.

TOTAL das áreas

181,8 ha.
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Figura 6 – Áreas sob intervenção do projeto na Fazenda Brusque do Xingu.
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Figura 7 – Áreas sob intervenção do projeto na Fazenda Lopes
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Figura 8 – Áreas sob intervenção do projeto na Fazenda Paranotapa
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Figura 9 – Áreas sob intervenção do projeto na Fazenda Vale do Sonho

Projeto Carbono Nascentes do Xingu - Documento de Concepção do Projeto para validação e verificação
pelo CCB

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

Figura 10 – Áreas sob intervenção do projeto na Fazenda Flor da Serra
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Figura 11 – Áreas sob intervenção do projeto na Fazenda Santa Maria do Mato Grosso I
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Figura 12 – Áreas sob intervenção do projeto na Fazenda Maria do Mato Grosso II
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Figura 13 – Áreas sob intervenção do projeto na Fazenda Rio Bonito
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Figura 14 – Áreas sob intervenção do projeto na Fazenda Santa Sofia
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5. Explicar o processo de identificação de atores e a análise utilizada para identificar
Comunidades, Grupos Comunitários e Outros Atores.
O projeto Carbono Socioambiental do Xingu não desenvolveu um processo específico de
identificação e análise de stakeholders porque está inserido em um contexto mais amplo no
âmbito da Campanha ‘Y Ikatu Xingu. A Campanha ‘Y Ikatu Xingu surgiu em 2004 para atuar na
recuperação e proteção das nascentes e cabeceiras do Rio Xingu. Desenvolvida
por parceiros de diversos setores – povos indígenas, agropecuaristas, agricultores familiares,
pesquisadores e organizações da sociedade civil que atuam na região – congrega iniciativas
que já contribuíram para a restauração de mais de dois mil hectares de matas ciliares que se
encontram em diferentes estágios de crescimento em pequenas, médias e grandes
propriedades rurais e em assentamentos de reforma agrária (http://www.yikatuxingu.org.br/).
Trata-se de uma campanha com responsabilidades compartilhadas, porém diferenciadas.
A demanda por sementes nativas para os trabalhos de restauração florestal gerou uma nova
iniciativa – a Rede de Sementes do Xingu, que hoje envolve mais de 350 coletores de sementes
em 22 municípios e nove aldeias indígenas na Bacia do Xingu (ver
http://sementesdoxingu.org.br/site/). Assim, todos os stakeholders do projeto Carbono
Socioambiental do Xingu encontram-se já envolvidos na campanha ‘Y Ikatu Xingu,
acompanhando seu desenvolvimento, informando e sendo informado, por meio dos inúmeros
encontros da campanha e da Rede de Sementes do Xingu. Merecem destaque o 1º encontro
Nascentes
do
Xingu,
ocorrido
em
Canarana,
em
outubro
de
2004,
(http://www.yikatuxingu.org.br/a-campanha/historia/) e o 2º Encontro Nascentes do Xingu e
1ª Feira de Iniciativas Socioambientais ocorrida em outubro de 2008, também em Canarana.
Após esses momentos, os encontros anuais da Rede de Sementes do Xingu passaram a ser o
espaço em que os stakeholders tomam conhecimento e participam do projeto. Desde 2009, já
foram realizados 6 encontros. No anexo 1 se encontram os relatórios do sétimo, oitavo, nono e
do décimo encontro geral da Rede de Sementes do Xingu e a lista de presença do décimo
primeiro encontro, realizados respectivamente nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Tanto os impactos diretos das ações do projeto Carbono Socioambiental do Xingu – restrito às
propriedades privadas objeto das ações de restauração e manejo – quanto os impactos
indiretos – aumento da área conservada, formação de corredores ecológicos, formação e
consolidação de Rede de Sementes do Xingu, geração de renda para comunidades indígenas e
agricultores familiares, sequestro de carbono, regulação do clima e do regime de chuvas,
conservação das águas, entre outros – são positivos. E o principal deles talvez seja o fomento
do diálogo entre os diferentes stakeholders, que possuem interesses antagônicos e visões de
mundo distintas, e que até então não conversavam e viviam em constante estado de tensão na
relação.

6. Relacionar todas as Comunidades, Grupos Comunitários e Outros Atores identificados
utilizando o processo explicado em G 1.5.
Conforme mencionado no ponto anterior, não foi feita a identificação e análise dos
stakeholders especificamente para o projeto Carbono Nascentes do Xingu. Isso não significa,
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no entanto, que não exista o conhecimento de quem são, como afetam e como são afetados
os atores principais que se relacionam com o projeto. Pelo contrário, como este projeto é
resultado das ações da campanha ‘Y Ikatu Xingu, existe um profundo conhecimento de quem
são e de como são afetados – qualitativamente e quantitativamente – estes atores, conforme
se detalha a seguir:
i.

Proprietários rurais das 10 áreas onde ocorreram atividades de restauração e manejo
de APPs.

i.

Comunidades indígenas do Parque Indígena do Xingu – PIX, que se beneficiam das
ações de restauro florestal e de melhoria na qualidade das águas, e mais diretamente
180 indígenas, de 6 etnias e 17 aldeias, coletores de sementes da Rede de Sementes
do Xingu. É significativa a participação das mulheres que são maioria nessas atividades.

ii.

170 agricultores familiares, de 18 assentamentos rurais e das zonas periurbanas,
coletores de sementes da Rede de Sementes do Xingu.

iii.

Associação Xingu Sustentável – AXS, responsável por coordenar as ações dos
proprietários envolvidos no projeto e representá-los na coordenação do projeto junto
ao ISA, à Natura e demais atores envolvidos.

iv.

Instituto Socioambiental e Instituto Centro de Vida.

v.

Prefeituras municipais dos principais municípios onde há atuação da Campanha e da
Rede de Sementes, especialmente aqueles onde há viveiros e parcerias com as
prefeituras – Canarana, São José do Xingu, Querência, Santa Cruz do Xingu e Confresa.
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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.
Figura 15 – Propriedades participantes do PoA Xingu, núcleo de coletores de sementes (nos
municípios e comunidades indígenas) e casas de sementes.
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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.
Tabela 2 - Atividades do projeto e resultados, efeitos e impactos esperados.
Atividade

Coleta e
comercialização
de sementes

Restauro das APPs
degradadas

Resultados, efeitos e impactos esperados
A coleta de sementes gera renda para os coletores que as vendem
para a rede de sementes. A rede de sementes vende estas sementes
para as fazendas que fazem parte do projeto e que as utilizam no
processo de restauração de suas áreas degradadas.
A coleta de sementes gera, portanto, maior independência econômica
e empoderamento das comunidades dos coletores e o plantio
realizado com elas proporciona benefícios climáticos ao transformar
áreas de pastagens ou áreas degradadas em florestas.
A coleta de sementes é o motivo de ser da Rede de Sementes, que é
peça chave do funcionamento da campanha ‘Y Ikatu Xingu. A
campanha, por sua vez, produz como resultado, além da restauração
das áreas degradadas, a diminuição das tensões sociais vividas
historicamente por grupos antagônicos no modo de ser e de ver o
mundo, os quais tornam-se parceiros na busca por um bem comum,
que é a manutenção da qualidade da água dos rios formadores do
Xingu e, por consequência, do próprio rio Xingu.
A aquisição de quantidade significativa de sementes da Rede de
Sementes ajuda a mesma a se consolidar e a se fortalecer
institucionalmente. Estes são benefícios importantes para o longo
prazo, já que a estruturação e empoderamento da Rede de Sementes
garantirá sua permanência ao longo do tempo, gerando benefícios
econômicos e sociais às famílias de coletores (índios e agricultores
familiares) e ambientais a todos. Ainda, à medida que novos projetos
que atendam aos critérios de elegibilidade deste documento forem
sendo realizados na região, mais sementes serão adquiridas,
renovando o ciclo de fortalecimento da Rede. Este é o caso de projeto
em fase de levantamento de documentação aprovado entre a
Associação Xingu Sustentável e a Natura, que resultará no restauro
florestal de mais 280 hectares de APPs degradadas, com quantidade
significativa de sementes a serem adquiridas da Rede de Sementes do
Xingu.
As atividades de restauro florestal realizadas pelo projeto aumentam a
cobertura vegetal da região, gerando diretamente benefícios
climáticos, já que além de auxiliar na regulação das chuvas e na
proteção dos corpos hídricos, retira CO2 da atmosfera que é
armazenado nas plantas.
O preparo da terra e das sementes para a atividade de restauro
capacita os funcionários das propriedades envolvidas, aumentando a
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Manejo e
enriquecimento
dos restauros
realizados

sensibilidade sobre a importância da preservação das matas ciliares e
gerando conhecimento sobre as espécies nativas e o restauro florestal
propriamente dito.
O restauro das APPs degradadas aumenta a disponibilidade de
hábitats para espécies animais, conecta fragmentos isolados de
vegetação e aumenta a atração de espécies animais, que é um dos
objetivos do projeto.
Quando o plantio não é realizado com sementes, e sim com mudas, ou
nas atividades posteriores de enriquecimento dos restauros (durante o
manejo das áreas plantadas), as mudas utilizadas são adquiridas dos
viveiros parceiros da Rede de Sementes. Existem em torno de 10
viveiros, localizados em 7 municípios. Os viveiros capacitam
profissionais para a produção de mudas e geram matéria prima para
atividades de restauro florestal que não fazem parte do projeto.
Os viveiros que são parcerias com as prefeituras municipais criam uma
massa crítica no município sobre a necessidade de sua existência.

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 datas-chave e marcos no desenvolvimento do projeto.
A data de início do projeto foi 01 de outubro de 2011, quando teve início a mobilização dos
proprietários por meio da AXS e o início do trabalho de preparo dos solos, aquisição de
sementes, etc. Anteriormente, o ISA e o ICV desenvolveram ações pioneiras de restauro
florestal com o arranjo apresentado no presente documento, que serviram para aperfeiçoar e
fortalecer o próprio arranjo (rede de sementes, proprietários rurais, técnicas, etc.) e
culminaram com a formação da AXS.
O período de duração do projeto é de 30 anos após o plantio, o que significa que neste
primeiro compromisso que aqui se apresenta o projeto tem duração até 2042, que totaliza os
30 anos após os plantios realizados no segundo ano do projeto. No ano de 2042 será realizado
o último monitoramento dos benefícios climáticos e emitidas as últimas Reduções de
Emissões. A figura abaixo apresenta o cronograma de implementação do projeto.
Cronograma de implementação do projeto, com as datas chaves e marcos.
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Gestão de Riscos e Viabilidade a Longo Prazo
10.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 Nascentes do
Xingu foi utilizada a ferramenta de avaliação de riscos do padrão Verified Carbon Standard –
VCS, versão 3.25. 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 avaliação de risco realizada com o uso da ferramenta do VCS tem por objetivo garantir que
no final do período toda a quantidade de carbono estimada e negociada esteja disponível. Para
isso, com base nos riscos identificados, determina o tamanho de uma área “buffer” – uma área
de reserva de carbono que pode vir a ser usado caso o projeto apresente alguma falha.
O objetivo dos proponentes do projeto, no entanto, é que estas falhas não aconteçam. Para
isso, identificou os principais riscos naturais e induzidos pelo homem e criou ou fortaleceu os
mecanismos existentes para evitá-los. São dois os principais riscos identificados – entrada de
gado nas áreas recém restauradas e incêndios.
Porém, todas as áreas restauradas pelo projeto em fazendas de pecuária são cercadas, o que
impede a entrada de gado e outros animais de maior porte. No primeiro projeto, que
5
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compreende as 9 propriedades cujos projetos são detalhados neste documento, apenas uma
não tem as áreas restauradas cercadas, já que é uma área tradicionalmente ocupada pela
pecuária, mas que após o início do projeto passou por conversão para o plantio de soja. No
entanto, apesar de pouco frequente, pode ocorrer de parte das cercas serem derrubadas e,
por isso, os proprietários se comprometem com a manutenção constante. Os proprietários
rurais participantes do projeto sabem que é sua responsabilidade manter a qualidade do
restauro realizado, o que inclui a manutenção das cercas. Isso está expresso tanto no Termo
de Adesão à Associação Xingu Sustentável e ao projeto que eles assinam (anexo 10), como no
contrato com o comprador dos créditos de carbono (vide anexos 4 e 5). Por isso, os
proprietários são os responsáveis pelo monitoramento da qualidade das cercas e por
empreender ações corretivas em caso de falhas.
Adicionalmente, para evitar qualquer falha no projeto relacionada à entrada de gado nas áreas
de restauro, os proponentes do projeto fazem uma visita mensal às propriedades participantes
para monitorar o desenvolvimento do projeto e a qualidade das cercas. Caso todas essas
medidas falhem e ocorra eventual entrada de gado e comprometimento do desenvolvimento
do restauro florestal, os proprietários participantes do projeto se comprometem a repor os
estoques de carbono perdido por meio do replantio da área, conforme expresso também no
Termo de Adesão e reforçado pelo contrato com o comprador do carbono (anexos 10 e 4
respectivamente).
Com relação ao risco de incêndios, todos os proprietários participantes do projeto mantém
uma brigada de incêndio preparada em suas propriedades. Como o risco de incêndio existe
naturalmente na região, os proprietários tomam muito cuidado para evitar perdas em suas
produções, da mesma forma, estarão protegendo as áreas restauradas.
Nestas brigadas de incêndio as propriedades contam com pessoal treinado para lidar com
situações emergenciais e as propriedades mantém um tanque de água (pipa) sempre
abastecido para estas situações. É comum na região, em caso de incêndios, que os
proprietários se juntem em uma força tarefa para controlar a situação, sem o que corre-se o
risco do fogo se alastrar e atingir mais de uma propriedade, afetando diversos produtores e
gerando perdas de produções agropecuárias. Muitas propriedades tem realizado aceiros ao
redor das APPs restauradas como medida preventiva de combate a incêndios (ver anexo 14
com fotos dos carros pipas e aceiros em APPs do projeto).
Em geral, esta medida de controle tem sido suficiente para lidar com os casos de incêndio na
região. Contudo, eventual perda de áreas restauradas devido à entrada de fogo é de
responsabilidade dos produtores e, em caso fortuito, compartilhada entre o produtor e o
comprador dos créditos de carbono e os proponentes, que prestarão assessoria técnica para a
remediação, tal qual determina o contrato assinado com o comprador dos créditos de carbono
(anexo 4, cláusula 7.3) e o Termo de Adesão assinado entre proprietário e AXS (anexo 10).
A seguir se apresentam as análises de riscos interno, externo e naturais e, por consequência, a
análise de risco do Projeto Carbono Nascentes do Xingu.

10.1. Riscos Internos
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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 0.

10.3. Riscos Naturais
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 2,5.
10.4. Fator de Risco total
O Fator de Risco total, resultados da somatória dos três anteriores, é dado ao final, na
tabela 16. Seu valor é de 15,5, o que significa que 15,5% dos créditos de carbono devem ser
reservados como seguro (buffer). Isso significa que das 63.897 toneladas de CO2 estimadas
para serem removidos da atmosfera pelos restauros florestais do projeto Carbono
Nascentes do Xingu no período de 30 anos, 11.272 tCO2 devem ser reservadas como buffer.
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Tabela 3 - Fatores de risco de gestão do projeto.
Risco de Gestão
Fator
de
Risco

a)

b)

Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação

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.

São necessárias ações para prevenir

Pontuação
do Risco

Risco
do
Projeto

2

0

2

0

Para a restauração de APPs, o Projeto Carbono Nascentes do Xingu realiza o plantio mecanizado
de sementes oriundas da Rede de Sementes e viveiros parceiros da Campanha ‘Y Ikatu Xingu a
partir de uma lista de 200 espécies nativas da região do Projeto (na página web da Rede de
Sementes - http://sementesdoxingu.org.br/site/sementes/ - encontra-se disponível a lista
completa de sementes e no Anexo 2 as sementes utilizadas nos restauros do Projeto Carbono
Nascentes do Xingu) permitindo a introdução de uma alta biodiversidade dos diferentes estágios
de sucessão ecológica. Dessa forma, se obtêm as condições propícias para a estrutura da
vegetação em processo de restauração.
As únicas espécies exóticas utilizadas pelo Projeto são as leguminosas: feijão guandu (Cajanus
cajan), feijão de porco (Cannavalia ensiformis), espécies de crotalárias (spectabilis e juncea) e
mucuna (Cinereum e aterrima). No entanto, estas espécies são introduzidas apenas durante a
fase inicial do plantio de restauração, já que exercem a função de adubo verde e proporcionam
diversos benefícios para o desenvolvimento das árvores nativas.
Para evitar o uso de técnicas de combate às formigas com impactos ambientais como o controle
químico, é realizada a introdução de uma quantidade adicional de sementes (ou mudas) de
espécies adaptadas que são comumente utilizadas como alimentos para elas, como o tamarindo
(Tamarindus indica) e o gergelim (Sesamum indicum). No entanto, a densidade de plantio dessas
espécies é baixa, unicamente com o objetivo de proporcionar o sucesso no desenvolvimento das
espécies nativas.
Embora, de acordo com o Código Florestal, as APPs consolidadas são áreas que podem ser
recompostas com algum número de espécies exóticas, porém, com práticas de cultivo que
garantam a conservação da área nativa.
Não existem conflitos de invasão por parte de atores externos que necessitem a proteção do
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c)

d)

e)

f)

invasões por atores externos em mais
de 50% da área onde créditos de GEE
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.
Mitigação: a equipe de manejo inclui
indivíduos com experiência
significativa em desenho e
implmentação de projetos AFOLU,
contabilidade de carbono e informes
no programa VCS ou outro programa
de GEE aprovado.
Mitigação: manejo adaptativo
implementado.

plantio. Isto porque o Projeto encontra-se em áreas protegidas de propriedades particulares que
estão buscando sua regularização.

A coordenação de campo do Projeto é executada por profissionais e instituições com ampla
experiência comprovada no desenvolvimento e implantação de projetos socioambientais que
envolvem uso da terra.

2

0

O escritório regional do ISA encontra-se localizado na cidade de Canarana, a aproximadamente
400 km das áreas de plantio do Projeto. O ICV possui escritórios nas cidades de Cuiabá e de Alta
Floresta, que se encontram distantes, respectivamente, a 1.000 e a 500 km da área do Projeto.

2

0

Não se aplica.

-2

0

A equipe do Projeto realiza a avaliação das áreas em restauração, realizadas anualmente nos
três primeiros anos de plantio, com o objetivo de definir quais atividades de manutenção
deverão ser executadas para garantir a o bom desenvolvimento da vegetação em recuperação.
A equipe que monitora as áreas e coordena as atividades de manutenção é a mesma que realiza
os diagnósticos e orienta os trabalhadores das propriedades na execução das intervenções
iniciais e dos plantios. Dessa forma, ocorre o acúmulo de aprendizagem da equipe responsável

-2

-2
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pelas atividades de campo do Projeto, permitindo melhorias de práticas nas diferentes fases de
estabelecimento da vegetação, conforme identificados os obstáculos buscando, portanto, o
manejo adaptativo da restauração.
Igualmente, além de realizarem oficinas de capacitação com os coletores, a equipe do Projeto
também participa dos Encontros da Rede de Sementes do Xingu, quando os coletores se reúnem
pelo menos uma vez por ano, para tomarem decisões coletivas como: a elaboração da tabela de
preço e definição de espécies prioritárias, troca de experiências entre coletores e nós (pessoas
responsáveis pela articulação da Rede em suas respectivas áreas de atuação), organização do
trabalho e funcionamento da Rede, definição das linhas de atuação, entre outros tópicos que
podem ser discutidos visando o fortalecimento da iniciativa.
Gestão do Projeto Total (PM) [ (a + b + c + d + e + f)]
Total pode ser menor que zero.

-2

Tabela 4 - Fatores de risco da Viabilidade Financeira.
Viabilidade Financeira
Fator
de
Risco
a)

b)

c)
d)

Pontuação
do Risco

Risco
do
Projeto

Não se aplica.

3

0

Não se aplica.

2

0

Não se aplica.

1

0

O Projeto Carbono Nascentes do Xingu comercializa todos os créditos de carbono ex-

0

0

Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação
O ponto de equilíbrio do fluxo de caixa é
maior do que 10 anos a partir da presente
análise de risco
O ponto de equilíbrio do fluxo de caixa é
maior do que 7 e menor do que 10 anos a
partir da presente análise de risco
O ponto de equilíbrio do fluxo de caixa é
maior do que 4 e menor do que 7 anos a
partir da presente análise de risco
O ponto de equilíbrio do fluxo de caixa é
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igual ou menor a 4 anos a partir da presente
análise de risco

e)

f)

g)

h)

O projeto tem assegurado menos de 15%
dos recursos financeiros necessários para
cobrir os custos totais antes do ponto de
equilíbrio ser atingido
O projeto tem assegurado entre 15% e 40%
dos recursos financeiros necessários para
cobrir os custos totais antes do ponto de
equilíbrio ser atingido
O projeto tem assegurado entre 40% e 80%
dos recursos financeiros necessários para
cobrir os custos totais antes do ponto de
equilíbrio ser atingido
O projeto tem assegurado mais de 80% dos
recursos financeiros necessários para cobrir
os custos totais antes do ponto de equilíbrio
ser atingido

ante, isto é, a Natura, empresa que adquiriu os créditos de CO2 estimados, tem por
contrato a obrigação de realizar os pagamentos antes das atividades serem realizadas.
Assim, as instituições proponentes contam de antemão com os recursos necessários
para adquirir as sementes, preparar o solo, realizar o plantio, manejos e todas as demais
atividades necessárias para o andamento do projeto. Em anexo segue a memória de
6
cálculo inicial do projeto (anexo 3) e o contrato com a Natura, que é regido por cláusula
de confidencialidade e, portanto, não deve ser tornado público (anexo 4). Portanto, o
projeto sempre trabalhou com fluxo de caixa positivo e o risco para este fator é zero.
Não se aplica.

3

0

Não se aplica.

2

0

Não se aplica.

1

0

Como os créditos de carbono foram vendidos ex-ante e a valoração do crédito levou em
conta todos os custos de implantação, incluindo custos de aquisição de sementes, mão
de obra técnica, assessorias, materiais e depreciações, monitoramentos e certificações,
custos de transação e outros, o projeto tem assegurado 100% dos fundos necessários
para sua implantação e manejo pelo período de 30 anos. O projeto Carbono Nascentes
do Xingu já recebeu 78,85% do valor total previsto. O valor recebido corresponde aos
gastos para a implantação dos plantios e manejo pelos 3 primeiros anos e o valor

0

0

6

Posteriormente houve redução proporcional nos valores em um momento que houve redução da área do projeto. Neste momento foi negociado aditivo com a Natura
reduzindo o volume de entrega de créditos para o constante no segundo CPA e a redução do valor total para R$ 1.914.545.
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restante será pago a cada 5 anos, após as auditorias de verificação e correspondentes
emissões de relatórios.

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

Não se aplica, visto que o fluxo de caixa é sempre positivo.

-2

Viabilidade Financeira Total (FV) [ ((a, b, c or d) + (e, f, g or h) + i)]

0

0

Tabela 5 - Fatores de riscos associados ao Custo de Oportunidade
Custo de Oportunidade
Fator
de
Risco

a)

b)

c)
d)

Pontuação
do Risco

Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação
O Valor Presente Líquido (VPL) da alternativa de uso da
terra mais rentável é pelo menos 100% maior 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
O Valor Presente Líquido (VPL) da alternativa de uso da
terra mais rentável é entre 50% e 100% maior que o VPL
das atividades do projeto
O Valor Presente Líquido (VPL) da alternativa de uso da
terra mais rentável é entre 20% e 50% maior que o VPL
das atividades do projeto
O Valor Presente Líquido (VPL) da alternativa de uso da

Risco do
Projeto

8
Não se aplica.

0

6

0

4

0

0

0

Não se aplica.

Não se aplica.
Todos os proprietários de terra engajados no projeto o fazem
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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)

f)
g)

h)

i)

O Valor Presente Líquido (VPL) esperado das atividades
do projeto é entre 20% e 50% mais rentável que
O VPL da alternativa de uso da terra mais rentável
O Valor Presente Líquido (VPL) esperado das atividades
do projeto é pelo menos 50% mais rentável que
o VPL da alternativa de uso da terra mais rentável
Mitigação: o proponente do projeto é uma organização
não governamental
Mitigação: o projeto é protegido por compromissos legais
para manter as práticas de manejo que protegerão o
estoque de créditos de carbono pelo período total de
contabilidade do projeto
Mitigação: o projeto é protegido por compromissos legais
para manter as práticas de manejo que protegerão o
estoque de créditos de carbono por pelo menos 100 anos

voluntariamente. A maioria das áreas se encontrava degradada, com
acesso do gado para chegar ao rio. As atividades do projeto preveem o
cercamento destas áreas e o gado passa a tomar água em bebedouros
e/ou outros acessos. As APPs objeto de restauração são protegidas pelo
Código Florestal brasileiro e estão amparadas em Termos de Ajustamento
de Conduta firmados com os órgãos públicos do estado e cujas cópias
foram apresentadas à Natura. Portanto, a área é inapta para atividades
produtivas que poderiam gerar custos de oportunidade e, ainda que se
procurasse fazer ilegalmente, além de serem denunciados pelos próprios
proponentes do projeto, os proprietários estariam violando TAC.
Complementarmente, estão previstas em contrato indenizações e a
devolução do dinheiro investido caso o proprietário desmate
compulsoriamente (e mesmo involuntariamente) áreas restauradas no
âmbito do PoA Xingu. São barreiras que diminuem o risco associado ao
custo de oportunidade da terra.
-2

0

-4

0

-2

0

-2

0

-8

0

Não se aplica.

Não se aplica.
Não se aplica.

Não se aplica.

Não se aplica.
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Custo de Oportunidade Total (OC) [ (a, b, c, d, e or f) + (g + h or i)]
Total não pode ser menor que 0.

0

Tabela 6 - Risco da longevidade
Longevidade do Projeto
Fórmula de cálculo

a)

b)

Nota do
projeto

Sem o aval legal ou os
requerimentos para
continuar as práticas
de manejo

Não se aplica.

= 24 - (longevidade do
projeto/5)

0

Com aval legal ou
requerimentos para
continuar as práticas
de manejo

O código Florestal estabelece que as APPs recompostas com vegetação nativa devem ser
mantidas e protegidas, não podendo mais ser removida. Portanto, o Projeto Carbono
Nascentes do Xingu ao restaurar tais áreas está garantindo por lei sua longevidade. No
entanto, devido à alteração do Código Florestal em 2012, depois de realizado o plantio nas
áreas do Projeto, pode haver situações em que a faixa implantada seja maior do que os
limites determinados. Nesses casos, a faixa excedente deverá ser contabilizada como
Reserva Legal, já que uma vez recomposta a partir de um TAC, como é o caso das
propriedades participantes do Projeto, não é permitido mais o corte raso, assegurando
assim, sua conservação.
Ademais, os proprietários participantes do Projeto possuem um contrato de 30 anos
acordado com o proponente em que determina sua obrigação de manter e proteger as
áreas restauradas assumindo a responsabilidade da concessão dos créditos gerados.
Os compromissos de restauração das áreas e entrega dos créditos de carbono à Natura,
pelo período de 30 anos, foi averbado nas matrículas de todos os imóveis participantes.
Com isso, mesmo em caso de transferência de titularidade da terra, o novo proprietário
estará obrigado a assumir o compromisso.

= 30 - (longevidade do
projeto /2)

= 30 – (30/2)

Longevidade total do projeto (PL)
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Não pode ser menor que 0

Tabela 7 - Cálculo do risco interno
Risco Interno
Risco Interno Total (PM + FV + OC + PL)
Total não pode ser menor que zero.

13
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Tabela 8 - Cálculo e justificativas do risco fundiário
Posse da Terra e Acesso/Impacto aos Recursos
Fator
de
Risco

a)

Título da terra e os direitos de acesso/uso dos
recursos pertencem à mesma
pessoa/instituição/grupo

b)

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

c)

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

d)

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

e)

f)

Pontuação
do Risco

Risco
do
projeto

0

0

2

0

10

0

5

0

Não se aplica.

5

0

Não se aplica.

-2

0

Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação

Projetos WRC incapazes de demonstrar que o
potencial impacto do mar e das águas que possa
comprometer a emissão dos créditos nos próximos
10 anos são irrelevantes ou insignificantes .
Mitigação: a área do projeto é protegida por
compromissos legais (por exemplo, uma unidade

As áreas implantadas pelo Projeto pertencem a propriedades rurais cuja posse de
terra é privada e, portanto, com direito de uso particular. Além disso, conforme o
contrato acordado com o proponente, para participar do Projeto, o proprietário
deve comprovar a titularidade e regularidade ambiental do seu imóvel, sendo
incluso obrigatoriamente no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Não se aplica. Caso a área da faixa excedente recomposta fora dos limites de APP
determinados pela legislação, que seja averbada como Reserva Legal venha a ser
objeto de compensação como Cota de Reserva Ambiental (CRA), o título de posse
e o direito de uso não são transferidos para o imóvel beneficiário.
Apenas propriedades com posse da terra regularizada podem integrar ao Projeto.
Analisa-se a documentação apresentada pelos proprietários comprovando a posse
da terra, em que é exigido conter informação relativa às transferências da posse
da terra dos 20 anos anteriores ao início das atividades do Projeto. Dessa forma,
assegura-se não se tratar de terra sob disputa.
Não existem sobreposições de direitos de uso nas áreas do Projeto, já que as
propriedades integrantes devem apresentar-se registradas no CAR, definido
conforme contrato acordado entre as partes e exigência do Código Florestal
Brasileiro.
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de conservação) para continuar as práticas de
manejo que protegem o estoque de carbono pelo
período de creditação do projeto
Mitigação: onde existem disputas sobre o uso da
terra ou o direito de uso ou acesso aos recursos,
são
apresentadas evidências documentais de que
g)
o projeto implementou atividades para resolver as
disputas ou clarificar as disputas por
sobreposições.
Posse da Terra Total (LT) [ ((a or b) + c + d + e + f + g)]

Não se aplica.

0

-2

0

Total não pode ser menor que zero.

Tabela 9 - Cálculo do risco relativo ao engajamento comunitário
Engajamento Comunitário
Fator
de
Risco

a)

Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação

Menos de 50% da população que vive na
área do projeto e dela depende foi
consultada

Considerando que o Projeto, através da restauração das matas ciliares degradadas,
contribui para a manutenção da qualidade da água e da biodiversidade local, as
comunidades beneficiadas abrangem todos os residentes da Bacia do Xingu, incluindo
índios, ribeirinhos, grandes, médios e pequenos proprietários de terra e população em
geral, incluindo aquelas que moram nas cidades. No entanto, estão diretamente
envolvidos nas atividades do Projeto os proprietários das terras que são consultados para
adesão ao Projeto e os produtores familiares e as comunidades indígenas participantes da
Rede de Coletores de Sementes do Xingu.
A Rede é uma articulação entre organizações da sociedade civil presentes na região e
prefeituras locais. Ela capacita os coletores membros e comercializa as sementes que são
utilizadas tanto nos restauros florestais do Projeto como pelos viveiros municipais
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b)

c)

parceiros da Campanha ‘Y Ikatu Xingu. Cerca de 300 coletores fazem parte da Rede, com o
envolvimento de sete comunidades indígenas e 19 entidades sociais de quinze municípios
da região das Cabeceiras do Xingu. As próprias organizações coordenadoras do projeto
integram a Rede. Quanto aos proprietários rurais, eles são beneficiados pela restauração
de suas APPs – e a consequente redução das erosões do solo e do assoreamento dos rios
– pela maior proteção das lavouras contra pragas e a menor necessidade do uso de
pesticidas. O envolvimento dos proprietários contribui para a disseminação do
conhecimento sobre os benefícios e técnicas da restauração florestal na região e para a
reversão do quadro de derrubada e degradação de matas ciliares que ocorre na região.
O Projeto ao adquirir suas sementes da Rede de Sementes do Xingu está envolvendo
diretamente as comunidades residentes nas atividades do projeto, por ser uma rede de
Menos de 20% da população que vive até
desenvolvimento comunitário, em que os coletores são a população de produtores
20 km para fora da fronteira do projeto e
familiares e indígenas da região das cabeceiras do rio Xingu, promovendo o conhecimento
que depende da área do projeto foi
local sobre uso e recuperação da floresta e do cerrado no Mato Grosso. A Rede é formada
consultada
por 300 coletores, 11 núcleos coletores, 12 sub núcleos coletores, 10 assentamentos, 7
comunidades indígenas e 25 entidades de 22 municípios.
A Rede busca criar espaços propícios para a estruturação participativa por meio da
formação continuada dos coletores de sementes, da sistematização da experiência, do
Mitigação: o projeto gera impactos
compartilhamento e valorização do saber dos agricultores, caboclos, índios, técnicos e
líquidos positivos para o bem estar social e
pesquisadores, e da articulação dos atores participantes para a construção do
econômico das comunidades locais que
conhecimento. Os participantes da Rede a observam de diferentes formas: produtora
dependem da área do projeto para sua
social, uma forma de multiplicação dos trabalhos de preservação ambiental, prática de
vivência
mobilização e organização, um trabalho educativo e comercial não monetário, uma
estratégia para os trabalhos de restauração e sistemas agroflorestais, uma forma de
resgatar, manejar e valorizar a agrobiodiversidade e os recursos tradicionais escassos e
como uma alternativa econômica.
Engajamento Comunitário Total (CE) [(a + b + c)]
Total pode ser menor que zero.
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Tabela 10 - Cálculo do rico político
Risco Político
Fator
de
Risco
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Pontuação
do Risco

Risco do
projeto

Não se aplica.

6

0

Não se aplica.

4

0

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

2

2

Não se aplica.

1

0

0

0

-2

-2

Fator de Risco e/ou Descrição da Mitigação
Índice de governança menor que 0,79
Índice de governança entre 0,79 e menos
que 0,32
Índice de governança entre 0,32 e menos
de 0,19
Índice de governança entre 0,19 e menos
de 0,82
Índice de governança de 0,82 ou maior

Não se aplica.
O Estado de Mato Grosso está em processo de regulamentação do Sistema Estadual de
REDD+ que foi criado a partir da Lei n° 9.878/2013, através das discussões no âmbito do
Grupo de Trabalho de REDD+ do Estado. Além disso, o Estado vem desenvolvendo seu
Programa Jurisdicional de REDD+ no padrão VCS e também participa da iniciativa dos
Mitigação: o país está implementando
padrões socioambientais de REDD+ desenvolvidos pela CCBA/CARE. O Mato Grosso é um
medidas preparatórias para REDD+ ou
dos Estados fundadores da Força Tarefa dos Governadores pelo Clima e Florestas (GCF),
outras atividades conforme seção 2.3.3.
participando de todos os eventos promovidos por esta colaboração. O Brasil também
possui seu próprio Conselho de Manejo Florestal pela FSC Brasil. Além disso, existem um
total de 365 projetos registrados pelo MDL no país, sendo 3 de
florestamento/reflorestamento.
Risco Político Total (PC) [ ((a, b, c, d or e) + f)]
Total não pode ser menor que zero.
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Tabela 11 - Cálculo do Risco Externo total
Risco Externo
Risco Externo Total (LT + CE + PC)
Não pode ser menor que zero.

0
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Tabela 12 - Fatores para cálculo dos riscos naturais
Riscos Naturais
Significância

Probabilidade
Uma vez a cada 100
A cada 50 a
anos ou mais, ou caso o
menos de 100
risco não seja aplicável
anos
à área do projeto

Menos de 10
anos

A cada 10 a
menos de 25
anos

A cada 25 a
menos de 50
anos

FAIL

30

20

5

0

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

30

20

5

2

0

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

20

5

2

1

0

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

5

2

1

1

0

Insignificante (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)

2

1

1

0

0

Sem perda

0

0

0

0

0

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

Pontuação LS

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

0.50
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O proponente do projeto tem histórico comprovado de combate ao fogo efetivo

0.50

Ambos os acima

0.25

Nenhum dos acima

1

Tabela 14 - Risco de Incêndios
Riscos Naturais (Fogo)

Probabilidade

A maior parte dos focos de queimada na bacia é registrada fora das unidades de conservação e terras indígenas, nas regiões onde se concentram as
atividades agropecuárias e a abertura de novas áreas (Figura 16). Entre 2000 e 2010, na porção da bacia no Mato Grosso, uma grande incidência de
focos ocorreu no noroeste de Nova Ubiratã, na porção sul de Feliz Natal e no sudeste de Querência. Também há um número relativamente alto de
focos de queimada em assentamentos, onde a prática de corte e queima é muito usada, mas os produtores que aí residem não se enquadram nos
critérios de elegibilidade do Programa.
Para a determinação da probabilidade de ocorrência de queimadas na área do Projeto, foi realizada uma estimativa da quantidade de área queimada
na região do Projeto que abrange as cabeceiras da bacia do Rio Xingu no Estado de Mato Grosso com exceção das áreas protegidas (UCs e Tis) e
assentamentos. Esta estimativa foi desenvolvida a partir de procedimentos geoestatísticos, em que foi calculada a somatória das áreas dos píxeis de 1 x
1 km correspondentes aos focos de calor dos satélites NOAA 12 e 15 da base de monitoramento do INPE, os quais percorreram o período selecionado
sem sobreposição.
Esta análise considerou apenas o período entre os anos de 2005 e 2009, porque representa a tendência no padrão de queimadas, com base na
quantidade de focos de calor a partir de 2005, que tem seu número reduzido (ver tabela 17 e gráfico 1), já que o risco está associado à taxa de
desmatamento, a qual encontra-se em queda (Soares-Filho, 2013). Em 2004, por exemplo, houve um pico de focos de queimada na bacia do Xingu,
2
mesmo ano em que, segundo dados do INPE, a taxa de desmatamento da Amazônia atingiu 27,7 mil km , a segunda maior desde o início do
monitoramento. Com as mudanças climáticas e o aumento do ressecamento da floresta, esses eventos tendem a ser mais frequentes e intensos. No
entanto, conforme pesquisa realizada na bacia do Xingu, mais importante do que a influência da mudança do clima são as altas taxas de desmatamento
que agravam elevando ainda mais a incidência de queimadas, devido ao uso de fogo na abertura de novas áreas (Soares-Filho, 2013).
O resultado desta análise gerou uma média de área queimada de 4,5% na região das cabeceiras do Rio Xingu, com exceção das UCs, TIs e
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Significância

Pontuação (LS)

Mitigação (M)

assentamentos, entre os anos de 2005 e 2009. Esta probabilidade determina que cada pixel de 1 x 1 km na área do Projeto pode ser queimado a cada
22 anos, a partir das considerações observadas acima (Tabela 17).
As florestas de transição que ocorrem na região das cabeceiras do rio Xingu são naturalmente mais suscetíveis a incêndios, se comparadas a outras
formações florestais, por serem mais baixas, terem copas menos densas e umidade mais baixa nos meses mais secos. No entanto, acredita-se que as
APPs são menos suscetíveis às queimadas por serem áreas mais úmidas e de vegetação mais densa, como pode ser inferido pelo geoprocessamento de
dados de focos de incêndio. Para isto, foi desenvolvida uma análise geoestatística que contou com a amostragem de 20 cicatrizes de queimadas no ano
de 2008, visto que neste ano nota-se uma quantidade média de focos de calor na Bacia do Xingu em Mato Grosso entre o período de 2005 e 2009
(Gráfico 1), para determinar a resiliência das APPs nesses casos. Assim como explicado na análise de probabilidade, este período é considerado
representativo da tendência no padrão de queimadas, já que o risco está associado à taxa de desmatamento, a qual encontra-se em queda (SoaresFilho, 2013).
Conforme observa-se no mapa desenvolvido (Figura 17), para determinação das amostras a serem analisadas, foram selecionados os locais em que
ocorreram maior quantidade de focos de calor na área elegível do Projeto no ano de 2008, supondo que em tais regiões as APPs poderiam estar mais
vulneráveis às queimadas. O resultado dessa análise determinou que dos 20 casos amostrados conforme as janelas ilustradas na Figura 17, 30% das
APPs foram atingidas pelas queimadas (amostras 6, 7, 9, 10, 12 e 13), 15% queimaram parcialmente (amostras 3, 19 e 20) e 55% não foram queimadas
(amostras 1, 2, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 17 e 18). Portanto, segundo a tabela fornecida pela ferramenta de análise de riscos naturais, conclui-se que o
nível de significância das queimadas nas APPs da área elegível do Projeto é considerado como sendo alto, isto é, com significância de perda dos
estoques de carbono de 25 a 50%.
A partir da tabela fornecida pela ferramenta, chega-se a um valor de risco de 5, conforme probabilidade de ocorrência entre 10 e 25 anos e nível de
significância alto, entre 25 a 50% de perda significativa dos estoques de carbono nas APPs dentro da área elegível do Projeto.
Está em andamento uma campanha contra o uso irracional do fogo por assentados e indígenas na porção leste da Bacia do Xingu em MT, a qual está
sendo articulada por organizações da sociedade civil, entre elas, o Instituto Socioambiental (ISA, 2009b).
Além disso, é necessário que um cenário sem desmatamento e com melhores práticas de manejo seja estabelecido associado ao controle de
queimadas e campanhas de supressão, que se expandidas e consolidadas, é possível que controle o fogo na região (Soares-Filho, 2013).
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.
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Tabela 15 - Análise de Risco Natural
Pontuação para cada risco natural aplicável ao projeto (determinado por (LS × M))
Fogo (F)

2,5

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)

2,5

Tabela 16 - Fator de Risco Total
Categoria do Risco
a)

Pontuação

Risco Interno

13

b) Risco Externo

0

c)

Risco Natural

2,5

Pontuação Total do Risco (a + b + c)

15,5
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Figura 16 – Focos de queimada de 2000 a 2010 na Bacia do Rio Xingu (satélites NOAA 12 e 15)

Fonte: ISA, 2012
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Tabela 17 - Estimativa da área queimada entre os anos de 2005 e 2009 a partir do número de
focos dos satélites NOAA-12 e 15 e porcentuais na região do Projeto.
Ano

Número de Focos

Área Queimada (ha)

%

2005

12.092

833.413

7,1

2006

7.510

515.308

4,4

2007

11.276

803.585

6,8

2008

4.431

311.737

2,6

2009

2.191

169.921

1,4

Média

7.500

526.793

4,5

Fonte: INPE, 2014

Gráfico 1 -

Número de focos de queimada por ano na Bacia do Rio Xingu (satélites NOAA 12 e 15)
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Fonte: INPE, 2014
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Figura 17 – Mapa da análise das cicatrizes de queimadas nas APPs da área elegível do Projeto
na região das cabeceiras do Rio Xingu em Mato Grosso, com base no número de
focos de calor em 2008

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.
O projeto garante a permanência da vegetação pelo período de 30 anos, sendo que após os 3
primeiros anos de constante monitoramento e enriquecimento do plantio, quando necessário,
a floresta já tem condições de se desenvolver sozinha, com pequenas ações corretivas e com a
prevenção de eventos externos que poderiam comprometer a vegetação, como o fogo, por
exemplo.
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Após o período de 30 anos a floresta já deve estar consolidada e protegida pelos dispositivos
legais já existentes atualmente – tratam-se de Áreas de Preservação Permanente, que não
podem ser desmatadas – e pelos que, possivelmente, venham a surgir no período em um
cenário de crescente escassez de recursos naturais e hídricos, em particular, e também
crescente atenção das pessoas.

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 presente projeto foram vendidas ex-ante para a
Natura, empresa de cosméticos interessada em neutralizar suas emissões. O valor pago por
estas reduções de emissões é suficiente para arcar com todos os custos necessários para a
implantação do restauros, o monitoramento de seu desenvolvimento, ações de manejo e
enriquecimento, monitoramento do carbono, validação e verificações pelo CCB e VCS e
registro em órgão internacional (vide memória de cálculo no anexo 3).
Levando-se em conta as áreas disponíveis para restauração florestal, são identificadas quais
intervenções no terreno são necessárias e quais são as técnicas de plantio adequadas,
possibilitando a estimativa do custo total das atividades de campo. Adicionalmente, é
estimado o número de horas a serem alocadas por coordenação e técnicos, incluindo o custo
das atividades de monitoramento dos benefícios do projeto, aquisição, manutenção e
depreciação de material, deslocamentos, etc. Com isso, dividindo-se o custo total estimado
para implantação do projeto pelo número de Reduções de Emissões geradas, chega-se ao valor
cobrado por cada tonelada de carbono a ser sequestrada pelo Projeto Carbono Nascentes do
Xingu.
De acordo com o arranjo configurado, o ISA tem a responsabilidade de receber os recursos
referentes à venda dos créditos de carbono, assumindo, portanto, a responsabilidade de
repassá-los aos demais parceiros do projeto. A Rede de Sementes do Xingu e os viveiros
parceiros da Campanha são remunerados conforme a demanda por sementes que atendem.
Os proprietários recebem recursos para, conforme o caso, cobrir a compra de materiais e
insumos necessários para implantação das intervenções iniciais do projeto, plantios e
manutenção das áreas. O restante dos recursos levantados pela venda antecipada de RVEs é
utilizado para remuneração das horas de trabalho em escritório e custeio das visitas de campo
nos momentos de diagnóstico, implantação das atividades de restauro nos três primeiros anos
e monitoramentos das áreas em restauração quinquenalmente.
A auditoria de execução orçamentária do projeto é parte da auditoria financeira pela qual as
organizações proponentes estão sujeitas anualmente.

Abordagem programática
As informações a seguir serão fornecidas para projetos utilizando uma abordagem
programática.
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13.Especificar a(s) Área(s) do Projeto e as Comunidades que podem ser incluídas sob a
abordagem programática, e identificar nova(s) Área(s) de Projeto e Comunidades que
foram incluídas no projeto desde a última validação ou verificação em relação aos
Padrões CCB.
Apenas áreas que se adequam aos seguintes critérios de elegibilidade poderão integrar ao PoA
Xingu:


Estar localizada na bacia do Rio Xingu



Ser Área de Preservação Permanente de mata ciliar ou do entorno de nascente ou
veredas, ou área contígua a essas, que vinham sendo utilizadas para fins produtivos pastagem ou lavoura



Integrar uma propriedade privada, com titulação definida, não embargada pela SEMA
e/ou pelo IBAMA



Ter sido desmatada antes de outubro de 1999, portanto, dez anos antes do início do
Projeto Carbono Nascentes do Xingu



Não possuir potencial de regeneração natural da vegetação nativa



Estar sob posse de proprietário que assuma as responsabilidades listadas no anexo 5.

Todas as áreas do Projeto estão localizadas em propriedades privadas na Bacia do Rio Xingu
em Mato Grosso e são classificadas como Áreas de Preservação Permanente conforme o
Código Florestal e o Código Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, e/ou áreas contíguas
a essas, que vinham sendo utilizadas para fins produtivos na data de início do projeto.
As áreas foram desmatadas antes de outubro de 1999, portanto, mais de dez anos antes do
início do Programa conforme mostra o geoprocessamento de imagens de satélite anteriores a
esta data. Em três propriedades participantes do projeto foram identificadas áreas desmatadas
depois de agosto de 2001, portanto, a menos de 10 anos do início do projeto. Tais áreas não
foram contabilizadas para o propósito de remoção de carbono.
Todas as áreas vinham sendo utilizadas como pastagem e representam 1,23% da área total de
pastagem anterior ao projeto das propriedades às quais pertencem, portanto, menos do que
50% da área produtiva destas propriedades.
As áreas em restauração não possuem potencial de regeneração natural conforme avaliação
da equipe de campo do Projeto Carbono Nascentes do Xingu. No Termo de Adesão à
Associação Xingu Sustentável, os proprietários assumem as responsabilidades de proteção e
manutenção das áreas, principalmente a partir do terceiro ano do projeto quando cessam as
atividades coordenadas pela equipe de campo do Programa para estabelecimento da
vegetação.

14.Especificar os critérios elegíveis e o processo para expansão do projeto sob a abordagem
programática e demonstrar que eles foram satisfeitos para eventuais novas Áreas de
Projeto e Comunidades que foram incluídas no projeto desde a última validação ou
verificação em relação aos Padrões CCB.
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Os critérios de elegibilidade foram dados acima. Esta é a primeira validação do PoA e do
projeto.

15.Estabelecer limites de escalabilidade, se aplicável, e descrever medidas necessárias e
adotadas para lidar com eventuais riscos aos benefícios para o clima, a comunidade e a
biodiversidade caso o projeto se expanda para além desses limites.
É difícil imaginar que atividades que se enquadrem no PoA Xingu e nas atividades de restauro
florestal levadas a cabo no âmbito da Campanha ‘Y Ikatu Xingu provoquem algum tipo de
impacto negativo no curto, médio ou longo prazo. Os efeitos são todos positivos do ponto de
vista dos ecossistemas e das comunidades, e os custos são todos privados e recaem sobre os
proprietários que participam do projeto voluntariamente e pelos compradores dos créditos.
Ainda assim, o PoA Xingu estabeleceu como limite máximo uma área de 5.000 hectares em
restauração florestal.

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. É permitido que diferentes localizações
dentro da Zona do Projeto tenham diferentes cenários de uso da terra na ausência do
projeto.
Caso o Projeto Carbono Nascentes do Xingu 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 PoA Xingu,
como demonstrado pela discussão de linha de base, mais adiante neste documento.

Situação inicial na região do Projeto
Dinâmica regional
A região onde o Projeto está inserido é, conforme detalhado na seção G1.3, uma frente de
expansão das atividades agrícolas e pecuárias. A conversão de florestas nativas para o uso
agropecuário do solo, que tem ocorrido há cerca de quatro décadas nessa região, em muitos
casos não respeitou as limitações impostas pela legislação para preservação das nascentes e
matas ciliares e para a manutenção de reservas florestais em propriedades privadas. O
desmatamento acumulado na região das cabeceiras do Xingu em Mato Grosso, excluindo-se as
Terras Indígenas, as Unidades de Conservação, os Assentamentos da reforma agrária e os
núcleos urbanos, totaliza 5,4 milhões de hectares, o que representa 43% da área total,
enquanto o limite legal seria de até 20% em cada propriedade em áreas de floresta amazônica
e 65% em áreas de cerrado. Em alguns municípios, como Canarana, Claudia ou São José do
Xingu, por exemplo, o desmatamento acumulado representa mais de 50% da área total.
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O déficit de Reserva Legal na região era de cerca de 2,2 milhões de hectares em 2009 e do
total de cerca de 1.631 mil de hectares de APPs existentes em propriedades privadas na região
das cabeceiras do Rio Xingu, cerca de 366 mil hectares haviam sido desmatadas e convertidas
para uso agropecuário, o que representa 22% das APPs em áreas privadas e 2,1% da área total
da bacia do Xingu em Mato Grosso (ICV, 2009).
Soares-Filho (2013) estima que atualmente o Estado de Mato Grosso possua um passivo
ambiental de aproximadamente 6 milhões de hectares, sendo cerca de 4 milhões de hectares
em bioma Amazônico e o restante no bioma Cerrado. Deste passivo, segundo suas estimativas,
500.000 hectares são em Áreas de Preservação Permanente e o restante em áreas de Reserva
Legal. Essa dinâmica gera impactos sobre o clima, os recursos hídricos e a biodiversidade. Os
impactos sobre o clima resultam principalmente das emissões de gases de efeito estufa do
desmatamento, que podem ser estimadas, cumulativamente, em cerca de 2 bilhões de
toneladas de CO2 (considerando uma estimativa conservadora de estoque médio de 100
toneladas de carbono por hectare de florestas). Entre 1996 e 2005 essas emissões foram de
cerca de 70 milhões de toneladas de CO2 por ano.
Os impactos sobre os recursos hídricos resultam principalmente do assoreamento dos cursos
d’água, devido ao desmatamento das nascentes e matas ciliares, do uso indiscriminado das
margens dos rios para pecuária e da drenagem de áreas para a agricultura. Os impactos sobre
a biodiversidade resultam principalmente da fragmentação da paisagem, que leva à perda do
habitat para muitas espécies de fauna e flora que necessitam de extensas áreas contínuas de
vegetação nativa para assegurar sua viabilidade ecológica e genética (Metzger, 2010).
A expansão da frente agropecuária foi acompanhada pela geração ou perpetuação de graves
desigualdades sociais. Enquanto algumas sedes municipais da região tiveram forte progresso
em termos de renda per capita, educação e saúde, entre outros serviços sociais, de forma
geral a população rural não foi incluída nesse processo. A agropecuária de larga escala gera
pouco emprego no campo (0,3 pessoa ocupada a cada cem hectares em Mato Grosso, segundo
dados do Censo Agropecuário 2006). Os 46 assentamentos de reforma agrária da região, onde
se concentra hoje a maior parte da população rural, sofrem da falta de alternativas de
produção sustentável e comercialização de sua produção. Resulta disso uma tendência ao
abandono do campo, gerando novos desequilíbrios na periferia das cidades.
Desde 2005 observa-se uma forte redução das taxas de desmatamento na região, consistente
com a redução do desmatamento no estado de Mato Grosso como um todo e em vários outros
estados da Amazônia brasileira. O desmatamento em áreas florestais de Mato Grosso caiu da
média de 7,7 mil km² anuais registrada entre 1996 e 2005, para 1,0 mil km² em 2009 e
possivelmente cerca de 40% menos do que isso em 2010 (INPE, 2010). Supõe-se que com a
queda do desmatamento, a degradação de nascentes e matas ciliares tenha se estabilizado.

Áreas do projeto e critérios de elegibilidade
Conforme explicitado na seção G1.13 “área do projeto e comunidades envolvidas”, a área
onde um projeto pode ser implementado compreende áreas de preservação permanente
(APP) de margem de rios e nascentes, que tenham sido desmatadas há mais de 10 anos, se
encontrem com uso agropecuário e estejam localizadas em propriedades privadas. Se a técnica
de restauro empregada contemplar o uso da gradagem do solo, então apenas as áreas com
ocorrência de pecuária são elegíveis. Se alguma propriedade que tenha APPs degradadas com
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uso agrícola intensivo quiser fazer parte do projeto, então a gradagem do solo não poderá ser
realizada por restrição da metodologia adotada. Áreas onde a atividade agropecuária já tenha
sido cessada e que já estejam em processo de regeneração, natural ou induzida, ou áreas com
potencial para recuperação com técnicas de condução da regeneração natural, não são
elegíveis para o Projeto Carbono Nascentes do Xingu.
Para confirmar que as áreas não tenham potencial para recuperação com regeneração natural,
é realizado um diagnóstico inicial da área por um técnico das organizações proponentes do
Projeto. Para a área ser elegível, o diagnóstico inicial deve comprovar, entre outros aspectos,
que o nível de degradação é médio ou alto e que a disponibilidade de banco de sementes para
regeneração natural é média ou baixa. O resultado do diagnóstico inicial de cada área deverá
ser incorporado no projeto subsequente.

Situação ambiental e condições sociais iniciais nas áreas dos projetos
Em termos de conservação dos recursos hídricos, são áreas que não estão cumprindo seu
papel de proteção das margens dos cursos d’água e contenção da erosão e, em termos de
biodiversidade, não estão cumprindo seu papel de corredores de biodiversidade e
conectividade da paisagem, por estarem desmatadas.
Em termos sociais, essas áreas não geram benefícios ou oportunidades além do emprego das
pessoas que zelam pela produção. O número de pessoas ocupadas em áreas agropecuárias
não pertencentes à agricultura familiar em Mato Grosso, de 0,3 pessoas a cada 100 hectares
(IBGE – Censo Agropecuário, 2006), pode ser traduzido em cerca de 0,75 dia x homem de
trabalho por hectare por ano. De forma geral, essa mão de obra não possui conhecimento ou
experiência em técnicas de plantio florestal e recuperação de áreas degradadas.

Cenários possíveis de uso da terra
Identificamos três cenários possíveis para o uso da terra nas áreas do projeto:
1. Continuidade do uso agropecuário existente: pastagem ou lavoura de soja;
2. Isolamento para regeneração natural; e,
3. Tentativa de recuperação convencional.
No cenário 1 (continuidade do uso agropecuário), não haveria mudança em termos dos
estoques de carbono.
No cenário 2 (isolamento para regeneração natural), a regeneração natural provavelmente não
seria bem sucedida, pois um dos critérios de elegibilidade do Programa é justamente de não
haver potencial para regeneração natural e, consequentemente, não haveria alteração nos
estoques de carbono ou esta seria muito pequena.
No cenário 3 (tentativa de recuperação convencional), caso a tentativa fosse bem sucedida,
haveria um acúmulo de estoques de carbono provavelmente similar ao que calculamos como
estimativa ex-ante com a implementação do projeto. No entanto, a experiência de campo das
organizações proponentes, corroborada por informações da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (SEMA), mostra que a maioria das tentativas de recuperação de APPs em
andamento no estado de Mato Grosso não são bem sucedidas. De 130 vistorias técnicas de
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campo realizadas pela SEMA para averiguar o estado das áreas com Projetos de Recuperação
de Áreas Degradadas (PRADs) realizadas em 2010, apenas 12% estavam em conformidade com
os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados (SEMA, 2010)7.
As desconformidades são casos de não implantação ou implantação parcial das atividades
previstas, existência de grandes áreas tomadas por capim e utilização de técnicas inadequadas
ao tipo de área a ser recuperada. Esta realidade reflete o fato de que em técnicas
convencionais baseadas no plantio de mudas, a competição exercida pelas herbáceas (capim),
aliada ao estresse hídrico na estação seca e ao ataque de formigas, geralmente resulta na
perda de uma parte significativa das mudas no primeiro ano após a implantação e no posterior
abandono e colapso da tentativa de recuperação. Para os plantios convencionais serem bemsucedidos, tem que ser feito esforço e investimento grande por parte do proprietário na
manutenção da área, o que geralmente não ocorre por falta de orientação técnica e de
recursos financeiros.

Cenário mais provável
O cenário mais provável nas áreas do projeto, caso o mesmo não fosse implantado, é a
continuidade do uso agropecuário da terra. Essa afirmação se baseia na realidade atual das
iniciativas de recuperação de APPs na região do Programa, que podem ser qualificadas como
incipientes, e no fato de que os programas e políticas que deveriam promover a recuperação
de APPs no estado de Mato Grosso não têm perspectiva de mudar essa realidade em horizonte
de tempo previsível.

2. Documentar que os benefícios do projeto, incluindo benefícios para o clima, a
comunidade e a biodiversidade, não teriam ocorrido na ausência do projeto, explicando
como as leis, regulamentos e acordos de governança existentes, ou a falta de leis e
regulamentos e de seu cumprimento, teriam o potencial de afetar o uso da terra e
justificando que os benefícios que estão sendo reivindicados pelo projeto são realmente
‘adicionais’ e não teriam ocorrido sem o projeto. Identificar e distinguir os benefícios para
o clima, a comunidade e a biodiversidade que se pretende utilizar como compensações e
especificar como a adicionalidade é estabelecida para cada um desses benefícios.
Recuperação de APP na região do Programa
Na região do Programa, as principais iniciativas de recuperação de APPs são realizadas no
âmbito da Campanha ‘Y Ikatu Xingu, lançada em 2004. Desde seu lançamento, a Campanha
conseguiu implantar projetos de recuperação em APPs em uma área total de cerca de 3 mil
hectares. Essa área representa menos de 0,5% do total de cerca de 423 mil hectares de APPs
desmatadas na bacia do Xingu mato grossense estimados na vigência do código florestal
revogado e também dos 500 mil hectares de passivos de APPs no estado do Mato Grosso
calculados por Soares-Filho (op. cit.).
Fora do âmbito da Campanha, nos municípios de atuação das entidades proponentes do PoA
Xingu, não se observa nenhum movimento significativo de recuperação de APPs degradadas.
7

O Termo de Ajustamento de Conduta – TAC é o acordo do proprietário com a SEMA para recuperação
de suas APPs.
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Qualquer iniciativa de recuperação de APPs na região que esteja fora do âmbito da Campanha
é certamente muito isolada. Além disso, as ações de recuperação da Campanha dependem de
recursos de doações não permanentes a projetos, oriundos de fontes externas à região. O
projeto “Governança Florestal nas Cabeceiras do Rio Xingu”, financiado pela Comissão
Européia, com aporte total de 3,3 milhões de euros, foi a principal fonte de recursos para as
ações da Campanha entre 2007 e 2010. Depois vieram USAID em 2011 e 2012 e outros
apoiadores de menor expressão, mas que foram fundamentais para chegar ao resultado
obtido. Portanto, a recuperação de APPs na região do Programa depende essencialmente das
ações da Campanha, que ainda tem uma escala incipiente e não possui fontes próprias e
sustentáveis de recursos.
A situação de degradação das APPs e o estado incipiente das atividades de recuperação na
região do Programa se estabeleceram e perduram apesar das leis e políticas que visam
proteger as florestas em áreas privadas, especialmente as nascentes e matas ciliares.

Código Florestal
O Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei nº 12.727 e Decreto
7.830 de 17/10/2012) dispõe em seus Artigos 4, 5, 6 e 7 a delimitação e o regime de proteção
das Áreas de Preservação Permanente (APP). Para fins de conservação, define que essas áreas
estejam protegidas no entorno de nascentes e dos olhos d’água perenes, em qualquer que
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. No caso das áreas ciliares, a
proteção varia em função da largura dos cursos d’água, a saber:


30 metros, para os cursos d’água de menos de 10 metros de largura;



50 metros, para os cursos d’água que tenham de 10 a 50 metros de largura;



100 metros, para os cursos d’água que tenham de 50 a 200 metros de largura;



200 metros, para os cursos d’água que tenham de 200 a 600 metros de largura;



500 metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 metros;



Áreas de entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:



100 metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 hectares de
superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros.

No entanto, no Artigo 61, para fins de recomposição, o que aplica-se apenas para as áreas
rurais consolidadas, isto é, área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de
julho de 2008, as APPs deverão ser recuperadas da seguinte forma em imóveis rurais:


Até 1 módulo fiscal: recomposição das faixas marginais em 5 metros, contados da
borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água.



De 1 até 2 módulos fiscais: 8 metros.



De 2 até 4 módulos fiscais: 15 metros.



De 4 até 10 módulos fiscais: 20 metros para cursos d’água com até 10 metros de
largura. Para maiores larguras, segue-se a regra de maior que 10 módulos.
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Maior que 10 módulos: metade da largura do curso d’água, observando o mínimo
de 30 e o máximo de 100 metros, contados da borda da calha do leito regular.



De lagos, idem até 4 módulos, 30 metros para módulos maiores.

Sendo que a APP não ultrapassará 10% da área total do imóvel, para imóveis rurais com área
de até 2 módulos fiscais ou 20% da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior
a 2 e de até 4 módulos fiscais.
Apesar das condições estabelecidas, o Código Florestal foi amplamente ignorado e/ou
desrespeitado em todo o país antes de sua alteração (Sparovek et. al., 2010) e até o momento,
passados dois anos, não há indícios de alteração neste comportamento. De acordo com
Soares-Filho (2013), o Estado de Mato Grosso é o estado com maior passivo ambiental,
totalizando aproximadamente 6 milhões de hectares a serem recuperados, sendo cerca de
600.000 hectares em APPs –250.000 hectares na Amazônia e o restante no Cerrado. Embora, o
que se vislumbra no horizonte próximo é que esta conjuntura de não cumprimento da
legislação permaneça difundida por todo país, com a tendência de diminuição das iniciativas
de restauração, dado que as faixas de recuperação das APPs foram reduzidas e existe a
possibilidade de se contabilizar as APPs na RL, após a revisão do Código Florestal (Zakia &
Pinto, 2013).

Sistema de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais (SLAPR)
Um dos motivos pela falta de implementação do Código Florestal até o final da década de 1990
foi a ausência de instrumentos específicos de controle por parte do Estado. Por isso, o estado
de Mato Grosso estabeleceu a obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental Único para todas
as atividades agropecuárias e florestais (Lei Complementar nº38 de 1995 – Código Ambiental
de Mato Grosso) e a partir de 1999 implementou o Sistema de Licenciamento Ambiental das
Propriedades Rurais (SLAPR). A exigência legal de cadastramento no SLAPR para obtenção da
licença ambiental única para as atividades rurais se acompanha do compromisso de
recuperação das APPs degradadas.
No entanto, esse instrumento de política ambiental que visa dar operacionalidade à
implementação do código florestal não tem sido efetivo: o cadastramento no SLAPR tem sido
muito lento e, mesmo em áreas cadastradas, há barreiras para que as APPs sejam
recuperadas. Isso se deve, em parte, à ausência de uma nova lei estadual que venha ao
encontro das orientações da nova lei federal. Neste momento, até o pouco que estava sendo
feito parou.

Adesão ao SLAPR e regularização ambiental de propriedades rurais
Até o final de 2009, dez anos após a implantação do SLAPR, apenas 11 mil propriedades,
representando cerca de 8% do número total de propriedades rurais do estado e cobrindo 28%
da área passível de cadastramento, se encontravam cadastradas no sistema (ICV 2010). Desde
2009, com a criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a adesão ao SLAPR aumentou, porém
a expectativa de chegar a 80% ou mais da área e do número de propriedades permanece
distante.
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O baixo nível de adesão ao SLAPR se explica, primeiramente, pela falta de interesse da maioria
dos proprietários. Inicialmente, os proprietários que precisam da LAU são aqueles que querem
obter autorizações de manejo ou exploração florestal, ou desmatamento. Uma resolução do
Conselho Monetário Nacional estabeleceu que a partir de julho de 2008 a concessão de
crédito rural para atividades agropecuárias no Bioma Amazônia está condicionada a
apresentação da licença ambiental da propriedade ou de comprovação que a propriedade se
encontra no processo de regularização ambiental (Resolução BACEN nº 3.545, de 2008). Essa
resolução pode ter contribuído para o recente aumento na adesão ao SLAPR em Mato Grosso.
O segundo motivo da baixa adesão é o receio dos proprietários de serem multados pelos
desmatamentos ilegais em suas propriedades. De fato, a primeira providencia do órgão
ambiental, ao receber a solicitação de licenciamento ambiental, deveria ser de emitir as multas
correspondentes aos desmatamentos realizados sem autorização ou desrespeitando o código
florestal.
Para contornar esse obstáculo, o governo estadual lançou sucessivamente dois programas de
regularização ambiental das propriedades rurais: o Programa Estadual de Regularização
Ambiental – Pró-Regularização, lançado no final de 2005 (Lei Complementar 232, de 2005) ,
que já previa a extinção da punibilidade das infrações administrativas (Art. 8), ou seja, não
aplicação das multas por desmatamentos ilegais, para os proprietários que cumprirem com a
recuperação ou compensação de seus passivos florestais, e o Programa Mato-grossense de
Regularização Ambiental Rural - MT Legal, criado em dezembro de 2008 e regulamentado em
novembro de 2009, confirma essa isenção de multas, entre outros benefícios, para aqueles
proprietários que aderirem no prazo de um ano, e estabelece o Cadastro Ambiental Rural
(CAR) como um passo intermediário, mais simplificado, na obtenção da LAU.
Porém, ambas tentativas tiveram resultados aquém do almejado. O primeiro programa não foi
reconhecido pelo órgão ambiental federal, que continuou aplicando multas, nem pelo
Ministério Público, e acabou tornando-se inócuo. O segundo programa obteve esses
reconhecimentos, porém mesmo assim a adesão dos proprietários foi baixa. A Lei Florestal
federal aprovada em 2012 generaliza a isenção de multas para desmatamentos anteriores a
2008, porém até o momento sua implementação não foi iniciada, devido à demora dos órgãos
para regulamentar seu funcionamento.
O terceiro motivo pela baixa adesão ao SLAPR é o alto custo da regularização ambiental. Além
do custo de recuperação das APPs degradadas (ver discussão abaixo), a regularização
ambiental do imóvel requer a resolução dos eventuais passivos de reserva legal. As
possibilidades para regularização da RL incluem a recuperação do passivo florestal na própria
propriedade, que pode gerar um custo de oportunidade muito elevado pela perda de áreas
produtivas, ou algumas opções de compensação desse passivo. De toda forma, o custo total da
regularização da RL pode ser muito alto, especialmente para propriedades com elevado
passivo (ISA, 2009a).
Outros aspectos relevantes à questão da regularização ambiental das propriedades rurais em
Mato Grosso dizem respeito aos acordos envolvendo o setor privado e as cadeias produtivas.
Os Pactos ambientais setoriais, firmados entre o governo de Mato Grosso e as entidades
representativas dos setores da soja, pecuária e cana no segundo semestre de 2007,
propunham metas ambiciosas até 2010, mas que de forma geral ficaram longe de serem
atingidas, com exceção do setor da cana (pouco representativo na escala do estado). No setor
da pecuária, as três principais redes de frigoríficos atuando no estado firmaram em 2010 um
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Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Federal assumindo o
compromisso de não adquirir mais gado bovino proveniente de áreas de novos
desmatamentos e de exigir o CAR de seus fornecedores. De forma mais ampla, os setores da
produção de soja e de pecuária estão envolvidos em discussões visando estabelecer acordos
nas respectivas cadeias produtivas sobre produção responsável ou sustentável.
As versões preliminares desses acordos incluem exigências de regularização ambiental das
propriedades rurais. No entanto, muitos observadores avaliam que essas mesas de discussão
não levarão a resultados concretos em curto prazo. De fato, a Associação de Produtores de
Soja de Mato Grosso (Aprosoja) se retirou da Mesa-Redonda sobre Soja Responsável (Round
table on Responsible Soy – RTRS) em 2009, e não tem mais a regularização ambiental entre
suas prioridades declaradas. A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) continua
participando do Grupo de Trabalho sobre Pecuária Sustentável (GTPS), mas afirmando que o
setor não poderá arcar com o custo da regularização e adequação ambiental.
Dessa discussão concluímos que a regularização ambiental de propriedades rurais,
materializada pelo seu cadastramento no SLAPR, pode tender a se generalizar entre as
propriedades rurais em Mato Grosso, porém esse processo ainda demorará vários anos até
abranger a maioria das áreas, especialmente aquelas com maiores passivos ambientais, seja
em termos de APP ou de reserva legal.

Recuperação de APP
No ato do cadastramento no SLAPR, o proprietário que tiver passivo ambiental deve
apresentar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) ou aderir ao Programa de
Regularização Ambiental (PRA), o que em qualquer dos casos contempla obrigatoriamente a
recuperação das APPs desmatadas. No entanto, segundo informações da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente (SEMA), corroboradas por observações de campo, de forma geral os PRAD
só estão sendo cumpridos parcialmente. Algumas APPs são objeto de tentativas geralmente
frustradas de condução da regeneração natural ou de plantio de mudas convencional, mas a
maioria das APPs degradadas continua com uso agropecuário.
O monitoramento de PRAD iniciou em abril de 2008 na SEMA. Em 2008 foram avaliados 518
PRADs de APPs degradadas. Em 40% dos casos analisados, os relatórios anuais não tinham sido
entregues, caracterizando irregularidade. Além disso, em todos os casos em que os relatórios
foram entregues, os mesmos apresentaram irregularidades. Somente 13 projetos foram
vistoriados in loco, e todos eles apresentaram problemas: ou os projetos de recuperação não
tinham sido implementados, ou tinham fracassado, sendo invadidos pelo capim. Conclui-se
que, atualmente, uma proporção mínima das APPs degradadas do estado está sendo
efetivamente recuperada, mesmo em propriedades com licença ambiental (ICV, 2009). O
órgão não forneceu mais informações sobre o monitoramento da recuperação de APP depois
dessas datas.
O primeiro motivo pelo não cumprimento dos PRAD é o alto custo da recuperação. O custo
total da recuperação com plantio convencional, incluindo manutenção, é estimado em cerca
de R$ 10 mil por hectare (ver tabela 18 abaixo). A área de APP representa tipicamente 10 a
15% da área das propriedades rurais na região do Programa (12,2% em média). Dessa área,
uma porção está desmatada, que varia de 0 a mais de 50% em função da situação de cada
propriedade, com uma média de 22% na região do Programa (em 2009). Em uma propriedade
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que tiver 12,2% de APPs, sendo um terço delas desmatadas, calculamos que o custo de
recuperação dessas APPs com plantio convencional pode representar cerca de 10% do valor
total da propriedade rural, considerando valores típicos da terra na região. Esse custo pode ser
considerado uma barreira econômica à execução dos PRADs.
Aliado ao alto custo da recuperação, outro motivo pelo não cumprimento dos PRADs é a falta
de monitoramento e controle por parte do estado. Atualmente, não há sistemas para controle
da recuperação de APPs por sensoriamento remoto, nem previsão de desenvolver tal sistema
(ICV, 2009). Além disso, o controle dos relatórios anuais de PRAD no órgão ambiental estadual
é muito falho. Por exemplo, em 2009 não foi feito esse controle. E o controle dos PRADs por
meio de vistorias em campo é extremamente limitado. A SEMA realizou apenas 13 vistorias de
monitoramento de PRAD em 2008, e nenhuma vistoria desse tipo em 2009.
Não há previsão de investimento significativo na área de controle da execução dos PRADs no
órgão ambiental estadual. No Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas
do Estado de Mato Grosso (PPCDQ-MT), a única menção ao assunto é o programa 1.1
Monitoramento da dinâmica da cobertura vegetal, do eixo de Monitoramento e Controle, que
prevê, na sua ação A- Monitoramento do desmatamento e transformação da cobertura
vegetal: “desenvolver e implementar o acompanhamento sistematizado de desmatamentos,
degradação, queimadas, exploração florestal, regeneração e recuperação de áreas da
cobertura vegetal”. Essa formulação é muito genérica e não garante o desenvolvimento de um
sistema de monitoramento dos PRADs.
Portanto, consideramos pouco provável que a pressão do poder público para o cumprimento
dos PRADs seja fortalecida em horizonte previsível de tempo, fazendo com que o alto custo da
recuperação de APPs continue inibindo os proprietários de efetivamente executar os PRADs.
Concluímos que o cenário mais provável na região do Projeto Carbono Nascentes do Xingu é a
estabilização da área de APPs degradadas, com progressiva adesão ao Sistema de
Licenciamento Ambiental das Propriedades Rurais e consequente regularização ambiental,
porém na maioria dos casos sem efetiva recuperação das APPs degradadas. Portanto, o
cenário mais provável sem a implantação das APDLs do Programa, mesmo com a hipótese
otimista de adesão ao SLAPR, é a continuidade do uso agropecuário do solo.
Consequentemente, as atividades do projeto Carbono Socioambiental do Xingu são adicionais,
gerando benefícios sociais, ambientais e climáticos, dos quais apenas os climáticos serão
contabilizados e comercializados.

Sobre os benefícios climáticos
Os benefícios climáticos do PoA Xingu – o que inclui a estimativa de emissões na ausência do
projeto, a estimativa de emissões e captura do projeto e a avaliação dos benefícios líquidos do
projeto – foram estimados com base na “Ferramenta para demonstração e avaliação de
adicionalidade em atividades de projeto de agricultura, floresta e outros uso da terra do VCS”
(VT0001: Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture,
Forestry and Other Land Use (AFOLU) project activities”, versão 3.0). Os subitens que seguem
refletem os quatro passos da Ferramenta.

Passo 1 - Identificação de cenários de uso da terra alternativos aos CPAs
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Como demonstrado na seção G2.1 “Cenário de Uso da Terra”, os cenários viáveis alternativos
são:
I.

Continuidade do uso agropecuário existente: pastagem ou lavoura,

II.

Isolamento das áreas para regeneração natural, e

III.

Tentativa de recuperação convencional.

Os cenários 2 e 3 correspondem às atividades de recomposição da vegetação nativa
implantadas nas áreas sem serem registradas como um projeto AFOLU de carbono.

Adequação dos cenários de uso da terra alternativos às exigências legais
O cenário 1 (continuidade do uso agropecuário), apesar de ser inconsistente com o Código
Florestal federal e com o Código Estadual de Meio Ambiente, reflete a realidade regional de
não cumprimento da legislação que protege matas ciliares e do entorno de nascentes. Em
estimativa realizada em 2010, as propriedades rurais da região das cabeceiras do Xingu
apresentavam 22% de suas APPs sem cobertura vegetal nativa e outros 10% com vegetação
alterada (ISA e ICV, 2010. Ver figuras 18 e 19 abaixo). Portanto, 32 % das APPs em
propriedades rurais na região das cabeceiras do Xingu não estavam de acordo com a legislação
florestal vigente. De acordo com Soares-Filho (2013), já citado neste trabalho, o estado do
Mato Grosso possui atualmente cerca de 500 mil hectares de APPs degradadas.
Os cenários 2 e 3 seriam as tentativas em conformidade com a lei para recuperação da
cobertura vegetal das áreas de APP ou RL atualmente desmatadas ou alteradas.
Portanto, os cenários considerados ou refletem a realidade de não cumprimento disseminado
da legislação florestal vigente (cenário 1) ou estão de acordo com as exigências legais (cenários
2 e 3), podendo ser considerados cenários alternativos à implantação do Projeto.
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Figura 18 – Desmatamentos em APPs das Cabeceiras do Rio Xingu (ISA & ICV, 2010)
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Figura 19 – Situação das nascentes nas cabeceiras do Rio Xingu (MT) em 2009

Seleção do cenário de linha de base
A análise completa relativa à seleção do cenário de linha de base do Programa está contida na
seção G2.1 – Cenário de Uso da Terra. Resumidamente, por falta da capacidade de fiscalização
por parte do poder público, o cenário alternativo 1 acaba por não enfrentar barreiras
significativas para a continuidade do uso agropecuário das áreas.
Esta realidade é refletida pela baixa adesão ao programa MT Legal, programa de
cadastramento e regularização ambiental de propriedades rurais de Mato Grosso que facilita o
cadastramento e regularização ambiental das propriedades rurais no estado. O programa
desburocratiza e flexibiliza a obtenção do CAR (Cadastro Ambiental Rural), não multando os
proprietários que demonstram ter passivos em suas propriedades e reduzindo em 90% o valor
das multas já aplicadas à propriedade que inicia o licenciamento ambiental.
O prazo para adesão ao programa foi iniciado em 13 novembro de 2009 e terminaria em 13 de
novembro de 2010, mas até o fim de setembro de 2010 apenas 5.800 propriedades haviam
iniciado o processo de cadastramento no Programa. O prazo para adesão foi então estendido,
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por decreto estadual, em mais dois anos. Com base nos dados do SLAPR é constatado que,
após o MT Legal, o estado passou a ter 31% de áreas licenciáveis cadastradas, contra os 28%
anteriores ao MT Legal.
Do total de APPs em áreas privadas na bacia do Xingu mato grossense, 35% estavam
degradadas (desmatadas ou alteradas) em 2009, somando cerca de 582 mil ha., dos quais
apenas 5,2% estavam em propriedades cadastradas no SLAPR em 13/08/2010. Este é o
percentual de APPs degradadas que deveriam estar sendo recuperadas. Mas, na realidade, a
maior parte das áreas pendentes de recuperação florestal cadastradas no SLAPR não está
sendo recuperada, conforme pode ser inferido a partir de alguns dados repassados pela SEMA.
Em 2009, a Coordenadoria de Monitoramento e Recuperação de Áreas Degradadas (CMRAD)
da SEMA identificou 1.926 Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs)
protocolados junto à SEMA, mas apenas 925 (48%) deles tiveram relatório anual de
acompanhamento apresentado. A CMRAD analisou 653 relatórios e todos eles apresentaram
inconformidades, faltando informações para avaliação sobre o desenvolvimento do processo
de recuperação (SEMA, 2010).
Paralelamente à análise do parágrafo anterior, levantou-se os resultados das 130 vistorias de
campo realizadas pela Superintendência de Gestão Florestal da SEMA no ano de 2010 (até 02
de setembro). Apenas 12% das áreas visitadas estavam em conformidades com os TACs
firmados. Os outros 88% apresentaram como principais inconformidades a não implantação ou
implantação parcial das ações acordadas, existência de grandes áreas tomadas por braquiária
(capim) e utilização de técnicas inadequadas ao tipo de áreas a ser restaurada.
Pelo acima exposto, conclui-se que a maior parte das APPs desmatadas na região do PoA Xingu
continua a ser utilizada para atividades agropecuárias – por não se assumir o compromisso de
recuperá-las como parte do processo de regularização ambiental das propriedades, ou por se
assumir o compromisso de fazê-lo, mas não implantar os TACs acordados. Com a tendência de
não recuperação vegetacional das APPs desmatadas na região das cabeceiras do Xingu, o
proponente do Programa adota como linha de base o cenário alternativo 1 - Continuidade do
uso agropecuário existente.

Passo 2 – Análise de investimento
O projeto Carbono Nascentes do Xingu têm suas áreas restauradas com os recursos levantados
por meio da venda antecipada das RVEs a serem geradas ao longo dos 30 anos do projeto. O
único benefício financeiro decorrente de sua implantação é a venda dos créditos de carbono. A
tabela 18 traz os custos das atividades de restauração por técnica de restauro e uso anterior
do solo.

Tabela 18 - Custo totais para restauração das áreas (R$ / ha)
Recuperação mecanizada

Recuperação com mudas

Uso anterior

Uso anterior

Agricultura

Pecuária

Agricultura

Pecuária

R$ 3.587,00

R$ 5.587,00

R$ 8.400,00

R$ 10.400,00
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Fonte: ISA, 2014

Como a implantação do projeto produz renda advinda apenas da venda dos créditos de
carbono, conclui-se pela sua adicionalidade, a ser confirmada pela análise de prática comum
(Passo 4). De qualquer forma, o item dedicado ao Passo 3 a seguir expõe as diversas barreiras
enfrentadas pelas iniciativas de restauração florestal na região das cabeceiras do Xingu.

Passo 3 – Análise de barreiras
A restauração florestal das propriedades rurais na região do Programa enfrenta barreiras
significativas para sua implantação.

Barreiras institucionais
Expectativa de reforma do Código Florestal
No período de implantação do Projeto, havia um movimento político do setor agropecuário
brasileiro para mudanças no Código Florestal. Esta possibilidade de diminuição das exigências
do Código, que acabou concretizando-se, foi uma das causa do desinteresse dos produtores
mato-grossenses, mesmo com os incentivos do programa MT Legal, em iniciar o processo de
regularização de suas propriedades rurais. O presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) declarou que não era vantajoso o produtor
iniciar o processo de licenciamento sem definição sobre a reforma do Código Florestal,
deixando claro a postura da principal instituição de defesa dos interesses do setor
agropecuário do estado (reportagem “Em MT, programa de regularização ambiental registra
baixa procura”, Folha de São Paulo, 15 de julho de 2010). Desde então, não houve
mobilização significativa por parte da entidade para incentivar a regularização ambiental das
propriedades rurais e a recuperação das APPs.

Falta de monitoramento e fiscalização
A falta de monitoramento, fiscalização e responsabilização da recuperação das APP e RL
degradadas, mesmo em propriedades já cadastradas no SLAPR ou licenciadas, torna viável a
opção pela manutenção das atividades agropecuárias em APP ou RL. Cada PRAD gera um
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). No estado de Mato Grosso, foram vistoriados
apenas 13 TACs em 2008 e em 2009 nenhuma vistoria foi realizada devido a mudanças de
organização departamental da SEMA. A partir de 2010 a fiscalização passou a ser
responsabilidade da Coordenadoria de Reflorestamento e Monitoramento de Recuperação de
Áreas Degradadas (CRMRAD), ano em que foram executadas 117 vistorias de campo (Ofício nº
01031/GAB-SEMA-MT/2011). Números não muito representativos diante de um total de 8.040
CARs com déficit de APP protocolados junto à SEMA até 22 de julho de 2011, sendo que a
quantidade de vistorias de campo não tem apresentado aumento significativo com relação a
2010. Além disso, as vistorias têm se concentrado nos TACs mais antigos, assinados entre 2000
e 2005 (Ofício nº 01031/GAB-SEMA-MT/2011).
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Investimento
A Campanha ‘Y Ikatu Xingu passa por momento de consolidação de suas atividades, com
alguns fundos que viabilizaram iniciativas pioneiras da Campanha tendo seus prazos de
vigência finalizados. Os recursos aportados pelo fundo norte-americano Blue moon e do
holandês Doen já foram executados em sua totalidade. Os recursos aportados pela Comissão
Européia findaram em 2010, assim como os fundos disponibilizados pelo Instituto HSBC, e os
projetos junto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), outro financiador de ações da
Campanha. Parte dos recursos disponibilizados pela USAID em nível estadual, voltados ao
fomento de produção agropecuária responsável, foi aplicada em atividades de regularização
de propriedades rurais também na região das cabeceiras do Xingu até 2013. Neste contexto, a
comercialização das RVEs resultantes das atividades de restauração florestal realizadas no
âmbito da Campanha ‘Y Ikatu Xingu aparecem como alternativa para o financiamento de novas
iniciativas de recuperação. A estruturação do PoA Xingu foi iniciada neste contexto.

Barreiras devido às condições sociais e práticas prevalecentes
Uma barreira importante que impede a regularização de propriedades rurais na região do
Programa é a falta de profissionais (engenheiros florestais e agrônomos) preparados
tecnicamente e comprometidos com o sucesso da recomposição florestal da região. As
vistorias para verificação dos TACs expõem esta realidade. Muitos diagnósticos de PRADs estão
apontando para um potencial de regeneração natural de áreas onde são necessárias outras
intervenções de projeto da recomposição vegetal, além do simples isolamento da área. Assim,
na maior parte dos casos ocorre a invasão das áreas pelo capim que cresce rapidamente e
impede a brotação de sementes e crescimento de mudas.
Áreas sem potencial para regeneração natural são isoladas, não são monitoradas e nem
recebem atividades de manutenção necessárias ao bom andamento do projeto de
recuperação das áreas. Como reportado acima, praticamente todos os relatórios anuais de
acompanhamento de PRAD apresentam inconformidades e falta de dados importantes para
um correto acompanhamento da implantação dos TACs pela SEMA, como a quantificação da
área na qual foram implantadas as ações acordadas no TAC e os resultados que estão sendo
alcançados. As vistorias de campo revelam que a grande maioria dos projetos não está em
conformidade com os TACs firmados. As desconformidades têm como principais motivos a não
implantação ou implantação parcial das ações acordadas, existências de grandes áreas
tomadas por braquiária e utilização de técnicas inadequadas ao tipo de área a ser recuperada.

Condições ecológicas
Somente áreas que não possuem condições de regeneração natural podem fazer parte do PoA
Xingu. Áreas com potencial de regeneração natural precisam apenas ser isoladas para que
tenham sua vegetação nativa recuperada. São áreas com menores barreiras para sua
recuperação, motivo pelo qual não são elegíveis para o projeto.
Áreas que integram o projeto requerem o cercamento (no caso das áreas de pecuária),
preparo do solo, introdução de sementes e/ou mudas e atividades de manutenção. São áreas
com condições ecológicas que impõem barreiras à restauração, tais como ausência de banco
de sementes, impossibilidade de chuva de sementes por não estarem próximas de
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remanescentes florestais, presença de braquiária na área do projeto ou em área próxima e/ou
compactação do solo.
Vistorias de campo realizadas pela SEMA têm registrado o insucesso da maior parte dos PRADs
acordados com a Secretaria, sobretudo porque as áreas acabam sendo tomadas por
braquiária, impedindo o crescimento de espécies arbóreas. O PoA Xingu possui equipe técnica
com formação acadêmica adequada, experiência em projetos anteriores e que está envolvida
em outras iniciativas da Campanha ‘Y Ikatu Xingu, garantindo qualidade ao diagnóstico
ambiental, ao planejamento e à execução das atividades da restauração florestal, de forma a
superar as barreiras ecológicas presentes nas áreas de um CPA.

Passo 4 – Análise de prática comum
Em nível nacional, um estudo coordenado pelo professor Gerd Sparovek, da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) da Universidade de São Paulo – USP, em 2010, estimou um
déficit de vegetação natural em APPs de 44 milhões de ha., quase 43% do total de 103 milhões
de ha. de APPs em todo o território nacional (Sparovek, 2010). Na região das cabeceiras do Rio
Xingu, precisam ser recuperadas mais de 35% das APPs em áreas não protegidas por UCs ou
TIs e externas a assentamentos de reforma agrária. Não há diferença significativa entre o
percentual de APPs degradadas em áreas cadastradas e não cadastradas no SLAPR. O menor
déficit de APPs conservadas na região das cabeceiras do Xingu pode ser associado à exploração
mais recente da região em comparação às áreas mais próximas à costa brasileira – a região do
Programa passou a ser ocupada com maior intensidade a partir de meados dos anos 90
(Hercowitz, 2009).
A falta de fiscalização do poder público tem feito prática comum na região a continuidade do
uso de APPs desmatadas como áreas produtivas. O geoprocessamento de imagens de satélite
mostra que as APPs desmatadas em propriedades cadastradas no SLAPR em agosto de 2010
representavam em torno de 5,2% do total de APPs desmatadas externas a áreas protegidas
(TIs e UCs) e assentamentos. APPs desmatadas que estão localizadas em propriedades não
cadastradas, muito provavelmente, continuarão sem a implantação de atividades que possam
levar à recomposição de sua mata nativa. E mesmo o cadastramento de áreas junto à SEMA
não garante recomposição da vegetação nativa como pode ser assumido perante o fato de que
a maior parte dos PRADs registrados não está tendo seus relatórios anuais de
acompanhamento enviados à SEMA e que as vistorias de campo realizadas pelo órgão
ambiental do estado demonstram que a maior parte dos TACs firmados não são executados ou
não obtêm êxito na recuperação de APPs desmatadas.
Uma forma direta de demonstrar que a recuperação de APPs desmatadas não é prática
comum na região das cabeceiras do Xingu é analisar o estado recente das APPs que se
encontravam sem cobertura florestal no início da década. Por meio de imagens de satélite,
constata-se que das APPs externas a áreas protegidas (TIs e UCs) e assentamentos que se
encontravam sem cobertura florestal no ano 2000, apenas 6,3% estavam cobertas por
vegetação florestal em 2009.
Portanto, a restauração de APPs desmatadas em áreas privadas é prática incomum na região
de abrangência do PoA Xingu.
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G3. Participação de Atores
Acesso a Informações
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.
Conforme mencionado, o projeto Carbono Nascentes do Xingu se insere no contexto da
Campanha ‘Y Ikatu Xingu. Desta forma, as atividades do projeto em nada diferem das
atividades que são cotidianamente realizadas pela campanha. A única diferença deste projeto
é que os recursos que financiam os plantios provêm de uma empresa interessada em adquirir
os créditos de carbono, gerando uma maior complexidade no que se refere aos contratos,
garantias, monitoramentos e outros. Esta complexidade, contudo, não afeta em absoluto o
funcionamento da Campanha e não tem impacto algum sobre os demais stakeholders; recaem
apenas sobre as instituições proponentes e os proprietários envolvidos. As atividades de
campo são as mesmas levadas a cabo pelas demais iniciativas de restauração florestal da
Campanha ‘Y Ikatu Xingu e geram apenas externalidades positivas, entre elas o importante
aumento da demanda da Rede de Sementes do Xingu, o aumento da cobertura vegetal nativa,
a contribuição para a qualidade da água e a criação de corredores ecológicos.
No âmbito da Campanha, os stakeholders tem acesso a todas as informações e atividades
realizadas por meio das diversas reuniões que acontecem periodicamente em diferentes
pontos da Bacia do Xingu e por meio das páginas na internet da própria Rede de Sementes do
Xingu
(http://sementesdoxingu.org.br/site/)
e
do
Instituto
Socioambiental
(http://www.socioambiental.org/) bem como suas respectivas mídias sociais O anexo 1
apresenta os relatórios dos encontros anuais da Rede de Sementes desde 2010.

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.
As informações mais relevantes sobre os impactos na comunidade são discutidas no âmbito da
Rede de Sementes, especialmente durante o Encontro anual, que acontece sempre nos meses
de julho ou agosto em alguma localidade/município com atuação da rede. Dado que as
comunidades fazem parte da Campanha ‘Y Ikatu Xingu e participam ativamente da Rede de
Sementes, elas são co-responsáveis pelo desenvolvimento das atividades, com voz ativa nas
decisões que são tomadas de forma compartilhada.
Do ponto de vista do ecossistema, a única externalidade negativa que poderia ocorrer em
função da Rede de Sementes em geral, e do projeto Nascentes do Xingu por fomentar seu
funcionamento, é a redução da quantidade de sementes disponíveis para a fauna e para a
reprodução da vegetação nativa, em função da coleta. Para minimizar esse risco, foi
estabelecido no encontro da Rede de Sementes do Xingu em 2009 que deve-se colher, no
máximo, 50% da produção de frutos de cada árvore. Esse parâmetro é rediscutido e
85

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

reafirmado a cada novo encontro anual, nos encontros regionais, nas oficinas com as
comunidades e é verificado durante o acompanhamento das atividades de coleta em campo
pelos técnicos da associação Rede de Sementes do Xingu e as organizações de apoio como o
Instituto Socioambiental (ISA), Associação Nossa Senhora da Assunção (ANSA), ATV
(Associação Terra Viva), Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Operação Amazônia Nativa
(OPAN). O valor de 50% foi estipulado com base em uma gama de estudos que mostram que a
taxa de predação natural de sementes (principalmente devido à ação de fungos e bactérias) é
geralmente maior que 80%, e frequentemente atinge 100% das sementes que caem sob a
copa das árvores devido à maior concentração de sementes e, consequentemente, de
predadores nas proximidades das árvores-mãe durante o período da sua frutificação. Uma
condição regional que relativiza este risco é a reminiscência de grandes maciços e inúmeros
fragmentos de vegetação nativa na região, que impossibilita que os coletores possam colher
de todas as árvores de alguma espécie e causar impacto significativo na manutenção da sua
população.
Do ponto de vista econômico, poderia haver impacto negativo caso a geração de renda
monetária com a coleta de sementes causasse algum tipo de desagregação comunitária ou
descaracterização cultural. No entanto, isso não é o que ocorre com as comunidades de
agricultores familiares coletores, por motivos óbvios, já que seu modo de vida depende
eminentemente do dinheiro, e tampouco com as comunidades indígenas, que apesar de
manter forte tradição cultural, estão habituadas a lidar tanto com a lógica do dinheiro como
com a lógica de projetos.

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.
A comunicação aos stakeholders do processo de validação e verificação do CCB será realizada
principalmente durante as visitas e reuniões técnicas que são realizadas periodicamente por
núcleo de coletores. No encontro geral da Rede de Sementes realizado em 2013 os
participantes já foram informados sobre o processo em curso.

Consulta
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.
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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.
Ver apresentação da Rede de Sementes do Xingu no indicador G1.5, as páginas web da Rede
de Sementes e da Campanha ‘Y Ikatu Xingu e o Anexo 1.

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.
Este indicador já foi contemplado com outras respostas neste documento.

Antidiscriminação
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.

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.
O projeto deverá incluir um processo para receber, analisar, responder e tentar
solucionar Reclamações em um prazo razoável. O Processo de Feedback e Reparação de
Reclamações deverá levar em conta métodos tradicionais utilizados pelas Comunidades e
Outros Atores para resolver conflitos.
O Procedimento de Feedback e Reparação de Reclamações terá três estágios, com limites
de prazo razoáveis para cada um dos seguintes estágios.
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Primeiro, o Proponente do Projeto tentará resolver amigavelmente todas as Reclamações
e fornecer uma resposta por escrito às Reclamações da maneira que for culturalmente
apropriada.
Segundo, quaisquer Reclamações que não forem resolvidas por meio de negociações
amigáveis serão encaminhadas a mediação por um terceiro neutro.
Terceiro, quaisquer Reclamações que não forem solucionadas por meio de mediação
serão encaminhadas a) a arbitragem, tanto quanto permitido pelas leis da respectiva
jurisdição, ou b) aos tribunais competentes da respectiva jurisdição, sem prejuízo da
capacidade de a parte submeter a Reclamação a um órgão adjudicatório supranacional
competente, se for o caso.
O Procedimento de Feedback e Reparação de Reclamações deverá ser divulgado e
tornado acessível às Comunidades e Outros Atores. As reclamações e as respostas do
projeto, incluindo eventual reparação, deverão ser documentadas e disponíveis
publicamente.
Ao longo do desenvolvimento da Campanha ‘Y Ikatu Xingu e na experiência das instituições
proponentes com restauro florestal no arranjo apresentado no Projeto são muito raros os
episódios de desentendimentos e controvérsias. Mesmo assim, os proponentes do projeto
divulgam a todos os interessados o e-mail do ISA e da AXS como canais prioritários para
encaminhar quaisquer desconformidades ou conflitos. Os canais de reclamação são divulgados
nos encontros da Rede de Sementes do Xingu, na página web da Rede e diretamente aos
proprietários envolvidos.
Reclamações recebidas formalmente por estes canais são tratadas na diretoria da AXS, que faz
os encaminhamentos necessários e as respostas no prazo máximo de 30 dias. Todas as
reclamações recebidas, bem como os encaminhamentos dados, são tornadas públicas no site
da Rede de Sementes.
Caso os encaminhamentos dados pela AXS não sejam satisfatórios, o problema é levado à
Rede de Sementes do Xingu, que juntamente com um representante da AXS e um
representante do ISA, devem conseguir dirimir as divergências.

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.
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Os técnicos do ISA provêm capacitação para os coletores de sementes – mulheres em sua
maioria –, para que possam coletar melhor e com mínimo impacto, e para os trabalhadores
das fazendas engajadas no projeto, para que possam ser responsáveis pelo plantio e pelo
manejo das suas áreas em restauração florestal. Estes trabalhadores estão habituados a usar o
maquinário da fazenda para realizar o plantio da soja, então a capacitação deve ser na
adaptação das técnicas já conhecidas para o plantio de floresta. A capacitação dos coletores
inclui métodos de monitoramento da frutificação, busca, coleta, limpeza, beneficiamento e
armazenamento de sementes, emissão de notas fiscais e organização produtiva. A capacitação
das pessoas que trabalham nas fazendas e plantam essas sementes consiste em ensinar a
reconhecer as espécies nativas, suas formas de armazenamento e quebra de dormência,
preparar as misturas de sementes (muvucas) e semeá-las usando maquinário específico da
fazenda, monitorar o plantio resultante, definir e aplicar as ações de manejo necessárias.

Figura 20 – Atividades de preparação para um plantio

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
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marginalizadas, tenham uma chance justa de ocupar cargos para os quais possam ser
treinados.
A Rede de Sementes do Xingu (RSX) é aberta ao ingresso de novos grupos e, dessa forma, tem
crescido ao longo dos anos. Para ingressar na RSX como coletor é necessário fazer sua lista de
potencial de coleta e estar organizado em um grupo no qual haja ao menos uma pessoa que
possa se dedicar a fazer o trabalho do elo, para centralizar a comunicação da comunidade com
a Rede. Esta pessoa deve participar das reuniões e capacitações e orientar os coletores do
grupo, gerir as encomendas, coletas, emissões de notas fiscais e pagamentos. Além disso, é
necessário que o candidato a coletor da RSX respeite as regras de funcionamento da Rede e
não faça uso irracional do fogo e colabore com atividades de educação ambiental e de
restauração de áreas degradadas na região onde exerce a atividade.

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.
Os colaboradores das organizações desenvolvedoras do Programa estão devidamente
contratados e cumprem com toda a legislação trabalhista aplicável 8 . As atividades de
intervenção em campo são executadas por funcionários das propriedades participantes, cujos
proprietários assumem, em contrato, compromisso de respeito à legislação trabalhista.
Especificamente, os proprietários se comprometem a:
-

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.

8

São contratados mediante as leis trabalhistas regidas pela CLT, as quais garantem ao empregado os
benefícios presentes no Decreto – Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
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Os riscos estimados para as atividades do projeto são mínimos, no entanto, a atividade de
projeto compromete-se a assegurar ao trabalhador o cumprimento da legislação trabalhista
brasileira prescrita sob a CLT, a qual em ordem da segurança e bem-estar do trabalhador,
prevê entre muitos benefícios a estipulação da jornada de trabalho em até oito horas diárias
com pausas para descanso e alimentação, e o disposto na Lei 6514, de 22 de dezembro de
1977, relativo à segurança e medicina do trabalho e dá outras providências.
O ISA também cumpre com a Norma Regulamentadora (NR) 31 que estabelece os preceitos a
serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o
planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura,
exploração florestal e aqüicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. Com
o intuito de fazer prevalecer os princípios de segurança e saúde do trabalhador rural e
minimizar os riscos do trabalho no campo, será realizado, conforme plano de atividades,
capacitações para os contratados das normas vigentes.

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.
O Projeto Carbono Nascentes do Xingu foi desenvolvido pela parceria técnica entre o ISA e o
ICV. A estrutura do documento de concepção do Programa (PoA) foi feita de acordo com o
padrão do Verified Carbon Standard (VCS). O ICV foi responsável pela elaboração do PDD para
ser submetido ao VCS, incluindo os cálculos dos benefícios climáticos, a análise de
permanência e de riscos e a escolha das metodologias adotadas. O projeto Carbono Nascentes
do Xingu consiste em um CPA do PoA Xingu, para o qual decidiu-se pela elaboração de dois
documentos independentes, embora relacionados, o presente documento para ser submetido
ao CCB e outro para o VCS.
O ISA desenvolveu o presente documento, a ser submetido à validação do CCB, adaptado do
documento VCS desenvolvido pelo ICV. O projeto Nascentes do Xingu é coordenado pelo ISA
que, juntamente com a Associação Xingu Sustentável, é responsável pela implantação de suas
atividades.
A Associação Xingu Sustentável – AXS – foi formada para unir os proprietários interessados na
restauração de suas APPs e negociação dos respectivos créditos de carbono, especialmente
para fazer parte do projeto Carbono Nascentes do Xingu. Atividades de restauro florestal
ocorrem desde 2004 no âmbito da Campanha ‘Y Ikatu Xingu e outros projetos com negociação
de carbono já haviam sido implementados pelo ISA em parceria com produtores rurais. A
constituição da AXS para este projeto teve diversos objetivos, entre os quais se podem
mencionar:
-

Capacitar produtores rurais para implementar e gerir projetos de carbono florestal,

-

Dividir responsabilidades e atribuir responsabilidade aos produtores envolvidos,

-

Maior envolvimento dos produtores e funcionários,
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-

Diminuir custos de transação.

Tais objetivos foram alcançados e em 2014/2015 a AXS apresentou à Natura um projeto com
novas áreas a serem plantadas com o objetivo de neutralizar emissões da empresa. O projeto
encontra-se em fase final de negociações e formalizações. A Natura é a empresa compradora
dos créditos de carbono, gerando os recursos que financiam o projeto Carbono Nascentes do
Xingu. Este projeto foi selecionado pela Natura em seu programa de neutralização de carbono
como forma de mitigar as emissões de gases de efeito estufa – GEE de seu processo produtivo.
O ISA é o proponente formal do Projeto Carbono Nascentes do Xingu, tendo no coordenador
do Programa Xingu, Rodrigo Junqueira, o responsável legal por suas atividades. A relação da
Natura com o ISA e a AXS é fundamentada em detalhado contrato assinado entre as partes e a
relação entre o ISA e a AXS se pauta em Termo de Compromisso também assinado pelas
partes. Segundo este Termo de Compromisso, são obrigações do ISA:
a. Identificar, em conjunto com a AXS, as áreas para restauro no âmbito do Projeto,
realizando o diagnóstico e elaborando o Mapa de Uso e Cobertura Florestal do
Imóvel com a localização das APPDs a serem recuperadas;
b. Estabelecer metodologia de restauro e monitoramento adequada ao Projeto,
observando o Cronograma de Atividades;
c. Implementar, durante os 03 (três) primeiros anos do Projeto, a contar da data do
plantio, e em conjunto com a AXS, as atividades necessárias para o plantio e
restauro de 220 hectares de APPDs, com espécies nativas, utilizando sementes e
mudas da Rede de Sementes do Xingu e dos Viveiros Municipais que fazem parte da
Campanha ‘Y Ikatu Xingu sempre que possível;
d. Realizar, durante toda a vigência do Projeto, vistorias das áreas com objetivo de
monitoramento, verificação e certificação das UVCs advindas do restauro das
APPDs, mediante auditor independente ou terceiro contratado, bem como entregar
à AXS os respectivos Relatórios de Monitoramento e Verificação;
e. Responsabilizar-se pela elaboração e entrega do PDD do Projeto, de acordo com os
padrões CCB, por si ou mediante terceiros;
f.

Dar total transparência e acesso a informações sobre o repasse de recursos do
Projeto à AXS para implantação das atividades de restauração.

As obrigações da AXS são:
a.

Identificar, em conjunto com o ISA, as APPDs que serão restauradas pelo Projeto e
cujos proprietários são membros da AXS;

b.

Implementar, em conjunto com o ISA o restauro nas APPDs definidas no Projeto,
conforme o disposto na cláusula 3.2 infra;

c.

Garantir junto aos proprietários as condições para que a restauração seja
implementada nas áreas definidas, inclusive garantir acesso livre às áreas para fins
de realização de plantio, monitoramento e verificação de UVCs, disponibilizar
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equipamentos, maquinário e pessoal conforme necessário e mediante prévio
acordo, e impedir danos às áreas sob restauro;
d.

Registrar as Reduções de Emissões no órgão de registro competente, com
assessoria do ISA;

e.

Dar total transparência e acesso a informações sobre o destino final das Reduções
de Emissões geradas, bem como sobre o repasse de recursos do Projeto para
implantação das atividades de restauração a seus membros e ao ISA.

No restauro florestal e sua manutenção, as AXS se responsabiliza por:
a.

Preparo do solo (limpeza, gradagem, dessecação e adubação, quando couber);

b.

Transporte e plantio das sementes e mudas;

c.

Aquisição de mourões e material para cercamento quando necessário para o
isolamento das áreas selecionadas;

d.

Realização de capina mecânica ou química, se necessário;

e.

Tratos culturais (controle de capim, formigas e outros);

f.

Isolamento da área selecionada, quando houver risco de fogo, entrada de animais
de criação ou impacto de processos erosivos adjacentes;

g.

Controle do fogo;

h.

Manutenção de cercas e aceiros, quando houver, ao longo de todo o Projeto.

De acordo com o contrato assinado entre Natura, ISA e AXS, as obrigações do ISA e da AXS são:
ISA
i.

Utilizar os recursos recebidos da NATURA em consonância com a presente cessão
e aquisição das Reduções de Emissões, para o desenvolvimento do Projeto,
executando todas as etapas do Projeto, devendo prestar contas a Natura e a AXS
sempre que solicitado por estas;

ii.

Ser garantidor e solidariamente responsável pela boa implementação e execução
do Projeto até a conclusão da sua primeira verificação. Nesse sentido, o ISA
compromete-se a somente repassar recursos financeiros relacionados ao
presente Contrato para a AXS e/ou para os proprietários individuais, bem a como
executar as atividades de plantio e manutenção florestal, nas áreas cujos
documentos, licenças e autorizações necessários para comprovar a sua
regularidade forem apresentados, conforme exigido nos termos do Contrato. Por
fim, o ISA responsabiliza-se por adequar tecnicamente o Projeto no caso de serem
detectadas quaisquer inconsistências referente a implementação até a conclusão
da primeira verificação do Projeto.

iii.

Cuidar do fornecimento de mudas cultivadas em viveiros municipais parceiros do
ISA, e/ou de sementes provenientes da Rede de Sementes do Xingu – envolvendo
comunidades indígenas e de agricultores familiares – visando à implementação do
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Projeto em conformidade com o seu componente socioambiental e a partir da
geração de renda em âmbito local bem como da utilização de produtos que não
degradam o meio ambiente;
iv.

Durante o prazo de 3 (três) anos contados a partir do início do plantio das árvores,
acompanhar o crescimento das árvores plantadas, executando todas as ações
necessárias para a manutenção dos plantios e apresentando relatórios anuais à
NATURA e AXS detalhando o desenvolvimento do Projeto. Durante os demais 27
(vinte e sete) anos do Projeto, acompanhar o crescimento e estado das árvores
plantadas, emitindo os Relatórios de Monitoramento e Verificação de acordo com
os critérios do CCB, a cada 5 (cinco) anos;

AXS
v.

Apresentar à NATURA relatório com conclusão satisfatória, a critério da NATURA,
da avaliação dos documentos que comprovem a situação legal dos imóveis rurais
em que o Projeto será implementado, bem como dos respectivos Proprietários,
dos quais deverão constar no mínimo: (a) a análise e conclusões dos documentos
listados no Anexo V; bem como (b) dos seus respectivos Proprietários,
obedecendo os critérios de elegibilidade descritos no Anexo VI ficando
estabelecido, adicionalmente que tais critérios deverão ser contemplados por
cada Termo de Adesão a ser firmado entre a AXS e o respectivo Proprietário de
imóvel(eis) rural(is) contemplado(s) pelo Projeto, sem prejuízo de outros termos e
condições que venham a ser definidos de comum acordo entre a AXS e a NATURA
e documentação relativa a cada imóvel e respectivo Proprietário que fará parte do
Projeto;

vi.

Entregar à NATURA cópia do PRAD devidamente aprovado pelo órgão ambiental
estadual do Mato Grosso relativamente à recuperação da área objeto do Projeto,
bem como seu respectivo registro junto às matrículas dos imóveis que farão parte
do Projeto;

vii.

Tomar todas as medidas necessárias para o registro, às suas custas, do Projeto
junto ao administrador do Órgão de Registro, dentro do prazo máximo de 30
(trinta) dias a contar da data de geração das primeiras UVCs pelo Projeto ;

viii.

Não alienar ou de qualquer forma transferir ou onerar as Reduções de Emissões
incluídas na Quantidade Total de Reduções de Emissões, correspondente a 75.000
(setenta e cinco) Reduções de Emissões (exceto com o prévio consentimento por
escrito da NATURA) e manter essas Reduções de Emissões livres de quaisquer
ônus, gravames ou encargos;

ix.

Garantir que os proprietários-associados permitam a restauração pelo ISA, com
espécies nativas, da Área de Preservação Permanente Degradada (APPD) no
imóvel, pelo prazo de 3 (três) anos, e mantenham as APPDs restauradas pelo
prazo de 30 (trinta) anos, nos termos previstos no Termo de Adesão a ser
assinado com cada proprietário-associado.

x.

Tomar todas as medidas necessárias para garantir a geração da Quantidade Total
de Reduções de Emissões e sua transferência à NATURA livres de quaisquer ônus,
gravames ou encargos;
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xi.

Durante todo o prazo de vigência do Projeto, manter mecanismo de prevenção de
incêndio nas áreas onde será desenvolvido o Projeto, e, caso parte das árvores
plantadas venham a ser danificadas devido à ocorrência de incêndio florestal,
providenciar, junto aos Proprietários, o replantio de tais árvores;

xii.

A qualquer tempo, fazer com que os Proprietários cumpram com suas obrigações
com relação ao Projeto, e prontamente tomar as providências necessárias, com
toda a diligência e eficiência, de modo a garantir que o Projeto gere a Quantidade
Total de Reduções de Emissões, em conformidade com o disposto no presente
Contrato;

xiii.

Permitir – e fazer com que os Proprietários permitam - o acesso pleno às áreas do
Projeto a um representante da NATURA para verificar o regular andamento do
Projeto, incluindo, mas não se limitando, a geração do número esperado de
Reduções de Emissões em qualquer Período de Verificação, as medidas tomadas
com relação ao Projeto para proteger o meio ambiente e/ou para melhorar o
bem-estar social da comunidade envolvida, mediante agendamento prévio e por
escrito com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência;

xiv.

Permitir – e fazer com que os Proprietários permitam - o acesso pleno às áreas do
Projeto ao Auditor Independente, bem como [ISA e AXS: disponibilizar todo e
qualquer documento relativo ao Projeto ao Auditor Independente mediante
solicitação por escrito com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência;

xv.

Exigir que os Proprietários dos imóvel(eis) rural(is) contemplados pelo Projeto
ofereçam, no Termo de Adesão a ser firmado por estes, garantia real à AXS
correspondente à área objeto de restauração florestal (em fração determinada ou
ideal), ou, como alternativa, quantidade equivalente determinada ou
determinável de gado.

ISA e AXS
xvi.

Informar a NATURA de quaisquer eventos e/ou circunstâncias que possam
impactar a sua capacidade em desempenhar quaisquer de suas obrigações
decorrentes do presente Contrato;

xvii.

Manter em pleno vigor todas as Autorizações necessárias para o desenvolvimento
do Projeto, nos termos deste Contrato, e obter eventuais Autorizações que no
futuro venham a ser necessárias para a continuidade do Projeto;

xviii.

Abster-se de utilizar, explorar e/ou de qualquer meio ou forma empregar, em
todas as atividades relacionadas ao Projeto, mão-de-obra infantil, nos termos
previstos na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (“Estatuto da Criança e do
Adolescente” ou “ECA”) e demais legislações em vigor, nem utilizar mão de obra
escrava ou forçada, bem como exigir que as referidas medidas sejam adotadas
nos Termos Adesão a serem firmados com os Proprietários e/ou quaisquer outros
instrumentos contratuais a serem firmados com terceiros/prestadores de
serviços, sob pena de rescisão imediata deste Contrato, sem prejuízo da adoção
de outras medidas cabíveis;
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xix.

Cumprir, e fazer com que os Proprietários cumpram, todas as leis, decretos,
regulamentos, atos, normas e demais disposições legais de qualquer natureza e,
principalmente, ambiental, existentes no âmbito federal, estadual e municipal,
além de todas as exigências oriundas de órgãos governamentais aplicáveis ao ISA
e à AXS, às atividades que executa e ao Projeto, bem como às atividades a serem
realizadas pelos Proprietários;

xx.

Sempre que solicitado pela NATURA, emitir declaração, por escrito, de que
cumpriu ou vem cumprindo as exigências contidas nos itens (xv) e (xvi) acima; e

xxi.

Enquanto qualificados ou se vierem a ser qualificados como OSCIP, se obrigam a
cumprir suas obrigações legais na qualidade de tal e concordam em apresentar
documentos solicitados pela NATURA quanto ao cumprimento de suas obrigações
nesse sentido;

Os coletores possuem relação com a Rede de Sementes, e seus direitos e obrigações são:
-

Ser responsável pela qualidade das suas sementes, buscando conhecimento técnico
sobre elas, seu beneficiamento e armazenamento, coletando do máximo de
matrizes possível, diversificando a coleta, não danificando as matrizes, nem
coletando todas as sementes de uma árvore.

-

Ter a responsabilidade e o direito de se manter em contato com a Rede através de
seu elo.

-

Coletar por encomenda.

-

Comunicar à Rede qualquer alteração ou dificuldade em cumprir os compromissos
que assumiu.

-

Fazer uso responsável do fogo na sua terra e não deixar escapar para seu vizinho
nem danificar as matas.

-

Preservar as Matas Ciliares em sua terra. Quando tiver APPs degradadas, recuperar
ao menos meio hectare por ano, sendo fiscalizado pelos companheiros do núcleo
de coleta.

-

Ser responsável pela coleta, beneficiamento, armazenamento e transporte das suas
sementes.

-

Assumir a responsabilidade por quaisquer prejuízos que podem acontecer pela
perda de alguma semente.

-

Reservar ao menos 10% das sementes coletadas para troca, doação (por exemplo,
para escolas realizarem atividades de educação ambiental) ou plantio na sua área
ou na sua comunidade.

-

Coletar em propriedades particulares com o consentimento do proprietário.
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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.

O projeto Carbono Nascentes do Xingu envolve atividades e atores bastante distintos, gerando
complexidade que requer uma variedade de profissionais e um importante trabalho de
coordenação das partes. Entre as atividades necessárias para a consecução do projeto,
mencionam-se: negociação dos créditos de carbono, fechamento de contratos, articulação
com produtores rurais, articulação da Rede de Sementes, recuperação de áreas degradadas,
elaboração de estimativas de estoque de carbono, monitoramento das áreas em restauração,
geoprocessamento de imagens de satélite e elaboração dos documentos de concepção (do
Programa e dos CPAs) e dos relatórios de monitoramento, contratação de auditoria, entre
outras. Por isso, a equipe envolvida no Projeto Carbono Nascentes do Xingu tem perfil
multidisciplinar em termos de formação acadêmica (biologia, engenharia florestal, agronomia,
economia e administração) e especialidades (desenvolvimento e implantação de iniciativas
socioambientais, restauração de áreas degradadas, medição de estoques de carbono florestais
e geração de créditos de carbono florestais).
Dentro das organizações proponentes, as equipes do PoA Xingu estão organizadas,
basicamente, em duas coordenações distintas – uma para fechamento e negociação de
contratos e para desenvolvimento dos documentos de concepção e monitoramento dos
projetos, e outra para coordenação das atividades de restauração florestal. Adicionalmente, há
colaboradores envolvidos com as atividades de geoprocessamento de imagens de satélite.
O ISA e o ICV são dois dos principais articuladores da Campanha ‘Y Ikatu Xingu, tendo
participado do movimento de sua formação. Desde esta época, ambas as instituições vem
trabalhando, entre outras coisas, com restauraçãode APPs degradadas na região das
cabeceiras do Xingu, desenvolvendo a técnica de plantio e construindo parcerias institucionais
e uma rede de organizações voltadas para esta finalidade que chega aos dias de hoje com mais
de 3.000 hectares de APPs em diferentes estágios de recomposição devido às suas iniciativas.
Cabe destacar o trabalho realizado para alavancar a Rede de Sementes de Xingu, ponto
essencial da cadeia para fornecer o suprimento de sementes nativas para os plantios. O ISA
possui equipe contratada especialmente para auxiliar o funcionamento da Rede de Sementes.
O ICV contratou equipe especializada para desenvolver o PoA Xingu, elaborar os cenários de
uso da terra antes e depois do projeto, selecionar metodologia de contabilização do carbono,
bem como as melhores equações alométricas para a vegetação da região. A metodologia de
monitoramento do carbono também foi desenvolvida pelo ICV e será aplicada pelo ISA.
Os escritórios da equipe do Programa estão localizados em Canarana, Brasília, São Paulo (ISA),
Cuiabá e Alta Floresta (ICV) e oferecem os demais serviços de suporte necessários para o
trabalho, tais como apoio jurídico e geoprocessamento.
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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.
O ISA e o ICV são organizações bem estabelecidas e reconhecidas, que passam anualmente por
processos de auditoria com consequente publicação de relatórios financeiros e de atividades
anuais.
O
Relatório
Financeiro
de
2012
do
ISA
(disponível
em
http://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/relatorios/isa_rel_fin_aud
_2012.pdf) mostra que nos anos de 2011 e 2012 a instituição girou ao redor de R$ 20 milhões
anuais (veja gráfico 2 abaixo). Já o Relatório de Atividades de 2012 do ICV
(http://www.icv.org.br/site/wp-content/uploads/2013/10/Relat%C3%B3rio-de-Atividades2012_ICV1.pdf) aponta que nestes mesmos anos a instituição girou aproximadamente R$ 3,7
milhões e R$ 6,2, milhões respectivamente.
A AXS sustentável é formada por produtores rurais do município de Santa Cruz do Xingu, todos
com títulos de propriedade regulares e com produção agropecuária. No âmbito do projeto
Carbono Nascentes do Xingu, ofereceram garantias para a Natura com lastro em gado. No
contrato estabelecido com a Natura, que provê os recursos financeiros para o projeto, todas as
instituições, bem como seus dirigentes e os produtores rurais envolvidos passaram por
minuciosa avaliação documental que atestam sua idoneidade.

Gráfico 2 -

Receitas e despesas do ISA – 2006 a 2012

Fonte: Relatório financeiro do ISA, 2012.
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G5. Situação Jurídica e Direitos de Propriedade
Respeito pelos direitos a terras, territórios e recursos, e Consentimento Prévio, Livre e
Informado
1. Descrever
e
mapear
os
direitos
estatutários
e
habituais
de
vitaliciedade/uso/acesso/gestão sobre terras, territórios e recursos na Zona do Projeto
incluindo direitos individuais e coletivos e incluindo direitos sobrepostos ou conflitantes.
Se for o caso, descrever medidas necessárias e adotadas pelo projeto para ajudar a
garantir direitos estatutários. Demonstrar que todos os Direitos de Propriedade são
reconhecidos, respeitados e apoiados.
A Bacia do Xingu no estado do Mato Grosso, considerada a Zona do projeto no PoA Xingu,
apresenta uma malha fundiária bastante diversa. São pequenas, médias e grandes
propriedades, assentamentos de reforma agrária, terras indígenas e unidades de
conservação. Em extensão de área, as propriedades privadas formam a maior parte da
bacia, mas o destaque fica por conta do Parque Indígena do Xingu, que se localiza no
entorno do rio Xingu, embora suas nascentes se encontrem fora do Parque (ver figura 21 a
seguir).
A região foi historicamente local de conflitos fundiários, principalmente entre pequenos
agricultores e camponeses e grandes proprietários de terra, latifundiários, mas também
houveram alguns conflitos relacionados a proprietários de terra e comunidades indígenas.
No entanto, atualmente a situação fundiária se encontra bastante consolidada e os
problemas existentes são poucos e localizados. Todos estes conflitos remanescentes se
localizam distantes das áreas do projeto Carbono Nascentes do Xingu (Área do Projeto) e,
além de não afetarem e nem serem afetadas pelas ações do projeto, sobrepassam
imensamente as capacidades, competências e proposta tanto do projeto como da
Campanha ‘Y Ikatu Xingu. Estes conflitos encontram-se judicializados, como é o caso da
Terra Indígena Maraiwatesede, em que em janeiro de 2013 houve a desintrusão total da
terra e volta dos indígenas para seu território.
O ISA é uma instituição que tem em suas raízes a defesa pelos povos indígenas e demais
comunidades tradicionais e, portanto, toma todas as precauções para evitar que o projeto
gere qualquer externalidade negativa sobre estas populações. Mais do que isso, a própria
criação e desenvolvimento da Campanha ‘Y Ikatu Xingu e, por consequência, do projeto
Carbono Nascentes do Xingu, teve como objeto central a defesa da diversidade
socioambiental e da qualidade da água do Xingu, para todos os atores da bacia, mas
principalmente para os povos indígenas, que tem sua existência ligada ao rio e os
ecossistemas associados.
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Figura 21 – Estrutura fundiária na bacia do Xingu em Mato Grosso (ISA & ICV, 2010)

2. Demonstrar com consultas e acordos documentados
a. o projeto não usurpará sem autorização propriedade privada, propriedade da
comunidade ou propriedade do governo,
O projeto se circunscreve essencialmente às APPs degradadas de margens de rio em
propriedades privadas. Não há condições institucionais, ecológicas e econômicas para o
projeto avançar sobre outras áreas. A pressão da agropecuária sobre as áreas de floresta é
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grande, e o restauro florestal implica em custos de oportunidade para os produtores rurais,
além dos custos do plantio. A coleta de sementes nos áreas indígenas é feita pelos próprios
indígenas e sem impacto para a vegetação local.

b. o Consentimento Prévio, Livre e Informado60 foi obtido daqueles cujos direitos de
propriedade são afetados pelo projeto por meio de um processo transparente e
consensual.

a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

O Consentimento Prévio, Livre e Informado é definido como:
- ‘Livre’ significa sem coerção, intimidação, manipulação, ameaça e suborno;
- ‘Prévio’ significa suficientemente antes de qualquer autorização ou início de
atividades e respeitando as exigências de prazo de seus processos de tomada de
decisão;
- ‘Informado’ significa que são fornecidas informações que abrangem (pelo menos) os
seguintes aspectos:
a natureza, o tamanho, o ritmo, a reversibilidade e o escopo de qualquer projeto ou
atividade proposta;
o(s) motivo(s) ou a finalidade do projeto e/ou atividade;
a duração dos itens acima;
a localização de áreas que serão afetadas;
uma avaliação preliminar do provável impacto econômico, social, cultural e ambiental,
incluindo riscos potenciais e o compartilhamento justo e equitativo de benefícios em
um contexto que respeite o princípio da precaução;
as pessoas com probabilidade de se envolver na execução do projeto proposto
(incluindo Povos Indígenas, equipe do setor privado, instituições de pesquisa,
funcionários do governo e outros); e
procedimentos que podem estar implicados no projeto; e

‘Consentimento’ significa que há a opção de negar consentimento e que as partes
compreenderam isso razoavelmente. Titulares de direitos coletivos devem ser capazes de
participar através de seus próprios representantes escolhidos livremente e de instituições
usuais ou outras seguindo um processo transparente para obter seu consentimento prévio,
livre e informado que eles tiverem definido.
Não há no projeto ações que afetam os direitos de propriedades de terceiros. Apenas os
proprietários envolvidos nas ações de restauro têm suas propriedades afetadas, e estes não
apenas consentem com as atividades, mas participaram ativamente das ações, das
negociações prévias com a Natura (compradora das Reduções de Emissões) e, inclusive,
formaram a Associação Xingu Sustentável para participar do projeto.

c. restituição ou compensação apropriada foi alocada a quaisquer partes cujas terras foram
ou serão afetadas pelo projeto.
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Apenas os proprietários envolvidos têm suas áreas afetadas. Eles são os principais interessados
no restauro florestal das APPs degradadas na propriedade, já que com isso regularizam (ao
menos parte de) seu passivo ambiental, e ainda recebem um recurso adicional.

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.
Conforme mencionado acima, o projeto se circunscreve às propriedades privadas
participantes. Este indicador 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. Apesar do grande
mosaico de tipos de uso da terra na região das cabeceiras do Xingu e da grande variedade de
atores sociais, a maior parte das terras da região já se encontra consolidada e com os direitos
de propriedade bem estabelecidos e reconhecidos.
O conflito que existe na região diz respeito aos limites de algumas Terras Indígenas. Contudo,
todos estes conflitos encontram-se judicializados e o projeto Carbono Nascentes do Xingu não
tem contato e nem mesmo proximidade física com estes conflitos.

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 na área do projeto áreas em litígio ou disputa fundiária.

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
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cumpre as referidas leis e regulamentos e, quando pertinente, demonstrar como o
cumprimento é alcançado.
A Instrução Normativa nº 5 do Ministério do Meio Ambiente (MMA), de 8 de setembro de
2009, dispõe sobre os procedimentos metodológicos para restauração e recuperação de APPs
e de RL. Nas disposições gerais, estipula que “a recuperação de APP e RL independe de
autorização do poder público, respeitadas obrigações anteriormente acordadas e normas
ambientais específicas, quando existentes, bem como os requisitos técnicos estabelecidos
nesta resolução”. Refletindo a realidade de grande parte das iniciativas de recuperação de
APPs, a Resolução CONAMA, de 28 de fevereiro de 2011, autoriza o uso de espécies exóticas
até o quinto ano do processo de recuperação de APPs.
No estado do Mato Grosso, especificamente, existem “obrigações anteriormente acordadas”.
Trata-se da exigência de registro do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto à
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) como parte do processo para obtenção do
Cadastro Ambiental Rural (CAR) de uma propriedade rural, conforme se apresenta no Anexo 6.
Caso o proprietário possua PRAD registrado ou em análise pela SEMA, verifica-se a
necessidade de adequações para que o mesmo passe a corresponder às atividades do projeto.
Se o processo de registro do PRAD não tiver sido iniciado, os desenvolvedores do Programa se
dispõem a fornecer as informações sobre as atividades previstas para recomposição vegetal da
área, de forma que o PRAD seja elaborado para refletir este planejamento.
Tanto os requisitos técnicos do PRAD estadual como os da Instrução Normativa acima
referidos admitem o uso do plantio de mudas e da semeadura – as duas técnicas adotadas
pelo Projeto Carbono Nascentes do Xingu – como técnicas de restauração de APPs. 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. É nestas últimas que se insere o projeto, ajudando os produtores a
regularizar suas matas ciliares. Portanto, o Código Florestal é de fundamental importância para
o projeto, já que define as áreas de incidência.
Ainda, o Projeto está alinhado com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que estipula
entre seus objetivos o fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de
efeito estufa e o incentivo aos reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em
áreas degradadas. Também está alinhado e é complementar aos programas dos governos
federal e estadual e de alguns municípios que visam promover a regularização e adequação
ambiental das propriedades rurais. De forma geral, esses programas priorizam a recuperação
de APPs degradadas, porém não fornecem soluções técnicas e apoio financeiro para essa
recuperação.
Além disso, o principal desafio do Programa Nacional de Biodiversidade é associar os
benefícios diretos da conservação da biodiversidade às populações envolvidas em ações de
conservação e uso sustentável da biodiversidade e centrar esforços na maximização e garantia
desses benefícios. É o que ocorre com a Rede de Sementes do Xingu, formada por centenas de
coletores locais que se beneficiam da demanda por sementes gerada pelos projetos do Projeto
Carbono Nascentes do Xingu.
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7. Documento que o projeto possui aprovação das autoridades apropriadas, incluindo as
autoridades formais e/ou tradicionais estabelecidas, conforme habitualmente exigido
pelas Comunidades.
Todas as áreas em restauração no âmbito do projeto Carbono Nascentes do Xingu possuem
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e/ou Termo de Ajustamento de Conduta –
TAC aprovados pelos órgãos públicos competentes (ver Anexo 7). Os PRADs e os TACs de todos
os proprietários foram levantados e remetidos à Natura, compradora das RVEs, já que era uma
obrigação contratual e uma condição essencial para a participação no projeto.
A atividade de coleta de sementes da Rede de Sementes do Xingu tem o consentimento prévio
pelas lideranças das comunidades indígenas das aldeias que participam da Rede, assim como
pelos presidentes das associações representativas dos assentamentos de reforma agrária em
questão.

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.
O Instituto Socioambiental, proponente do projeto, é uma instituição que tem sua origem e
histórico de atuação o trabalho junto às populações indígenas. A Campanha ‘Y Ikatu Xingu tem
por objetivo salvar a água do Xingu, um bem comum a todos os habitantes da Bacia do Xingu,
incluindo sua sociobiodiversidade.
As atividades de restauro florestal nas margens de rios em propriedades privadas tem por
objetivo principal a manutenção na qualidade das águas que atravessam o Parque Indígena do
Xingu, seguem pelas Terras Indígenas no Pará e deságuam no Amazonas. Como efeito
secundário, mas não menos importante, foi desenvolvida a Rede de Sementes do Xingu,
gerando renda para as populações da floresta que coletam as sementes que são insumo para
as atividades de restauro.
Com isso, não apenas o projeto gera benefícios à biodiversidade e às comunidades, se não que
estes benefícios são o motivo de existir o projeto. Os números da Rede de Sementes e o
tamanho da área já restaurada em propriedades privadas sob intervenção do ISA comprovam
estes benefícios: em 7 anos de existência gerou mais de R$ 1 milhão para as 350 famílias
participantes e valorizou florestas antes jamais valorizadas por meio do manejo de 214
espécies, contribuindo para a restauração de mais de 3.000 hectares de florestais ciliares.
Tratam-se de conquistas significativas. O benefício climático é consequência das atividades
originais do projeto.
Os créditos de carbono gerados com as atividades de restauro promovidas com o projeto
Carbono Nascentes do Xingu pertencem aos proprietários das fazendas envolvidas. No
contrato firmado entre a AXS, o ISA e a Natura, os proprietários cedem seus direitos sobre os
créditos à Natura, nas condições previstas no contrato, até o limite negociado. Se ao final do
período de contabilização for verificado que o sequestro de carbono foi realizado em maior
quantidade, os proprietários poderão negociar o excedente com qualquer outro interessado,
desde que dê a prioridade de aquisição à Natura.
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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 não prevê sua comercialização. A comercialização ocorre
apenas com os benefícios climáticos, cuja receita é utilizada no projeto para alcançar os
demais benefícios.
As RVEs geradas pelo projeto Carbono Nascentes do Xingu são utilizadas apenas por um
beneficiário, pois:


O Programa não está incluído em qualquer programa compulsório de comércio de
emissões de carbono e não é implantado em jurisdição ou setor com limites de
emissões de GEEs obrigatórios,



As áreas sob recuperação tem registros georreferenciados disponibilizados na internet,
de forma que qualquer pessoa ou instituição que quiser neutralizar suas emissões e/ou
adquirir créditos voluntários de carbono na Bacia do Xingu poderá consultar os
registros para verificar se aqueles créditos já foram utilizados,



Os produtores que recebem recursos do projeto assinam um contrato se
comprometendo a não comercializar as RVEs geradas com nenhuma outra instituição.



Após os monitoramentos quinquenais e respectivas emissões de RVEs, as mesmas
serão registradas em órgão internacional de registro em nome do comprador.

SEÇÃO CLIMA
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 (descrito em G2) utilizando uma abordagem metodológica
Aprovada ou Defensável. O cronograma para esta análise é o período de contabilidade de
GEE do projeto ou a duração do projeto. No cenário de ausência do projeto, é permitido
para a análise excluir emissões de GEE de fontes tais como queima de biomassa,
combustão de combustível fóssil, fertilizantes sintéticos e excluir emissões de GEE que
não sejam CO2, tais como gases CH4 e N2O, nos casos em que isto puder ser justificado
como conservador. A análise das emissões ou remoções de GEE deve incluir
compartimentos de carbono que se espera aumentarão significativamente no cenário de
ausência do projeto.
Conforme análise exposta no indicador G2.1, o cenário de linha de base do Projeto Carbono
Nascentes do Xingu é a continuidade do uso agropecuário das áreas dos projetos. 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.
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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 dois estratos:
a. Lavoura
b. 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:
(1)

Onde:
= Remoções líquidas de GEE na linha de base por sumidouros no ano t; t CO2-e
= Mudança no estoque de carbono da biomassa de árvores na linha de
base dentro do limite do projeto no ano t, estimado pela ferramenta “Estimation of
carbon stocks and change in carbon stocks of trees and shrubs in A/R CDM project
activities”; t CO2-e
= Mudança no estoque de carbono da biomassa arbusto na linha de
base dentro do limite do projeto, no ano t, estimado pela ferramenta “Estimation of
carbon stocks and change in carbon stocks of trees and shrubs in A/R CDM project
activities”; t CO2-e
= Mudança no estoque de carbono da biomassa de madeira morta na
linha de base dentro do limite do projeto, no ano t, estimado pela ferramenta
“Estimation of carbon stocks and change in carbon stocks in dead wood and litter in
A/R CDM project activities”; t CO2-e
= Mudança no estoque de carbono da biomassa da serapilheira na linha de
base dentro do limite do projeto no ano t, estimado pela ferramenta “Estimation of
carbon stocks and change in carbon stocks in dead wood and litter in A/R CDM project
activities”; t CO2-e

Estimativa dos estoques de carbono e mudança dos estoques de carbono das árvores e
arbustos no Cenário de Linha de base
Conforme ilustrado nas figuras 22 e 23, não existem árvores ou arbustos em quantidade
significativa no cenário de linha de base do Projeto Carbono Nascentes do Xingu, para que
sejam determinados seus estoques de carbono. Portanto, não existem possíveis variações
nestes sumidouros de carbono sob o cenário de linha de base por dois motivos:
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I.

As áreas de lavoura e de pastagem na região das cabeceiras do Xingu não possuem
quantidade relevante de vegetação arbustiva em meio a cultivos agrícolas ou de
forrageiras que servem de alimento ao gado. As figuras 22 e 23 apresentam,
respectivamente, áreas típicas de lavoura e de pastagem da região;

II.

A continuidade do uso atual das áreas de pastagem não leva a aumento dos
estoques de carbono contido na biomassa abaixo do solo, já que não permite que
haja remoções nos respectivos sumidouros, árvores e arbustos.

Figura 22 – Área de lavoura da região das cabeceiras do Xingu em período de pré-plantio

Figura 23 – Área de pastagem na região das cabeceiras do Xingu no período seco
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Assim, as remoções no cenário de linha de base, de acordo com a Equação 1, serão
consideradas nula para ambos sistemas.

lavoura = 0 t CO2-e
pastagem = 0 t CO2-e

Existem algumas poucas exceções de existência de árvores isoladas em áreas abertas onde
foram realizadas atividades de restauro. Nestes casos, as árvores foram previamente
identificadas com auxilio de imagem de satélite trabalhadas no software ArcGIS e
posteriormente foram verificadas em campo com aparelho de GPS (Magellan
MobileMapper 6), onde foram registradas suas localizações para que no futuro, quando o
restauro florestal realizado esteja desenvolvido e a vegetação crescida, as mesmas não
sejam incluídas no monitoramento e sua biomassa contabilizada como resultado das ações
do projeto. O arquivo (kmz) com as informações sobre a localização destas árvores préexistentes encontra-se no anexo 11. Este procedimento também deverá ser adotado para
novas áreas que venham a integrar o projeto.

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. Esta estimativa deve se basear em pressupostos
claramente definidos e defensáveis sobre mudanças em emissões de GEE no cenário com
projeto durante o projeto ou durante o período de contabilidade de GEE do projeto. A
estimativa de emissões de GEE deve incluir emissões não-CO2, tais como CH4 e N2O (em
termos de CO2 equivalente). E emissões de GEE de fontes tais como queima de biomassa,
combustão de combustível fóssil, uso de fertilizantes sintéticos e decomposição de
espécies N-fixantes, etc., caso essas fontes de emissões de GEE tenham cumulativamente
a probabilidade de responder por mais de 20% do total de emissões de GEE esperadas do
projeto no cenário com projeto.
O Projeto Carbono Nascentes do Xingu empregou a metodologia de quantificação ARAMS0007: “A/R Small-scale Methodology: Afforestation and reforestation project activities
implemented on lands other than wetlands” (versão 3.0). ). Esta metodologia permite
florestamento e reflorestamento de qualquer terra que não se enquadram na categoria de
zonas úmidas. Onde as áreas no uso do solo de linha de base possuem estoque de carbono
orgânico no solo (SOC), que é esperado ser maior do que sob o uso da terra sob florestas, a
metodologia restringe a extensão da perturbação do solo no projeto para não ser mais de
10 por cento. O teor de SOC mais elevados na linha de base pode ser resultado ou da
natureza dos solos (por exemplo, os solos são solos orgânicos) ou devido a atividades
antrópicas (por exemplo, solos não são lavrados e matéria orgânica externa é adicionado
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como insumos). Para além desta restrição quanto extensão da perturbação do solo em
certos tipos de solos e práticas de uso da terra, a metodologia tem um amplo âmbito de
aplicação.
Tais condições de aplicação são apresentadas desta forma: (a) que a área sob atividade do
projeto não esteja localizada em áreas úmidas e; (b) que a perturbação no solo ocorra em
até 10% da área nos seguintes tipos/usos do solo: (i) áreas contendo solos orgânicos; (ii)
áreas sujeitas, na linha de base, às práticas de manejos do solo e insumos listados nas
tabelas dos apêndices 2 e 3 da metodologia.
A seguir, seguem as análises para cada item dessas condições.

(I) Áreas contendo solos orgânicos
Com objetivo de comprovar esta condição de aplicação da metodologia, foi desenvolvida
uma análise de caracterização dos tipos de solo na área do projeto por propriedade,
conforme o mapeamento estadual desenvolvido pela Secretaria de Estado de Planejamento
e Coordenação Geral (SEPLAN/MT), mapeado na escala 1:250.000 e publicado em 67
encartes distintos. O referido trabalho foi realizado em 2 etapas metodológicas pelo órgão
estadual responsável para apoiar o desenvolvimento Zoneamento Ecológico-Econômico.
A primeira etapa consistiu no levantamento, organização e atualização de todos os dados
pedológicos (perfis de solos) existentes no Estado, provenientes de vários trabalhos de
levantamento em níveis diversos, que foram devidamente organizados na forma de Banco
de Dados, ao mesmo tempo em que se procurou sintetizar em forma de mapa na escala
1:1.500.000, todas as informações cartográficas disponíveis.
Numa segunda etapa, elaborou-se o Levantamento dos Solos do Estado (ZEE-MT, 2010) que
constou de trabalhos de campo visando, além de uma melhoria e atualização dos
conhecimentos, um adensamento da amostragem pré-existente, de forma que esta ficasse
compatível com o detalhamento requerido pela escala estabelecida de 1:250.000, junto a
uma reinterpretação pedológica sistemática de todo o Estado, com uso de imagens de
satélite e radar. A amostragem foi elaborada através de perfis coletados em trincheiras,
meia-trincheiras e barrancos de estrada e, eventualmente, tradagem em locais planos,
quando o solo já havia sido bem caracterizado na região. A quilometragem total percorrida
foi da ordem de 111.400 Km, tendo sido coletados 157 perfis completos e 454 pontos de
amostras extras. Ao todo foram realizadas 16 campanhas de campo, com duração média de
15 dias cada.
Este mapeamento foi realizado de maneira sistemática para aprimorar o conhecimento dos
solos do Estado e trouxe significativas alterações na distribuição geográfica, com relação
aos limites e composição de unidades de mapeamento que puderam ser corrigidas.
Portanto, é considerado o mapa de solos referência no nível estadual, o qual foi baseado
em dados primários de coleta e identificação (Anexo 17).

Caracterização dos Tipos de Solo nas áreas do projeto
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De acordo com a análise realizada, os solos encontrados são solos considerados minerais e,
portanto, não se enquadram na definição de solos orgânicos (Tabela 19) segundo a
classificação do SiBCS (EMBRAPA, 2013).
“Organossolos: Grupamento de solos orgânicos.
• Base – o conteúdo de constituintes orgânicos impõe preponderância de suas
propriedades sobre os constituintes minerais.
• Critério - preponderância dos atributos dos constituintes orgânicos em relação aos
minerais, espessura e profundidade em condições de saturação por água, permanente ou
periódica, ou em elevações nos ambientes úmidos altimontanos, saturados com água por
apenas poucos dias durante o período chuvoso.”

Tabela 19 - Tipos de solo encontrados nas áreas do projeto por propriedade (ZEE-MT,
2010)
Fazendas Natura II

Código

Descrição

Fazenda Brusque do Xingu

PVd2

Podzolico Vermelho-Amarelo

Fazenda Flor da Serra

PVd1

Podzolico Vermelho-Amarelo

Fazenda Flor da Serra

LVd8

Latossolo Vermelho-Amarelo Podzolico

Fazenda Lopes

PVd1

Podzolico Vermelho-Amarelo

Fazenda Paranotapa

PVd1

Podzolico Vermelho-Amarelo

Fazenda Rio Bonito

LVd8

Latossolo Vermelho-Amarelo Podzolico

Fazenda Santa Maria do Mato Grosso I

PVd2

Podzolico Vermelho-Amarelo

Fazenda Santa Maria do Mato Grosso II

PVd1

Podzolico Vermelho-Amarelo

Fazenda Santa Maria do Mato Grosso II

LEd6

Latossolo Vermelho-Escuro

Fazenda Santa Sofia

PVd1

Podzolico Vermelho-Amarelo

Fazenda Vale do Sonho

PVd1

Podzolico Vermelho-Amarelo

Fazenda Vale do Sonho

LEd6

Latossolo Vermelho-Escuro

Apesar da nomenclatura do Levantamento dos Solos mapeado pelo SEPLAN/MT (ZEE-MT,
2010) estar desatualizada, foi realizada uma correspondência dos tipos de solos
encontrados com o SiBCS - Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2013)
(Tabela 20).

Tabela 20 - Correspondência com Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (EMBRAPA,
2013)
ZEE-MT (2010)

SiBCS (EMBRAPA, 2013)
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PVd1 – Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e
eutrófico Tb A moderado textura média/argilosa fase
Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave
ondulado
PVd2 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A
moderado textura média fase Floresta Equatorial
Subcaducifólia relevo suave ondulado
LVd8 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A
moderado textura argilosa e média fase Cerrado Tropical
Subcaducifólio relevo plano e suave ondulado;
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e álico A
moderado textura argilosa e média fase Cerrado e
Cerradão Tropical Subcaducifólios relevo plano e suave
ondulado

Argissolos Vermelhos Distróficos

LEd6 - Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado
textura argilosa e muito argilosa fase Cerrado Tropical
Subcaducifolio relevo plano e suave ondulado;
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado
textura argilosa e muito argilosa fase Cerrado Tropical
Subcaducifolio relevo plano e suave ondulado

Não foi encontrada correspondência
exata para esta classe de solos (LEd6).
Porém, de acordo com a atualização do
SIBCs, os Latossolos Vermelho-Escuro
foram reclassificados em apenas
Latossolos
Vermelho.
Portanto,
continuam na classe dos Latossolos,
como os demais solos da área do
projeto.

Argissolos Vermelhos Distróficos +
Latossolos Vermelhos Eutroférricos
Latossolos Vermelhos Distróficos +
Argissolos Vermelhos Eutróficos

Logo, os resultados da caracterização de solo por propriedade do projeto mostrou que não
existe nenhuma mancha de solo orgânico nas áreas de plantio do projeto. Para melhor
definição e interpretação dos tipos de solos encontrados nas propriedades do projeto, o
anexo 15 apresenta algumas breves informações de classe de solo em 2o nível categórico de
acordo com o Levantamento dos Solos do Estado (ZEE-MT, 2010).

(Ii) Áreas sujeitas, na linha de base, às práticas de manejos do solo e insumos listados nas
tabelas dos apêndices 2 e 3 da metodologia.
A atividade de restauração florestal do Projeto propõe a utilização de técnicas de preparo
do solo que implicam no preparo do solo em 100% da área para a realização da semeadura
de sementes. Este método foi escolhido a partir dos excelentes resultados da Campanha ‘Y
Ikatu Xingu e, portanto, está sendo utilizado no Projeto Carbono Nascentes do Xingu.
O apêndice 2 da metodologia apresenta os tipos de manejo em áreas de agricultura em que
se aplica a condição de restrição de distúrbio no solo em 10%. O tipo de cultivo da soja no
cenário de linha de base do Projeto estaria listado nesta tabela, conforme descrito para as
regiões tropicais úmidas, sendo o uso de plantações de ciclo curto através de técnicas de
cultivo mínimo, com alta quantidade de insumos, porém sem esterco. Conforme
classificação realizada por fazenda, de acordo com a base TerraClass para o ano de 2010,
anterior à data de plantio de projeto, nota-se a ausência de áreas de agricultura na área do
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projeto. Com base na interpretação das imagens foi possível comprovar a presença
exclusiva de pastagens na linha de base das propriedades do projeto (Anexo 12).
Já no apêndice 3, estão listados os tipos de manejo em áreas de pastagem em que o
distúrbio no solo é restringido. Nesta tabela, para a região tropical úmida, os tipos de
manejo de pastagem restringidos encontram-se em áreas de produção melhoradas, nãodegradadas e moderadamente degradadas. O panorama da pastagem na linha de base do
Projeto são áreas que vêm sendo exploradas de forma extensiva com produtividade
reduzida (em relação à pastagem nativa ou nominalmente manejadas) e sem receber
nenhuma entrada de insumos, portanto, apresentam-se em elevado estágio degradação.
Para comprovar isso, foi elaborada uma análise sobre o grau de degradação das áreas de
pastagens em questão com base em conceitos levantados a partir de revisão bibliográfica e
dados regionalizados de sensoriamento remoto para fundamentar esta hipótese.

Aspectos técnicos sobre a degradação de pastagens
Degradação das pastagens é definida por Macedo & Zimmer (1993) como ‘um processo
evolutivo da perda do vigor, de produtividade, da capacidade de recuperação natural das
pastagens para sustentar os níveis de produção e a qualidade exigida pelos animais, bem
como o de superar os efeitos nocivos de pragas, doenças e invasoras, culminando com a
degradação avançada dos recursos naturais em razão de manejos inadequados’.
Uma pastagem pode ser considerada degradada dentro de um universo relativamente
amplo de condições. Os extremos dessas condições são conceitualmente denominados
“degradação agrícola” e “degradação biológica” (DIAS-FILHO, 1998, 2011). Na degradação
agrícola, há um aumento na proporção de plantas daninhas na pastagem, diminuindo
gradualmente a capacidade de suporte. Na degradação biológica, o solo perde a capacidade
de sustentar a produção vegetal de maneira significativa, levando à substituição da
pastagem por plantas pouco exigentes em fertilidade do solo, ou simplesmente ao
aparecimento de áreas desprovidas de vegetação (solo descoberto).
A degradação de pastagem pode ter início com sua queda de vigor, sendo verificada uma
acentuada queda na produtividade agrícola, com drástica diminuição da capacidade de
suporte esperada para aquela determinada área (DIAS-FILHO, 2008). De acordo com DiasFilho (2014), o resultado do crescimento da atividade de pecuária com um modelo de
exploração no uso de pastagens vai depender principalmente da relação entre a capacidade
de suporte dos pastos e a lotação de animais nele existente. A capacidade de suporte dos
pastos é baseada na produção de matéria verde e/ou seca do pasto disponível para ser
fornecida aos animais, que determina as Unidades Animais (1 unidade animal = 450 quilos
de peso vivo) por unidade de área, hectare, ou seja, é a UA/ha; a lotação representa o
numero de animais colocados no pasto por área, também em UA/ha; com isto se existe um
desequilíbrio entre capacidade de suporte e lotação, vai haver impacto nos recursos
naturais (solo, água).
Dias-Filho (2011) propõe uma classificação de degradação de pastagens composta de
quatro níveis de degradação (Tabela 21). Essa classificação é fundamentada nas diversas
variações de degradação agrícola e biológica de pastagens, observadas em diversas regiões
nos diferentes biomas tropicais, está baseada em parâmetros facilmente observados ou
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medidos no campo e que sejam indicadores da queda da capacidade de suporte da
pastagem.

Tabela 21 - Estágios de degradação (ED) de pastagens segundo parâmetros limitantes,
indicadores de queda temporal na capacidade suporte (QCS) e nível de degradação
(Nível)

Os munícipios localizados no nordeste de Mato Grosso na região de abrangência de Vila
Rica, onde se inclui a área do projeto em Santa Cruz do Xingu, apresentam uma taxa média
de lotação de 0,60 UA/ha no ano de 2008, sendo que a média do Estado foi de 0,73 UA/ha
(IMEA, 2010).De acordo com os dados do INDEA para o munícipio de Santa Cruz do Xingu e
com base nas informações de uso e cobertura do solo das propriedades, foi estimado que a
taxa de lotação específica para as áreas pastagens do projeto é de 0,7 UA/ha. No entanto,
não é possível fazer nenhuma inferência quanto ao nível de capacidade suporte das
pastagens da região, já que as causas da degradação de pastagens variam em cada
situação, sendo que mais de uma causa pode estar envolvida.
Dessa maneira, para definir as causas de degradação de pastagem é necessário que se
tenha uma visão holística do problema buscando englobar grande parte dos fatores
envolvidos. Entretanto, sabe-se que as principais causas de degradação das pastagens no
Brasil são o excesso de lotação e a falta de reposição de nutrientes (MACEDO et. al, 2013).
Dias-Filho (2014) afirma que existem mais de 96% das pastagens em algum nível de
degradação na região Centro-Oeste. De acordo com Maia (2009), as pastagens degradadas
aumentaram e em 2002 representavam cerca de 42,6% do total da área explorada em
Mato Grosso e se configuram como a categoria de manejo predominante.
De acordo com o Guia para Inventários Nacionais de Gases do Efeito Estufa de 2006 (IPCC,
2006), a diferenciação dos níveis moderadamente degradadas e severamente degradadas
por definição são as seguintes:




Moderadamente degradadas: representa pastos moderadamente degradados ou em
sobrepastejo, com produtividade reduzida (em relação à pastagem nativa ou
nominalmente manejada) e sem receber nenhuma entrada de insumos.
Severamente degradadas: implica em grande perda a longo prazo da produtividade e
da cobertura da vegetação, devido à danos mecânicos severos à vegetação e / ou
grave erosão do solo.
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As condições das pastagens nas propriedade na área do projeto no ano anterior ao plantio
podem ser observadas nas figuras apresentadas no anexo 18. Nota-se que existem diversas
situações de degradação, onde é possível encontrar áreas com elevado nível de infestação
por daninhas, exemplificando a degradação biológica, e outros casos de sobrepastejo e
manejo inadequado do solo, com a presença de algum nível de erosão. Na linha de base do
projeto, a maioria das propriedades possui o mesmo padrão de pecuária e dinâmica de
desmatamento que é praticado de forma extensiva na Amazônia, assim como foi
encontrado no histórico de imagens Landsat desenvolvido para a série temporal 2002-2011
da linha de base (Anexo 16) onde, em geral, não foram observadas práticas de intervenção
e melhorias das pastagens para reposição de nutrientes e manutenção da produtividade.
Portanto, temos um modelo de atividade agropecuária desenvolvido em áreas de fronteira
agrícola que foram abertas majoritariamente antes de 2001, ou seja, 10 anos antes do
plantio, onde emprega-se o manejo do pasto com o uso do fogo e utiliza baixo investimento
no uso de tecnologia e de insumos na formação e no manejo das pastagens, sendo assim,
são solos já estão exauridos, com baixos teores de matéria orgânica.

Diagnóstico dos estoques de C no solo na área do projeto
Os solos utilizados para a atividade do Projeto apresentam baixas quantidades de carbono,
principalmente orgânico, porque se encontram em formações predominantemente de
Latosssolos vermelho-amarelos, que são solos antigos já muito intemperizados, com baixas
quantidades de matéria orgânica, responsáveis pela manutenção dos estoques de carbono
(EMBRAPA, 2013). Conforme estabelece o Guia para Inventários Nacionais de Gases do
Efeito Estufa de 2006 (IPCC, 2006) na Tabela 2.3 do Capítulo 2, para regiões tropicais
semiúmidas, o valor default de estoque de carbono na camada de 0-30cm de profundidade
para solos minerais estariam em torno de 47 tC/ha para os solos de argila de baixa
atividade, os quais de incluem os Argissolos e Latossolos presentes na área do projeto.
No entanto, conforme descrito anteriormente, os solos da região são solos que vêm sendo
cultivados extensivamente por práticas agropecuárias com níveis tecnológicos médios a
baixos, que levam a ocorrência de grandes áreas em processo de degradação e
consideráveis perdas de carbono no solo. De acordo com a base de dados do Segundo
Inventário Nacional de Emissões (BRASIL, 2010), o estoque de carbono nos solos da Bacia
do Xingu chega uma média de 39,6 tC/ha, o que sugere que o modelo de práticas utilizadas
na linha de base do projeto pelos sistemas de pastagens vêm exaurindo os estoques de
carbono no solo comparados aos valores default do IPCC para os respectivos tipos de solos.
Segundo Maia (2009), que estudou o efeito das mudanças de uso no solo sobre o nível de
perda do carbono orgânico do solo em Mato Grosso e Rondônia, o fator encontrado para
pastagens degradadas (0,91) foi menor do que o fator global do Guia para Inventários
Nacionais de Gases do Efeito Estufa de 2006 (IPCC, 2006) de 0,97 para pastagens
degradadas em regiões tropicais, sugerindo que pastagens degradadas nesta região podem
reduzir os estoques de C mais intensamente do que ocorre em outras áreas tropicais. Maia
(2009) encontrou que as pastagens degradadas apresentaram uma taxa de perda de C de
0,27 – 0,28 Mg C ha-1 ano-1. O fator de emissão derivado para a região de estudo provocam
uma redução média de 9% nos estoques de carbono orgânico no solo em relação à
vegetação nativa (MAIA, 2009).
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Além disso, vários são os estudos que demonstram uma redução nos estoques do C do solo
devido à conversão de sistema nativo em pastagens (BROWN; LUGO, 1990; TRUMBORE et
al., 1995; HUGHES et al. 2002; IPCC, 2006; GARCIA-OLIVA et al. 2006). Por exemplo, GarcíaOliva et al. (2006) estimaram perdas de até 18% do C em áreas de pastagens degradadas,
enquanto que de acordo com o IPCC (2006) as perdas de carbono orgânico no solo em
pastagens degradadas podem variar de 3 a 30% dependendo do regime climático.
Portanto, de acordo com as informações levantadas, pode-se concluir que o tipo de uso do
solo na linha de base do projeto não apresentam estoques de carbono orgânico maiores do
que sob o uso do solo com a vegetação natural. Assim sendo, a condição de aplicabilidade
da metodologia em restringir a perturbação no solo em 10% não é aplicada para áreas de
pastagem sujeitas às respectivas práticas de uso do solo.

Aplicação de ferramenta metodológica para determinação da taxa de reposição de carbono no
solo a partir da atividade do projeto
Para quantificar o potencial de sequestro de carbono no solo através do plantio de
restauração realizado pelo Projeto Carbono Nascentes do Xingu aplicou-se a ferramenta
metodológica “Ferramenta para estimativa das mudanças dos estoques de carbono
orgânico do solo devido à implantação de um projeto de florestamento/reflorestamento do
MDL” (A/R Methodological Tool: Tool for estimation of change in soil organic carbon stocks
due to the implementation of A/R CDM project activities) – versão 01.1.0.
A variação dos estoques de carbono do solo durante o período de creditação dos projetos
será estimada por meio das equações propostas e as condições de aplicabilidade desta
ferramenta são atendidas, pois:
a) Solos orgânicos não são gradeados na implantação do projeto. Áreas na região das
cabeceiras que podem conter solo orgânico são as que margeiam as nascentes e rios.
São solos muito úmidos que não permitem acesso do maquinário agrícola para
revolvimento do solo,
b) Os projetos são implantados em áreas que não ficam submersas em nenhuma época
do ano. As APPs são delineadas a partir da margem dos rios na época das cheias,
c) A serrapilheira produzida com o crescimento dos plantios permanecerá nas áreas. Não
é planejado qualquer tipo de aproveitamento da matéria morta das árvores, nem é
esperado que seja aproveitada pela população local, e
d) O gradeamento realizado como parte das atividades do projeto é:
(i) Feito de acordo com boas práticas de conservação do solo, sendo aplicado
apenas nas áreas sob intervenção do projeto,
(ii) Realizado como atividade de preparo do solo no primeiro ano de projeto, e
(iii) Realizado como parte das intervenções iniciais do projeto, não sendo repetido
em momento posterior do projeto.
(b) Tal ferramenta utiliza como procedimento a estimativa do estoque inicial de carbono
no solo por estrato, um desconto de 10% sobre este estoque como resultado do
processo de gradeamento e a taxa anual de reposição dos estoques de carbono ao
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longo de 20 anos após o processo de gradeamento. Para estimativa dos estoques de
carbono contidos no solo revolvido, os estratos são definidos pela Ferramenta
segundo:





Tipo de solo,
Variáveis anteriores ao projeto: uso da terra, atividades de manejo, introdução de
fertilizantes e outros insumos,
Fração da área do projeto sujeita ao processo de revolvimento do solo, e
Ano de preparo do terreno.

Cada estrato tem seu estoque de Carbono Orgânico do Solo (COS) inicial estimado pela
equação:
SOCINITIAL,i = SOCREF,i ∗ fLU,i ∗ fMG,i ∗ fIN,i

(2)

Onde:
𝑆𝑂𝐶𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿,𝑖

Estoque de COS no início do projeto, no estrato i (tC/ha)

𝑆𝑂𝐶𝑅𝐸𝐹,𝑖

Estoque de COS de referência correspondente à condição em áreas
nativas por região climática e tipo de solos aplicados ao estrato i
(tC/ha)

𝑓𝐿𝑈,𝑖

Fator de mudança do estoque de COS relativo ao uso da terra no
estrato i (sem unidade)

𝑓𝑀𝐺,𝑖

Fator de mudança do estoque de COS relativo ao regime de manejo no
estrato i (sem unidade)

fIN,i

Fator de mudança do estoque de COS relativo à introdução de matéria
orgânica no estrato i (sem unidade)

É considerada uma emissão de 10% do estoque de COS até 30 cm abaixo do solo como
resultado do gradeamento de uma área. Para cada estrato que possui mais de 10% de sua
área total gradeada é contabilizada uma perda de 10% do SOCINITIAL,i das áreas gradeadas,
valor correspondente a variável SOCLOSS,i - perda de COS pelo gradeamento do solo no
estrato i (tC/ha). A emissão total do ano i referente ao gradeamento de solo é então
calculada pela soma dos produtos da variável SOCLOSS,i multiplicada pelas áreas gradeadas
dos estratos a que se referem.
A reposição do solo ocorre durante 20 anos a partir do ano seguinte ao do gradeamento, a
uma taxa definida pela equação:
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dSOCt,i =

SOCREF,i − (SOCINITIAL,i − SOCLOSS,i )
20 anos

(3)

Onde:
dSOCt,i

Taxa de mudança no estoque de COS do estrato i no ano t
(tC/ha.ano)

SOCREF,i

Estoque de COS de referência correspondente à condição em áreas
nativas por região climática e tipo de solos aplicados ao estrato i
(tC/ha)

SOCINITIAL,i

Estoque de COS no início do projeto no estrato i (tC/ha)

SOCLOSS,i

Perda de COS devido ao gradeamento da área no estrato i (tC/ha)

Conforme disposto no parágrafo 11 da ferramenta, é estabelecido um limite máximo da
taxa de reposição de CO2 de 0,8 tC ha-1 ano-1.A quantidade de carbono do solo reposto em
um ano é a soma dos produtos entre taxa de reposição calculada para um estrato
multiplicada pela área do estrato que foi gradeada.
A mudança no estoque SOC para todos os estratos das áreas do projeto, no ano t, é
calculada como:

∆𝑆𝑂𝐶𝐴𝐿,𝑡 =

44
12

∗ ∑𝑖 𝐴𝑖 ∗ 𝑑𝑆𝑂𝐶𝑡,𝑖 ∗ 1 𝑦𝑒𝑎𝑟

(4)

Onde:
∆SOCAL,t

Mudança no estoque SOC em áreas do projeto que estejam de acordo
com as condições de aplicabilidade desta ferramenta, no ano t; t CO2e

Ai

A área do estrato i das áreas do projeto; ha

𝑑𝑆𝑂𝐶𝑡,𝑖

A taxa de variação de existências SOC no estrato i das áreas de
projeto; t C ha-1 ano-1

𝑖

1, 2, 3, ... estratos de áreas do projeto; adimensional

Assim como demonstra a planilha no anexo 13, a atividade do projeto apresentou uma
perda de carbono no solo de 4,56 tC ha-1, a qual representa uma taxa de emissão de 16,72
tCO2 ha-1 ano-1 ao longo dos 5 primeiros anos após o preparo do solo para plantio.
Contudo, a taxa de reposição calculada de 0,30 tC ha-1 ano-1 que é aplicada para os 20
primeiros anos de plantio resulta na recuperação do total emitido pela gradagem realizada
117

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

durante o preparo do solo com 17 anos de plantio do Projeto, utilizando valores
conservadores para este cálculo.

Considerações Finais
Conforme estabelece o primeiro paragráfo da metodologia AR-AMS00079, nas áreas onde o
uso do solo na linha de base que apresentem estoques de carbono orgânico maiores do
que sob o uso do solo com florestas é quando deve ser restringida a extensão da
perturbação do solo no projeto até 10%. O teor de carbono orgânico mais elevado na linha
de base pode ser resultado da natureza dos solos (por exemplo, os solos propriamente
orgânicos ou aluviais) ou devido às atividades antrópicas (por exemplo, solos que não são
preparados e insumos de matéria orgânica são adicionados ao sistema). Portanto, nenhum
desses casos se aplica a área do projeto, que não apresenta solos orgânicos e nem entrada
de matéria orgânica no cenário de linha de base.
Com base nas informações levantadas, nota-se que a edafologia da região formam
predominantemente solos minerais e, portanto, não se aplica a restrição de distúrbio do
solo na aplicação da metodologia para o Projeto Carbono Nascentes do Xingu. Assim, a
condição de restrição de perturbação do solo não deve ser aplicada para este tipo de
projeto com diferente natureza de solos, os quais se apresentam degradados e com manejo
sem a aplicação de insumos orgânicos.
Igualmente, conforme ferramenta metodológica aplicada, a atividade proposta pelo Projeto
ao aumentar a biomassa acima e abaixo do solo no longo prazo, pode incrementar os
estoques de carbono no solo a partir do processo de mineralização da matéria orgânica
depositada e decomposta. Portanto, esta condição de restrição de perturbação do solo não
estará afetando significativamente as emissões do Projeto oriundas do preparo de solo.
Por fim, conclui-se que o projeto é passível de utilização da metodologia AR-AMS0007: “A/R
Small-scale Methodology: Afforestation and reforestation project activities implemented on
lands other than wetlands” (versão 3.0). Assim, de acordo com as condições de aplicação,
temos que:
a) A área sujeita à atividade do projeto não se enquadre na categoria de zonas
alagáveis.
=> Não se aplica, porque não é o caso do Projeto Carbono Nascentes do Xingu.
b) A perturbação do solo atribuível à atividade de projeto não cubra mais de 10%
da área em cada uma das seguintes condições, quando estas áreas estão
inclusas dentro do limite do projeto:
 Área contendo solos orgânicos;
Não se aplica, porque não existem solos orgânicos na área do Projeto
Carbono Nascentes do Xingu.


9

Áreas que, na linha de base, são submetidas ao uso do solo e práticas de
manejo e utilizam insumos listados nos anexos 2 e 3 da metodologia
A/R-AMS0007.

Página 3, primeiro parágrafo introdutório da metodologia.
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=> As áreas sob pastagens na linha base do projeto apresentam-se em condições
de elevada degradação com baixos estoques de carbono no solo, cuja atividade
de restauração florestal estará na verdade repondo carbono orgânico ao solo
perdido pela gradagem. Portanto, não se aplica.

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:
(5)

Onde:
= Remoções reais líquidas de GEE por sumidouros, no ano t; t CO2-e
= Mudança nos estoques de carbono em projeto, ocorrendo nos reservatórios de
carbono selecionados, no ano t; t CO2-e
= Aumento das emissões de GEE não-CO2 dentro do limite do projeto, como
resultado da implementação da atividade A/R do projeto, no ano t, calculado pela
ferramenta “Estimation of non-CO2 GHG emissions resulting from burning of biomass
attributable to an A/R CDM project activity”; t CO2-e
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, esta 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 que:

= 0 t CO2-e
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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(3)

Onde:
= Mudança nos estoques de carbono do projeto, ocorrendo nos reservatórios de
carbono selecionados, no ano t; t CO2-e
= Mudança no estoque de carbono da biomassa de árvores no projeto no
ano t, estimada pela ferramenta “Estimation of carbon stocks and change in carbon stocks
of trees and shrubs in A/R CDM project activities”; t CO2-e
= Mudança no estoque de carbono da biomassa arbustiva no projeto no
ano t, estimada pela ferramenta “Estimation of carbon stocks and change in carbon stocks
of trees and shrubs in A/R CDM project activities”; t CO2-e
= Mudança no estoque de carbono da biomassa de madeira morta no
projeto no ano t, estimado pela ferramenta “Estimation of carbon stocks and change in
carbon stocks in dead wood and litter in A/R CDM project activities”; t CO2-e
= Mudança no estoque de carbono da biomassa de serapilheira no projeto no
ano t, estimada pela ferramenta “Estimation of carbon stocks and change in carbon stocks
in dead wood and litter in A/R CDM project activities”; t CO2-e
= Mudança no estoque de carbono orgânico no solo em projeto, no ano t,
estimada pela “Tool for estimation of change in soil organic carbon stocks due to the
implementation of A/R CDM project activities”; t CO2-e
O Projeto Carbono Nascentes do Xingu, conforme descrito anteriormente, quantificará apenas
as mudanças nos estoques de carbono das árvores e arbustos, recomendados pela
metodologia AR-AMS0007. Portanto, deverá determinar, respectivamente, as variáveis
e

, inclusas na equação (3) acima.

Estimativa ex-ante de mudança de estoque de carbono na biomassa arbórea e arbustiva
O Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry – GPG-LULUCF (IPCC,
2003) é listado como um dos documentos de referência para aplicação da metodologia ARAMS0007, 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 Carbono Nascentes do Xingu encontra-se em áreas com faixa de precipitação entre
1000 e 2000 mm, em áreas de florestas semi-úmidas com estação seca curta de 3 meses (IBGE,
2002).
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Figura 24 – Mapa de Clima do Brasil.

Fonte: IBGE, 2002

Portanto, deve-se assumir os valores estabelecidos para a América, sendo 7 t MS/ha/ano para
florestas até 20 anos e 2 t MS/ha/ano a partir dessa idade. Dado que o Programa planeja
executar os plantios na maior parte das áreas utilizando técnicas de semeadura direta (plantio
direto e semeadura a lanço), para efeito das estimativas ex ante assume-se que o primeiro ano
que segue o plantio de uma área servirá para germinação das sementes e desenvolvimento
das mudas. Por isso, conservadoramente, o acúmulo de biomassa acima do solo no primeiro
ano que segue o plantio será considerado zero. A tabela 22 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 22 - Aumento da biomassa acima do solo para cenário de projeto (tonelada de
matéria seca/ha/ano)
Tipologia
Floresta Tropical
Úmida com estação
curta
(2000>P>1000)

América – Classes de idade
1º ano

0,0

Do 2º ao 21º ano

7,0

A partir do 22º ano

2,0

Fonte: GPG-LULUCF (2003); valor para 1º ano é adaptação dos proponentes
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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 23 apresenta os valores adotados para
as estimativas ex ante.

Tabela 23 - Razão root:shoot entre biomassa acima e abaixo do solo para o cenário de
projeto
Biomassa acima do solo

Domínio – Zona ecológica

Floresta Tropical Úmida Decídua

Root:Shoot

(t MS/ha)

(sem
unidade)

< = 125,0

0,20

> 125,0

0,24

Fonte: Guia para Inventários Nacionais (IPCC, 2006)

Sendo assim, o Projeto Carbono Nascentes do Xingu 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
22 e 23), 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 24).

Tabela 24 - Estimativas de biomassa acima e abaixo do solo e estoques de carbono.
Ano

Incremento
AGB
(t MS/ha/ano)

Estoque
AGB
(t MS/ha)

Rootshoot

Estoque
BGB
(t MS/ha)

Estoque
AGB+BGB
(t MS/ha)

Estoque
de C
(t C/ha)

1
2
3
4
5
6

0
7
7
7
7
7

0
7
14
21
28
35

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

0,0
1,4
2,8
4,2
5,6
7,0

0,0
8,4
16,8
25,2
33,6
42,0

0,0
3,9
7,9
11,8
15,8
19,7

Estoque
de C
Total
(t C)
0,0
14,5
29,0
43,4
57,9
72,4
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2

42
49
56
63
70
77
84
91
98
105
112
119
126
133
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

8,4
9,8
11,2
12,6
14,0
15,4
16,8
18,2
19,6
21,0
22,4
23,8
30,2
31,9
33,6
34,1
34,6
35,0
35,5
36,0
36,5
37,0
37,44
37,92

50,4
58,8
67,2
75,6
84,0
92,4
100,8
109,2
117,6
126,0
134,4
142,8
156,2
164,9
173,6
176,1
178,6
181,0
183,5
186,0
188,5
191,0
193,44
195,92

23,7
27,6
31,6
35,5
39,5
43,4
47,4
51,3
55,3
59,2
63,2
67,1
73,4
77,5
81,6
82,8
83,9
85,1
86,3
87,4
88,6
89,8
90,9
92,1

86,9
101,3
115,8
130,3
144,8
159,2
173,7
188,2
202,7
217,1
231,6
246,1
269,3
284,2
299,2
303,4
307,7
312,0
316,3
320,5
324,8
329,1
333,4
337,6

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 Carbono Nascentes do Xingu 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.
De acordo com este método, a mudança nos estoques de carbono e a incerteza associada são
estimadas conforme as seguintes equações:

(4)
(5)

123

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

(6)

(7)

Onde:
= Estoque de carbono das árvores nos estratos de estimativa de
biomassa árborea; t CO2e
= Fração de carbono na biomassa de árvores; t C (t d.m.)-1
Um valor padrão de 0,47 é usado a menos que outra informação
transparente e verificável possa ser fornecida para justificar um
valor diferente.
= Biomassa das árvores nos estratos de estimativa de biomassa
arbórea; t d.m.
= Média de biomassa das árvores por hectare nos estratos de
estimativa de biomassa árborea; t d.m. ha-1
= Proporção da área do estrato i a soma das áreas dos estratos de
estimativa de biomassa arbórea (ou seja,
=
);
adimensional
= Média de biomassa das árvores por hectare no estrato i; t d.m. ha-1
= Incerteza em
= Valor t de Student para um nível de confiança de 90 por cento e
graus de liberdade igual a n - M, onde n é o número total de
parcelas dentro dos estratos de estimativa de biomassa arbórea e
M é o número total de estratos para estimativa de biomassa
arbórea
= Variância da biomassa de árvores por hectare em todas parcelas no
estrato i; (t d.m. ha-1)2
= Número de parcelas no estrato i.

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 Carbono Nascentes do Xingu, está sendo considerado a
priori apenas um estrato florestal para mensuração de parcelas. Isso porque, mesmo estando
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na região de transição entre os biomas Cerrado e Amazônia na bacia do Xingu, as APPs de
margem de rios e do entorno de nascentes se distinguem como florestas de galeria, que
possuem estrutura característica e, portanto, semelhantes em todas áreas da atividade do
Projeto, devido ao acúmulo de nutrientes e à maior umidade destas áreas.
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:

(5)

(6)

Onde:
= Média de mudança na biomassa arbórea por hectare no estrato i; t d.m.ha-1
= Mudança na biomassa arbórea por hectare na parcela p no estrato i; t d.m.ha1
= Variância da média de mudança na biomassa arbórea por hectare no estrato i; (t
d.m.ha-1)2
= Número de parcelas amostrais, no estrato i, onde a biomassa arbórea foi mensurada

Se a incerteza da estimativa de mudança dos estoques de carbono na biomassa arbórea, da
equação (7), for maior que 10%,
um desconto de incerteza.

é recalculado de forma conservadora aplicando

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 25 apresenta os fatores de desconto a ser aplicado para diferentes
intervalos de incerteza.
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Tabela 25 - 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
Carbono Nascentes do Xingu estará quantificando os valores de biomassa a partir de
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 (por exemplo, 1/10
ou 1/20 de um hectare) 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 Carbono Nascentes do Xingu. 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:

(7)

(8)

(9)
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Onde:
= Biomassa arbórea por hectare na amostra p do estrato i; t d.m.ha-1
= Biomassa arbórea na amostra p do estrato i; t d. m.
= Tamanho da amostra no estrato i; ha
= Biomassa arbórea da espécie j na amostra p do estrato i; t d. m.
= Biomassa da árvore l da espécie j na amostra p do estrato i; t d. m.
E a biomassa de cada árvore na amostra é estimada usando as equações:
(10)
(11)
Onde:
= Biomassa da árvore l da espécie j na amostra p do estrato i; t d. m.
= Biomassa acima do solo da árvore retornado pela equação
alométrica para espécie j relacionando as medidas da árvore l para a biomassa acima do
solo da árvore; t d. m.
= Razão root:shoot para espécies arbóreas j; adimensional
= Volume de madeira da árvore l da espécie j na amostra p do
estrato i, estimado a partir das dimensões da árvore como dado de entrada na tabela de
volume ou equação de volume; m3
= Densidade da madeira da espécie arbórea j; t d. m. m-3
= Fator de expansão de biomassa para conversão de volume de madeira para
biomassa acima do solo para espécie arbórea j; adimensional
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 Carbono Nascentes do Xingu irá utilizar duas
equações para a estimativa de biomassa acima do solo, sendo uma para árvores e outra para
palmeiras, as quais ambas atendem 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
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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”.

Portanto, a equação que será usada para a estimativa da biomassa arbórea foi desenvolvida a
partir da literatura por Chave et. al. (2005) e a equação aplicada para palmeiras foi definida
por Nascimento & Laurance (2002). São elas:
Árvores:
𝐸(𝑡)𝑖 = 𝑒𝑥𝑝 (−2,977 + 𝑙𝑛(𝜕 ∗ 𝐷𝐴𝑃2 ∗ 𝐻))

(12)

Palmeiras:
𝐸(𝑡)𝑖 = exp (57,236 + 0,9285 ∗ ln(𝐷𝐴𝑃2 )) ∗ 1,05001/103

(13)

Onde:
E(t)i = Estimativa de biomassa acima do solo no ano t do estrato i obtida no intervalo de
monitoramento (t C / ha)
𝜕 = Densidade básica da madeira (g / cm3)
DAP = Diâmetro à altura do peito (cm)
H = Altura (m)
Nogueira (2007) define valores de densidades da madeira (variável 𝜕) para os diferentes tipos
vegetacionais da região que abrange as áreas do Projeto. Considerando os valores médios de
DAP e de altura dos indivíduos das parcelas amostrais, em conjunto com valores de densidade
da madeira e área total dos estratos, estimam-se os estoques de carbono acima do solo
obtidos no momento do monitoramento.

Estimativa ex-post da mudança de estoque de carbono na biomassa arbustiva
Segundo a ferramenta metodológica A/R-TOOL 14, a mudança no estoque de carbono da
biomassa de espécies arbustivas durante o período de implementação do Projeto deverá ser
quantificada conforme a equação:

(14)
Onde:
= Mudança no estoque de carbono da biomassa arbustiva durante o período entre
os tempos t1 e t2; t CO2-e
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= Estoque de carbono da biomassa arbustiva no tempo t2; t CO2-e
= Estoque de carbono da biomassa arbustiva no tempo t1; t CO2-e
No caso das estimativas de biomassa ex post, ao optar por utilizar o método da instalação de
parcelas permanentes de inventário, qualquer indivíduo com diâmetro mínimo acima de 2 cm,
sendo arbóreo ou arbustivo, estará sendo mensurado durante o monitoramento e incluso,
portanto, na quantificação das remoções do Projeto.
No caso do Projeto Carbono Nascentes do Xingu, o estoque de carbono da biomassa arbustiva
está sendo considerado conjuntamente aos valores default do IPCC de incremento de
biomassa acima do solo e razão root:shoot para biomassa abaixo do solo, que foram aplicados
para determinação das estimativas de remoções ex-ante.

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
(‘Vazamento’, veja CL3).
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
26.

(15)

Onde:
= Remoções antrópicas líquidas de GEE por sumidouros, no ano t; t CO2-e
= Remoções reais líquidas de GEE por sumidouros, no ano t; t CO2-e
= Remoções líquidas de GEE na linha de base por sumidouros, no ano t; t CO2-e
= Emissões de GEE devido ao vazamento, no ano t; t CO2-e

Tabela 26 - Remoções líquidas estimadas para o projeto10.
Ano

10

Emissões
estimadas
na linha de

Remoções
estimadas do

Emissões de
vazamentos

Remoções líquidas
de GHG estimadas

A planilha com a estimativa das remoções encontra-se no Anexo 19.
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base (tCO2e)

projeto (tCO2e)

estimada (tCO2e)

(tCO2e)

2012

0

0

0

0

2013

0

229

0

229

2014

0

2.860

0

2.860

2015

0

5.492

0

5.492

2016

0

8.124

0

8.124

2017

0

10.756

0

10.756

2018

0

13.387

0

13.387

2019

0

16.019

0

16.019

2020

0

18.651

0

18.651

2021

0

21.283

0

21.283

2022

0

23.914

0

23.914

2023

0

26.546

0

26.546

2024

0

29.178

0

29.178

2025

0

31.810

0

31.810

2026

0

34.441

0

34.441

2027

0

37.073

0

37.073

2028

0

39.705

0

39.705

2029

0

42.337

0

42.337

2030

0

45.105

0

45.105

2031

0

49.187

0

49.187

2032

0

51.906

0

51.906

2033

0

54.457

0

54.457

2034

0

55.234

0

55.234

2035

0

56.011

0

56.011

2036

0

56.788

0

56.788

2037

0

57.565

0

57.565

2038

0

58.342

0

58.342

2039

0

59.119

0

59.119

2040

0

59.896

0

59.896

2041

0

60.673

0

60.673

2042

0

61.533

0

61.533

Total

0

61.533

0

61.533
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As reduções certificadas de emissões devem ser calculadas conforme as equações que
seguem:
(16)

(17)

Onde:
= Número de unidades temporárias de reduções Certificadas de Emissões (tRCEs)
passíveis de emissão no ano t2
= Número de unidades em longo prazo de reduções Certificadas de Emissões (RCEl)
passíveis de emissão no ano t2
= Remoções antrópicas líquidas de GEE por sumidouros, no ano t; t CO2-e
= Anos de início e fim, respectivamente, do período de verificação

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.

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:

(18)

Onde:
= Emissões de GEE devido a vazamentos, no ano t; t CO2-e
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= Vazamento devido ao deslocamento de atividades agrícolas no ano t,
calculado pela ferramenta “Estimation of the increase in GHG emissions
attributable to displacement of pre-project agricultural activities in A/R
CDM project activity”; t CO2-e

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:
(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;
O Projeto Carbono Nascentes do Xingu é caracterizado desta forma, já que os animais
encontrados nestes sistemas na linha de base serão deslocados para as demais áreas de
pastagem dentro da mesma propriedade, as quais possuem baixo aproveitamento da
capacidade suporte. De acordo com a caracterização da bovinocultura de Mato Grosso
desenvolvida pelo IMEA, os munícipios da região do nordeste de Mato Grosso apresentaram
taxas de lotação entre 0,42 e 0,62 UA/ha no ano de 2009, sendo que a média do Estado foi de
0,73 UA/ha (IMEA, 2010), evidenciando, portanto, a condição de baixo aproveitamento da
capacidade suporte das pastagens. A ausência de manejo desde a implantação destes sistemas
leva a esta conjuntura de baixo aproveitamento das pastagens da região.
Ademais, segundo a Embrapa Gado de Corte, as pastagens cultivadas convencionalmente, na
pecuária de corte no Brasil, possuem em média a capacidade suporte entre 0,5 a 2,5 UA/ha
(Embrapa, 2005). Desta forma, tais circunstâncias possibilitam a anulação das emissões de
vazamento, conforme condição apresentada na ferramenta metodológica A/R-TOOL 15, para o
caso da linha de base de pastagem para o Projeto Carbono Nascentes do Xingu. Portanto,
temos que:

pastagem = 0 t CO2-e

2. Descrever as medidas tomadas para mitigar Vazamentos.
Apesar de que é muito pouco provável a emissão de vazamentos, conforme descrito
anteriormente, o projeto monitora a ocorrência do mesmo. Todas as áreas que participam do
projeto são monitoradas pelos proponentes do projeto, em especial a AXS, para certificar-se
de que a propriedade possui condições de absorver a atividade agropecuária que
eventualmente ocorra dentro de suas áreas que serão restauradas em outras áreas já
132

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

consolidadas, sem necessidade de deslocamento para outras propriedades ou áreas não
destinadas ao uso agropecuário na propriedade.
Não é permitida a participação no projeto de propriedades que realizem desmatamentos para
absorver atividades produtivas que antes eram desenvolvidas nas áreas a serem restauradas.
Caso isso ocorra, a propriedade é excluída do projeto e seus eventuais benefícios climáticos,
para a biodiversidade e para as comunidades não são contabilizados. Os proprietários são
cientes desta condição, que está expressa no Termo de Adesão assinado por cada um dos
participantes do projeto (Anexo 10).
Se há necessidade de deslocamento de atividades produtivas para outra(s) propriedade(s), seja
do mesmo proprietário ou de outro proprietário, o proprietário deverá avisar os proponentes
do projeto, que empreenderão o rastreamento das atividades e farão o monitoramento do
desmatamento nesta(s) outra(s) propriedade(s). Esta obrigação também está expressa no
Termo de Adesão (Anexo 10). Caso seja avaliado que esta outra propriedade não tem condição
de receber mais atividades produtivas nas áreas já consolidadas, o proprietário que faz parte
do projeto será orientado a encontrar outra solução – outra área para suas atividades ou
diminuição da produção (note-se que as áreas restauradas são, em geral, muito pequenas com
relação ao tamanho das propriedades) –, correndo-se o risco de, ao não fazê-lo, ser excluído
do projeto, situação na qual os benefícios não serão contabilizados.

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 CO2-equivalente) após os
procedimentos para incluir ou excluir emissões não-CO2 descritas em CL 2.1.
É muito pequena a probabilidade de ocorrência de vazamentos, que caso ocorra será tratada
conforme explicitado no ponto anterior. Em qualquer caso, não devem ocorrer emissões nãoCO2 por conta do projeto.

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
Defensável e seguindo a frequência definida de monitoramento de parâmetros definidos.
As fontes de emissões a monitorar devem incluir quaisquer fontes que se espera que
contribuirão cumulativamente com mais de 20% do total de emissões de GEE no cenário
com projeto (Veja a nota de rodapé a CL2.1). Onde a abordagem metodológica utilizada
para estimar vazamento em CL3 exigir monitoramento, esse vazamento deverá ser
monitorado.
O monitoramento da restauração florestal nas APPs degradadas é um elemento fundamental
para poder avaliar os resultados efetivos não só do Projeto Carbono Nascentes do Xingu, como
da Campanha ‘Y Ikatu Xingu. O proponente e seus parceiros de implementação, assumem
conjuntamente a responsabilidade de implementar o monitoramento quinquenal das áreas,
segundo os papéis e responsabilidades definidos no contrato de cooperação técnica do Projeto
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(Anexo 8), embora o ICV seja responsável exclusivamente pela elaboração dos relatórios de
Monitoramento e Verificação. Da mesma forma, o ICV deverá comunicar ao ISA sobre
qualquer modificação ao Plano de Monitoramento e Verificação que se faça necessária,
obedecidos os procedimentos de ajuste de não-conformidades do padrão.
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.

Para o cumprimento do item (a)
Conforme os parágrafos citados, o Projeto deve monitorar a atividade do projeto A/R de
pequena escala, que no caso do Projeto Carbono Nascentes do Xingu são de dois tipos: i) de
pastagem para área florestal e; ii) de área agrícola para área florestal. Além disso, deve
monitorar que a atividade não está sendo implementada em nenhum local de área inundada.
Para a determinação do cumprimento das condições de aplicabilidade, é necessário fazer uma
análise através de imagens de satélite ou fotos aéreas, para validar a condição das áreas antes
da implantação do projeto, conforme ilustra a figura 25.
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Figura 25 – Imagem do satélite Landsat 5 da área elegível do Projeto agrupado na Bacia do
Rio Xingu em Mato Grosso

Para o cumprimento do item (b)
Refere-se à quantificação das remoções do projeto através da mensuração da biomassa de
árvores e arbustos nas parcelas permanentes instaladas em campo. Para isto, conforme
descrito na seção anterior, é necessário que se realize um inventário florestal de campo. O
monitoramento dos estoques de carbono das áreas que integram o Projeto, assim como o
monitoramento dos impactos sobre a biodiversidade, é realizado de cinco em cinco anos
através de parcelas permanentes de inventário com 1.000 m2 (20 x 50 m), distribuídas
aleatoriamente nas APPs das propriedades restauradas pelo Projeto, conforme critérios de
amostragem estatística descritos a seguir. Para a localização e acesso às parcelas
permanentes, foram alocados pontos amostrais aleatórios na área do Projeto, que serão
buscados a partir das coordenadas geográficas para instalação das parcelas permanentes em
campo na data do inventário de monitoramento.
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Intensidade amostral
Com o objetivo de calcular o número ideal de parcelas a serem instaladas em cada estrato
(intensidade amostral), serão instaladas nove (9) parcelas permanentes, sendo uma em cada
propriedade, para o cálculo do desvio padrão do estrato. Conforme descrito anteriormente, o
Projeto Carbono Nascentes do Xingu, está considerando a priori apenas um estrato florestal
para mensuração de parcelas. No entanto, é possível a inclusão de outros estratos após a
avaliação de heterogeneidade de distribuição da biomassa florestal pelo inventário de
monitoramento, a qual provavelmente se dará por nível de sucesso dos plantios.
Calculado o desvio padrão desse estrato, a intensidade amostral será determinada a partir da
seguinte equação:
n = (t² * Sest) / (E² + (t² * Sest / N))

(19)

Onde:
n = número de parcelas por estrato
t = valor de t de Student (95% intervalo de confiança)
Sest = desvio padrão do estrato
E = erro padrão pré-estabelecido de 10 %
N = número total de parcelas pré-estabelecido para a população considerando todos os
estratos

Caso o número de parcelas ideal seja maior que as 9 já estabelecidas, serão definidas
aleatoriamente as localizações das parcelas adicionais e será realizada a medição de campo
destas parcelas.
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Figura 26 – Localização das parcelas permanentes de inventário instaladas nas
propriedades para o monitoramento da área do Projeto.

Fonte: Imagem Landsat-8 de 11/09/2013
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Tabela 27 - Coordenadas geográficas das parcelas permanentes nas propriedades
abrangidas pelo Projeto
Parcela

Propriedade

Proprietário

CoordX

CoordY

1

Fazenda Brusque do Xingu

Norival Comandolli

356192,786892

8874236,85872

2

Fazenda Flor da Serra

Ingo Marmet

351645,365159

8875949,61757

3

Fazenda Lopes

Antônio Agnaldo Lopes

346397,283396

8868272,19099

4

Fazenda Paranotapa

José Jodivaldo Lopes

345271,095258

8870152,51992

5

Fazenda Rio Bonito

Dorival Marmet

351825,695655

8879470,17437

Fazenda Santa Maria do
MT I
Fazenda Santa Maria do
MT II

Marcia Cristina de
Rezende
Zulmira Maria de
Rezende

334545,549991

8851934,05463

334437,444363

8861606,75458

8

Fazenda Santa Sofia

Deivis Savela Berté

348356,355170

8877724,24595

9

Fazenda Vale do Sonho

Josinaldo Lopes

348078,225522

8866393,64483

6
7

Mensuração das parcelas de amostragem
Após a instalação das 9 parcelas permanentes de inventário, a equipe de campo do Projeto
identifica cada uma das árvores localizadas dentro das parcelas e medem seu diâmetro à altura
do peito (DAP) e altura, dados que serão utilizados para estimativa de biomassa e carbono
estocado nas áreas do projeto. Além disso, são alocadas 4 sub-parcelas de 20x5 m (100m²)
dentro do espaço amostral de cada parcela, que são espaçadas 10 m entre si, onde são
coletadas dados dos indivíduos em desenvolvimento, com diâmetros menores de 2 cm, que
totaliza 400m² de amostragem por parcela (figura 27). Para o monitoramento de
biodiversidade identificam-se as espécies animais e/ou indícios de fauna que visitou a APP
(rastros, pegadas, fezes, etc), presentes nas áreas das parcelas amostrais.
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Figura 27 – Croqui de instalação das parcelas permanentes de inventário com a alocação
das 4 sub-parcelas

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 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 28 define a frequência de monitoramento das variáveis para
mensuração dos benefícios climáticos, indicando a forma de armazenamento dos dados.

Para o cumprimento do item (c):
Apesar de que é muito pouco provável a emissão de vazamentos, conforme descrito
anteriormente, o projeto monitora a ocorrência do mesmo. Todas as áreas que participam do
projeto são monitoradas pelos proponentes do projeto, em especial a AXS, antes do início das
atividades de preparo do solo, para certificar-se de que a propriedade possui condições de
absorver a atividade agropecuária que eventualmente ocorra dentro de suas áreas que serão
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restauradas em outras áreas já consolidadas, sem necessidade de deslocamento para outras
propriedades ou áreas não destinadas ao uso agropecuário na propriedade.
Se há necessidade de deslocamento de atividades produtivas para outra(s) propriedade(s), seja
do mesmo proprietário ou de outro proprietário, os proponentes do projeto empreenderão o
rastreamento das atividades e farão o monitoramento do desmatamento nesta(s) outra(s)
propriedade(s). Este monitoramento será realizado pela AXS mensalmente pelos 3 primeiros
anos do projeto, juntamente com o monitoramento das cercas que tem por objetivo garantir a
qualidade e permanência dos restauros, e posteriormente a cada cinco anos,
concomitantemente com o monitoramento de carbono.
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Tabela 28 - Dados a serem coletados ou utilizados para monitorar as mudanças verificáveis nos estoques de carbono dos reservatórios de carbono
dentro do limite de um CPA e como esses dados serão arquivados
Variável

Fonte

Tamanho das áreas em que a
atividade do
projeto foi implantada para cada
tipo de estrato

Pesquisa de campo ou
informações cadastrais ou
fotografias aéreas ou imagens de
satélite
Pesquisa de campo ou
informações cadastrais ou
fotografias aéreas ou imagens de
satélite ou GPS

Localização das parcelas
amostrais permanentes

Mapas do projeto e concepção
do projeto

Localização das áreas em que a
atividade do projeto foi
implantado

Diâmetro da árvore à altura do
peito (1,30m)

Parcela Permanente

Unidade dos
dados

Medidos,
calculados ou
estimados

Frequência
(anos)

Proporção

Arquivamento

Comentários

Latitude e
longitude

Medidos

5

100%

Eletrônico,
papel, fotos

O GPS pode ser usado para as
pesquisas de campo

ha.

Medidos

5

100%

Eletrônico,
papel, fotos

O GPS pode ser usado para as
pesquisas de campo

Latitude e
Longitude

Definidos

5

100%

Eletrônico,
Papel

5

Cada árvore
na
parcela
amostral

Eletrônico,
Papel

Cada árvore
na
parcela
amostral

Eletrônico,
Papel

cm

Medidos

Altura da árvore

Parcela Permanente

m

Medidos

5

Densidade básica da madeira

Literatura

Toneladas por m3
de matéria seca

Estimados

Uma vez

A localização das parcelas é
registrada com um GPS e
marcada no mapa
Medir o diâmetro à altura do
peito (DBH) de cada árvore
contida na parcela amostral e
que se enquadra nos limites de
tamanho
Medir a altura (H) de cada árvore
contida na parcela amostral e
que se enquadra nos limites de
tamanho

Eletrônico,
Papel

Todos os
Com base nos dados coletados de
dados
Eletrônico
todas as parcelas e reservatórios
do projeto
de carbono
Fonte: 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)
Total de CO2

Atividade do Projeto

Mg

Calculados

5
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2. Disseminar o plano de monitoramento e quaisquer resultados do monitoramento
conduzido em conformidade com o plano de monitoramento, assegurando que sejam
disponibilizados publicamente na internet e que resumos sejam comunicados às
Comunidades e Outros Atores pelos meios apropriados.
Os resultados dos monitoramentos serão, obviamente, compartilhados entre o ISA, o ICV, a
AXS e a Natura. Se os resultados alcançarem o volume previsto para ser entregue à Natura, os
créditos serão registrados em conta de registros em nome da Natura e retirados do mercado.
Diferenças nos volumes medidos e contratados para entrega quinquenalmente serão tratadas
conforme previsto em contrato entre as partes.
O ISA e o ICV publicarão em suas respectivas páginas de internet o resultado do
monitoramento realizado.

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.
Nos 35 municípios que possuem território na bacia do Xingu mato grossense vivem por volta
de 10 mil índios e 250 mil não indígenas. A região é marcada por uma das maiores diversidades
socioculturais do Brasil, caracterizada pela presença de diferentes etnias indígenas e de
migrantes de ascendência europeia, que começaram a vir, principalmente, do sul do país
durante a década de 70 e 80 estimulados pelo governo federal e por colonizadoras privadas no
intuito de fazer um lugar de intensa produção agropecuária. Segundo estudos publicados em
2005 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2005), os 14
municípios com sede na região das cabeceiras do Xingu11 somavam uma população inferior a
10.000 habitantes nos anos 80. No ano de 2010 esta população era de aproximadamente
222.000 habitantes (IBGE, Censo Demográfico de 2010).
No Parque Indígena do Xingu habitam 14 povos – Aweti, Kaiabi, Nahukwa, Yudjá, Kalapalo,
Kamaiurá, Mehinako, Matipu, Kuikuro, Kisêdjê (Suyá), Trumai, Ikpeng, Waurá, Yawalapiti – e
cinco mil pessoas, distribuídas em 49 aldeias e postos indígenas. Os demais povos indígenas
presentes na região das cabeceiras são os Xavante, os Kayapó, os Panará e os Tapaiuna. A
população destas quatro etnias soma cerca de 5 mil indivíduos na região.
Os beneficiários diretos das atividades do projeto são os produtores rurais que se dispõem a
recuperar APPs de suas propriedades e os coletores que participam da Rede de Sementes.
Como beneficiários indiretos das atividades do projeto estão os povos indígenas residentes na
região, que dependem de quantidade e qualidade das águas dos rios da bacia para seu modo
de vida integrado aos recursos naturais. Outros beneficiários indiretos são os produtores rurais
que mesmo não participando das atividades da Campanha ou do projeto Carbono Nascentes
11

Sinop, Canarana, Querência, Feliz Natal, São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Marcelândia, Cláudia, Santa
Carmem, Santo Antônio do Leste, União do Sul, Gaúcha do Norte, Nova Ubiratã e Ribeirão Cascalheira.
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do Xingu dependem de um regime de chuvas previsível para manutenção de suas pastagens e
boa produtividade para suas lavouras. O trabalho de Senna et. al. (2009) mostra a relação
direta entre cobertura florestal e volume de chuvas regionais, evidenciando a intensificação da
redução do volume de chuvas a partir da retirada da vegetação florestal acima dos 40%.
Estima-se em 15.000 o número de propriedades rurais dentro da bacia do Xingu em Mato
Grosso, sendo que as grandes propriedades ocupam aproximadamente 70% da área total dos
imóveis rurais, as médias correspondem a 20% e as pequenas ocupam 10% dessa área.

O Parque Indígena do Xingu – PIX
O Parque Indígena do Xingu (PIX) se encontra na região nordeste do Estado do Mato Grosso,
na porção sul da Amazônia brasileira. Em seus 2,8 milhões de hectares, a paisagem local exibe
grande biodiversidade, em uma região de transição ecológica, das savanas e florestas
semideciduais mais secas ao sul para a floresta ombrófila amazônica ao norte, apresentando
cerrados, campos, florestas de várzea, florestas de terra firme e florestas em Terras Pretas
Arqueológicas. O clima apresenta uma estação chuvosa, de novembro a abril, quando os rios
enchem e o peixe escasseia, e um período de seca nos meses restantes, época da tartaruga
tracajá e das grandes cerimônias inter-aldeias.
Ao sul do Parque estão os formadores do rio Xingu, que compõe uma bacia drenada pelos rios
Von den Stein, Jatobá, Ronuro, Batovi, Kurisevo e Kuluene, sendo este último o principal
formador do Xingu, ao se encontrar com o Batovi-Ronuro.
A demarcação administrativa do PIX foi homologada em 1961, com área incidente em parte
dos municípios matogrossenses de Canarana, Paranatinga, São Félix do Araguaia, São José do
Xingu, Gaúcha do Norte, Feliz Natal, Querência, União do Sul, Nova Ubiratã e Marcelândia.

Povos do Xingu
O Parque Indígena do Xingu engloba, em sua porção sul, a área cultural conhecida como Alto
Xingu, integrada pelos índios Aweti, Kalapalo, Kamaiurá, Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nahukuá,
Naruvotu, Trumai, Tapaiuna, Wauja e Yawalapiti. A despeito de sua variedade linguística, esses
povos caracterizam-se por uma grande similaridade no seu modo de vida e visão de mundo.
Estão articulados em uma rede de trocas especializadas, casamentos e rituais inter-aldeias.
Entretanto, cada um desses grupos faz questão de cultivar sua identidade étnica e, se o
intercâmbio cerimonial e econômico celebra a sociedade alto-xinguana, promove também a
celebração de suas diferenças. A presença de povos indígenas na região data de 1.200 A.C.
(Heckenberger, 2003).
As demais etnias que habitam o Parque – Ikpeng, Kaiabi, Kĩsêdjê e Yudjá – não fazem parte
desse complexo e são bastante heterogêneas culturalmente. Foram integradas aos limites da
área demarcada por razões de ordem administrativa, em alguns casos implicando no
deslocamento de suas aldeias. Há, contudo, casamentos frequentes entre esses grupos, que
acarretam uma maior articulação entre eles.
A categoria híbrida de “Parque Nacional” deveu-se ao duplo propósito de proteção ambiental
e das populações indígenas que orientou sua criação, estando a área subordinada tanto ao
órgão indigenista oficial quanto ao órgão ambiental. Foi apenas com a criação da FUNAI (em
143

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

1967, substituindo o SPI – Serviço de Proteção aos Índios) que o “Parque Nacional” passou a
ser designado “Parque Indígena”, voltando-se então primordialmente para a proteção da
sociodiversidade nativa.
O endereço eletrônico http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xingu reúne mais informações
sobre os povos indígenas do Xingu compiladas pelo ISA.

Conflito pelo uso da terra e de visões de mundo
Historicamente a região foi palco de conflitos entre os índios e os imigrantes do sul do país,
que chegavam à região com o intuito de derrubar a floresta e dedicar-se à exploração
agropecuária. Embora tais conflitos tenham diminuído significativamente na região, as
populações indígenas e os produtores rurais (agora já bastante consolidados) mantinham
distância e uma relação pouco amistosa, com episódios de agressividade ocorrendo de tempos
em tempos. O motivo aparente do conflito era a posse da terra, mas por trás havia um grande
choque de visões de mundo antagônicas.

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.
A região do projeto está localizada nas cabeceiras da bacia hidrográfica do Rio Xingu, que deve
ser conservada e/ou restauradas para que a água do rio continue a proporcionar alimento e
qualidade de vida aos milhares de indígenas que dele dependem e produtores rurais de seu
entorno. Dadas as condições favoráveis dos solos, da topografia e do clima, a grande maioria
dos cursos da rede de drenagem local conta com regime perene. As Áreas de Preservação
Permanente das propriedades rurais particulares dessa região são estratégicas para a proteção
dos recursos hídricos do rio Xingu, pois elas podem proteger as nascentes dos rios que
abastecem e formam sua bacia hidrográfica.
São diversos os serviços ecossistêmicos existentes na região, principalmente relacionados à
água e à floresta, incluindo o serviço de beleza cênica e cultural (diversas etnias de populações
indígenas), 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 Bacia do Xingu dependem em maior ou menor medida da
provisão e conservação destes serviços. Contudo, para as comunidades indígenas 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.
No que diz respeito às comunidades, identifica-se o uso da terra para fins de subsistência,
tanto no cultivo direto de espécies alimentícias, como a mandioca e o milho, produzidos pelas
comunidades indígenas e dos assentamentos rurais, bem como a produção de carne e grãos
em larga escala nas grandes fazendas. Todos dependem da qualidade e quantidade da água
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para sua saúde e lazer e muitos dependem da pesca para subsistência e para a irrigação. A
água é demasiadamente importante para as populações ali contidas. As Terras Indígenas, bem
como as Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais das propriedades particulares do
entorno, desempenham um papel fundamental na preservação da qualidade e quantidade da
água da bacia hidrográfica do Xingu.
As comunidades indígenas se alimentam basicamente da pesca e da caça e usam medicina
tradicional com ativos da biodiversidade. Portanto, a manutenção da cobertura florestal e da
qualidade da água na região das cabeceiras do Xingu é de fundamental importância para a
sobrevivência e reprodução destes povos. A Campanha ‘Y Ikatu Xingu e a Rede de Sementes
foram concebidos para fortalecer a cultura e a economia florestal e garantir o modo de vida
destes povos. Neste sentido, o projeto Carbono Nascentes do Xingu tem por objetivo final a
manutenção ou melhoria na qualidade da água do Xingu e a sobrevivência dos povos que dela
dependem.

c. Áreas que são cruciais para a identidade cultural tradicional das Comunidades.
Identificar as áreas que precisam ser geridas para manter ou aperfeiçoar os HCVs identificados.
A região das cabeceiras do Xingu abriga diferentes populações com relações diversas com os
recursos naturais. Muitas conseguem extrair e produzir o suficiente para seu sustento, sem
causar grandes modificações nos ecossistemas. Outras desenvolveram um modelo nãosustentável. Entretanto, a sobrevivência destas populações, sejam elas tradicionais ou não, é
importante na mesma proporção e integram a sociodiversidade do Xingu. As etnias indígenas
do Xingu sobrevivem tradicionalmente da caça, pesca, coleta e agricultura de coivara, de corte,
queima e pousio. Todas essas atividades produtivas (“econômicas”) estão intimamente ligadas
à espiritualidade e à reprodução cultural desses povos. Valorizar suas culturas, ter plenamente
reconhecidos e adquiridos seus direitos e ao mesmo tempo se inserir de forma positiva na
sociedade brasileira é atualmente o grande desafio destes povos.
A população que vive nas cidades, fazendas e assentamentos rurais da região também utiliza
intensamente os rios e matas ciliares para pesca e acampamento, que são as principais formas
de lazer da região. A ligação das pessoas com os rios é uma forte identidade cultural da região,
capaz de unir índios, assentados e fazendeiros do Xingu.
As relações que desenvolvem com a região estão baseadas intrinsecamente com os recursos
naturais, conforme especificado em HCV5, consolidando a importância das atividades do
projeto para a região, no que tange aos serviços que presta às comunidades locais.

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 discutido, na ausência do projeto e também da Campanha ‘Y Ikatu Xingu, da qual
o projeto faz parte, se vislumbram três cenários possíveis para o uso da terra na região. O
cenário mais provável, caso o projeto não fosse implantado, é a continuidade do uso
agropecuário da terra. Essa afirmação se baseia na realidade atual das iniciativas de
145

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

recuperação de APPs na região do Programa, que podem ser qualificadas como incipientes, e
no fato de que os programas e políticas que deveriam promover a recuperação de APPs no
estado de Mato Grosso não têm perspectiva de mudar essa realidade em horizonte de tempo
previsível. Portanto, a recuperação de APPs na região do projeto depende essencialmente das
ações da Campanha, que ainda tem uma escala incipiente e não possui fontes próprias e
sustentáveis de recursos.
A situação de degradação das APPs e o estado incipiente das atividades de recuperação na
região do Programa se estabeleceram e perduram apesar das leis e políticas que visam
proteger as florestas em áreas privadas, especialmente as nascentes e matas ciliares, e a
promover sua recuperação. Nesta condição, esperam-se perdas temporárias e permanentes
de serviços ecossitêmicos – tais como a produção de água e a provisão de hábitat para a
biodiversidade – e a crescente pressão sobre as áreas conservadas e as populações
tradicionais.

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.
Abaixo se detalham os impactos da implantação do projeto nos diferentes grupos de
stakeholders identificados no item G1.6.
i.

Proprietários rurais das 9 áreas onde ocorreram atividades de restauração e manejo de
APPs – o grande impacto da implantação do projeto é certamente a restauração das
APPs degradadas, objetivo do projeto. Trata-se de um impacto positivo que gera vários
outros impactos associados, principalmente relacionados à provisão de serviços
ecossistêmicos – produção de água, corredor de biodiversidade, regulação de chuvas,
entre outros. Estes impactos são percebidos tanto localmente, no nível da
propriedade, como regionalmente.
A restauração de APPs nas propriedades participantes do projeto implica em um custo
de oportunidade para o proprietário, já que deixará de usar a área com atividades
produtivas com potencial para gerar receitas. No entanto, dado que as áreas em
restauração nas propriedades são bastante reduzidas com relação às áreas totais das
propriedades (vide tabela 29 abaixo), este impacto econômico é desprezível. Além
disso, a restauração das APPs contribui para a regularização ambiental das
propriedades, ainda que a legislação ambiental tenha sido sistematicamente
desrespeitada no Brasil.
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Por fim, existe uma tendência mundial de maior valorização da produção agropecuária
realizada em propriedades com ativos ambientais, seja por meio de projetos de
pagamentos por serviços ecossistêmicos, seja por meio do reconhecimento da cadeia
produtiva e o pagamento de um sobrepreço na comercialização dos produtos. Este é
um potencial benefício para os produtores envolvidos, mesmo que não se verifique no
curto prazo.

Tabela 29 - Áreas das propriedades participantes do projeto, áreas das respectivas APPs
em restauração e percentual da área total (ha.)

Propriedade

Faz. Brusque do Xingu

ii.

Área em
Área Total
restauração
(ha.)
(ha.)

Percentual da
área da
propriedade
em restauração

7.159,4

49,5

0,7%

Faz. Lopes

239,5

19,6

8,2%

Faz. Paranotapa

248,1

9,6

3,9%

Faz. Vale do Sonho

396,7

22,8

5,7%

Faz. For da Serra

389,1

4,5

1,2%

Faz. Santa Maria do Mato Grosso I

4639,6

27,4

0,6%

Faz. Santa Maria do Mato Grosso II

5.924,1

39,6

0,7%

TOTAL

18.996,5

173,0

0,9%

Comunidades indígenas do Parque Indígena do Xingu – PIX, que se beneficiam das
ações de restauro florestal e de melhoria na qualidade das águas, e mais diretamente
180 indígenas, de 7 etnias e 18 aldeias, coletores de sementes da Rede de Sementes
do Xingu. É significativa a participação das mulheres que são maioria nessas atividades.
As comunidades indígenas são beneficiárias indiretas das atividades de restauração
florestal, já que sua subsistência está diretamente ligada ao rio e às florestas e
qualquer iniciativa de conservação e/ou restauração da qualidade da água e das matas
são positivas. A conservação e melhoria, onde cabível, da qualidade da água dos rios
da região e do Xingu, em especial, é o objetivo maior da Campanha ‘Y Ikatu Xingu, da
qual o projeto Carbono Nascentes do Xingu faz parte, e, portanto, o objetivo final da
restauração das matas ciliares nas propriedades privadas.
Mais diretamente, as comunidades indígenas são beneficiadas pelo projeto na medida
em que o mesmo gera demanda por sementes, que são coletadas por estas
populações.
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A Rede de sementes comercializou 22 toneladas de sementes no ano de 2013, gerando
uma receita total de R$ 326.000. O projeto Carbono Nascentes do Xingu consumiu
14.571 quilos de sementes e gerou R$ 232.000 de receita para os coletores.

iii.

170 agricultores familiares de 18 assentamentos de reforma agrária e pequenas
propriedades de terra, coletores de sementes da Rede de Sementes do Xingu.
O impacto do projeto sobre os agricultores familiares é o mesmo daquele que ocorre
com os índios. Afeta diretamente os coletores de sementes e indiretamente todos os
agricultores familiares. Embora o modo de vida destes não esteja tão intrinsecamente
ligado ao rio e à floresta, como ocorre com as populações indígenas, estes são
beneficiados indiretamente devido à provisão dos serviços ecossistêmicos de produção
de água, regulação das chuvas e do clima.

iv.

Associação Xingu Sustentável – AXS, responsável por coordenar as ações dos
proprietários envolvidos no projeto e representá-los na coordenação do projeto junto
ao ISA, à Natura e demais atores envolvidos.
A AXS foi criada com o propósito de representar os produtores rurais associados no
projeto Carbono Nascentes do Xingu. Por ser uma associação, ela não sofre impactos
positivos nem negativos da implantação dos restauros florestais. No entanto, a própria
criação da AXS é um impacto positivo do projeto na reunião, já que fortalece a união
dos produtores de Santa Cruz do Xingu na luta por interesses comuns, especialmente,
mas não exclusivamente, aqueles relacionados aos mercados de carbono.

v.

Instituto Socioambiental e ICV.
O ISA e o ICV são as instituições proponentes do projeto e que auxiliam os produtores
em sua execução. Não há impactos sobre estas instituições.

vi.

Prefeituras municipais dos principais municípios onde há atuação da Campanha e da
Rede de Sementes, especialmente aqueles onde há viveiros e parcerias com as
prefeituras – Canarana, Querência, São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu e Confresa.
Em função da Campanha ‘Y Ikatu Xingu, foi necessário a estruturação de viveiros e de
casas de sementes, tanto para armazenar as sementes coletadas pelos índios e
agricultores familiares, como para produzir mudas que também são utilizadas nas
atividades de restauro florestal. A construção ou melhorias dos viveiros e das casas de
sementes são impactos positivos do projeto para os municípios onde se localizam estas
estruturas, já que, além de criar emprego e gerar renda no município, cria a base para
a diversificação das atividades econômicas e, principalmente, para ampliar as
atividades de restauro florestal e de adequação ambiental das propriedades do
município.
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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.
Conforme descrito, não se observam impactos negativos nos grupos de stakeholders
identificados nem nas comunidades do entorno. Pelo contrário, o projeto gera diversos
impactos e externalidades positivos, econômicos e socioambientais.
Da mesma 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 tradicionais,
entre outros.
No entanto, em algumas situações específicas existe a necessidade de uso de herbicidas para
controle de capim, sem o qual a braquiária invade as áreas de restauro e inviabiliza o mesmo.
Ao fim do processo o resultado líquido é sempre positivo, já que se está promovendo a
restauração florestal em detrimento da pastagem degradada. Contudo, para evitar
contaminação das águas e possíveis efeitos negativos sobre a biodiversidade e as
comunidades, diversas medidas são adotadas como precaução, principalmente para minimizar
a deriva e a evaporação.
Em todas as aplicações de herbicidas é adicionado um aditivo à calda de aplicação para
promover maior cobertura das folhas e para aumentar a absorção dos herbicidas. O aditivo
usado no caso é um espalhante adesivo (substância que diminui a tensão superficial dos
líquidos, aumentando a área que um dado volume de líquidos cobre a superfície de um sólido
ou outro líquido), denominado óleo mineral, que age dissolvendo as gorduras componentes da
cutícula e membranas celulares, eliminando as barreiras que diminuem a absorção dos
herbicidas e provocam o extravasamento do conteúdo da célula. Dessa forma, constata-se que
os óleos podem aumentar a absorção dos herbicidas e atuarem como herbicidas de contato,
assim a eficiência de aplicação é aumentada e o impacto ao meio ambiente é diminuído.
Nas aplicações de produtos fitossanitários o maior risco de contaminação está na deriva, que é
o deslocamento da calda de produtos fitossanitários para fora do alvo desejado. Este
fenômeno pode se dar pela ação do vento, escorrimentos ou mesmo volatilização do diluente
e do produto. Ele é um dos principais causas da contaminação do aplicador, do ambiente e de
insucessos nas aplicações.
Tamanho das gotas: O tamanho das gotas produzidas pelas pontas de pulverização depende
do tipo da ponta, da vazão, pressão, do ângulo do jato e das propriedades do líquido
pulverizado. Quanto menores forem estas gotas, mais sujeitas à deriva serão.
Condições climáticas: Como nas caldas utilizadas a proporção da formulação é baixa, e que a
água é o diluente utilizado nas aplicações, levamos em consideração alguns aspectos do
comportamento das gotas de água resultantes da pulverização em relação às condições do
ambiente no qual elas são lançadas até atingirem o alvo proposto.
a) Evaporação: Se não forem respeitadas as recomendações do tamanho das gotas e das
condições ambientais (temperatura e umidade relativa), muitas gotas podem
evaporar-se completamente no trajeto entre o bico e o alvo.
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b) Correntes de ar: Outro fator associado a seu tamanho (e a seu peso), é que as gotas
podem sofrer influências das correntes de ar horizontal (vento) e vertical (convecção),
sendo levadas para outros lugares que não o alvo pretendido.
O controle da deriva é dever de todo agricultor visto que, além de representar uma fonte
considerável de prejuízos, é a responsável pela contaminação do trabalhador e do ambiente.
Por isto toda aplicação que realizamos segue as condições ideais de aplicação com
acompanhamento sempre de um profissional responsável, com conhecimento dos princípios
básicos da Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários.
Quando as temperaturas são superiores a 30°C, com ventos superiores a 10 Km/h e umidade
relativa do ar inferior a 50%, não se realiza nenhum tipo de aplicação. As aplicações para
controle das gramíneas invasoras são realizadas somente nas horas de maior calma ambiental,
em que a temperatura se encontra mais amena e a velocidade do vento entre 3 e 5 Km/h,
antes das 9:00 horas e após as 17:00 horas.
Nos controles químicos utiliza-se de pulverizadores montados que são acoplados na barra de
três pontos de um trator, possuindo capacidade de tanque máximo por volta de 1000 litros e
barra de 18 metros, com bicos hidráulicos do tipo impacto com baixa pressão e gotas grandes
para a aplicação do herbicida, evitando assim qualquer tipo de deriva.

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).
Conforme apontado nos itens CM2.1 e CM2.2 anteriores, todos os impactos da implantação do
projeto Carbono Nascentes do Xingu são positivos. Portanto, os impactos líquidos no bem
estar dos grupos de stakeholders é também positivo.

4. Demonstrar que nenhum atributo de Alto Valor para Conservação (identificado em
CM1.2) é negativamente afetado pelo projeto.
As atividades do projeto não geram impactos negativos, portanto não há áreas de alto valor
para a conservação negativamente afetada.

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.
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.
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2. Descrever as medidas necessárias e adotadas para mitigar os impactos negativos de bemestar 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.

CM 4. 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.
Serão utilizados três indicadores para monitoramento dos impactos sociais do projeto Carbono
Nascentes do Xingu. Estes indicadores procuram mensurar o incentivo do Programa à cultura e
à cadeia de valor da recuperação de APPs na região dos formadores do Rio Xingu. A relação
percentual entre o volume de sementes adquiridas pelo projeto sobre o faturamento da Rede
de Sementes no ano correspondente ao ano da compra é considerado como o principal
indicador de impactos sociais do Programa:

CFR CPA,t =

ASCPA#,t ∗ 100
FR t

(6)

Onde:
CFR CPA#,t

= Contribuição do CPA # para o faturamento da Rede de Sementes do Xingu no
ano t (%)

ASCPA#,t

= Aquisição de sementes para as atividades do CPA # no ano t (R$)

FR t

= Faturamento da Rede de Sementes do Xingu no ano t (R$)
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O número de mudas adquiridas dos viveiros parceiros da Campanha ‘Y Ikatu Xingu também
será monitorado. A conversão da quantidade de mudas introduzidas em valor monetário
permite estimar o incentivo econômico do Programa aos viveiros da região:
CMCPA#,t = MCPA#,t ∗ PMt

(7)

Onde:
CMCPA#,t

= Compra de mudas para o CPA # no ano t (R$)

MCPA#,t

= Número de mudas utilizadas pelo CPA # no ano t (quantidade)

PMt

= Preço médio das mudas na região do projeto no ano t (R$)

Também será registrada a participação dos funcionários das propriedades participantes de um
CPA nas atividades de preparo do solo, plantios, monitoramento e manutenção das áreas em
restauração. A quantidade de participantes será registrada nos relatórios de plantios e
monitoramentos preparados pela equipe técnica do projeto.

Tabela 30 - Dados a serem coletados anualmente e utilizados para monitorar os impactos
sociais do projeto.
Variável dos dados

Fonte

Unidade dos
Dados

Medidos,
calculados
ou
estimados

Proporção

Comentários
Estimativa com base
no preço médio do kg
de sementes, área
total recuperada com
semeadura e kg de
sementes necessárias
para recuperação de
um ha.
O dado será obtido
junto aos responsáveis
pela gestão da Rede.

Aquisição de
sementes para as
atividades de
restauro do projeto

Mapa das
áreas em
restauro

R$

Estimados

100%

Faturamento da
Rede de Sementes
do Xingu no ano t

Organização
da Rede

R$

-

-

Quantidade

Estimados

100%

-

-

A partir do controle de
aquisição de mudas da
equipe de campo, será
assumido um valor
aproximado do preço
médio de

Número de mudas
utilizadas pelo
projeto no ano t

Preço médio das
mudas na região
do projeto no ano t

Equipe
envolvida na
implantação
das
atividades
de campo
Equipe
envolvida na
implantação
das
atividades
de campo

R$

Estimado
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Fonte: Equipe do projeto Carbono Nascentes do Xingu

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.
O plano de monitoramento da biodiversidade e dos impactos sociais não prevê a análise da
qualidade da água, já que fugiria aos propósitos do projeto, que tem no restauro florestal de
APPs e nos benefícios à biodiversidade e às comunidades seus principais objetivos. O benefício
à qualidade da água é indireto, ainda que muito provável e que seja a origem de todas as
atividades que resultaram no presente projeto, sendo a gênese da Campanha ‘Y Ikatu Xingu,
refletido em seu próprio nome, que significa salve a água boa do Xingu. Além disso, dado o
tamanho reduzido das iniciativas de restauro com relação às áreas de uso agropecuário na
região, seria muito difícil atribuir um nexo de causalidade a qualquer alteração na qualidade da
água às ações do projeto.
No entanto, para certificar-se que este atributo de alto valor para conservação está sendo
mantido ou melhorado, são realizadas análises qualitativas junto às comunidades envolvidas.
Nos encontros anuais da Rede de Sementes os participantes são instados a relatar sua
percepção com relação à qualidade da água no entorno próximo ou à jusante das áreas
restauradas e/ou a existência de morte de espécies aquáticas que podem ser resultantes do
uso eventual de herbicida. O resultado desta avaliação qualitativa é divulgado nas páginas web
da Rede de Sementes, do ISA e do ICV e estão disponíveis para contestação.

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 do
ISA, do ICV e da Rede de Sementes. Além disso, no momento adequado será avaliada a melhor
forma de sua disponibilização aos atores locais e comunidades.

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.
A Bacia do Rio Xingu contém trechos ainda preservados de Cerrado, Floresta Amazônica e de
vegetação de contato entre ambos, com uma rica biodiversidade que abriga espécies animais e
vegetais endêmicas.
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A maior parte da bacia do Xingu em Mato Grosso é considerada pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA) como área estratégica (hotspot) para a conservação da biodiversidade.
Um estudo para identificação de Áreas de Alto Valor para a Conservação da Biodiversidade
(HCVA) realizado pelo ICV (Machado e Jancoski, 2012) em áreas de Cerrado desta região do
estado de Mato Grosso em 2012 ressalta que a “região Roncador - Xingu é um caldeirão
cultural, social e natural, sendo ocupada por grandes agricultores de soja, pecuaristas,
pequenos agricultores, comunidades tradicionais, povos indígenas e os novos ocupantes que
são produtores de cana-de-açúcar e fábricas de biocombustíveis. Sabe-se que a região
concentra uma alta biodiversidade e por sua vez, área de alto valor de conservação (AAVC). (...)
Foram identificados grandes fragmentos de áreas naturais com manutenção de unidades de
paisagem em Terras Indígenas Xavante, PESA, Parque Municipal do Bacaba e remanescentes
rurais, especialmente nas áreas de serra, com afloramentos rochosos, que inviabilizam a
mecanização. Nas propriedades rurais, foi perceptível que a manutenção de fragmentos de
habitats naturais se deve pela não mecanização da terra nesses pontos pela topografia
acidentada e afloramentos rochosos, já que nas áreas de planície (baixada), os fragmentos
remanescentes em grande parte encontraram-se degradados ou alterados pelas atividades
antrópicas. Poucas áreas das propriedades rurais observadas tinham Reserva Legal e Áreas de
Preservação Permenente (APP) intactas ou bem conservadas, sendo a maioria fragmentadas os
hábitats formando ilhas de vegetação no meio de áreas agropastoris”.
Extrapolando-se essas conclusões para o restante da bacia (porção amazônica), pode-se dizer
que as Terras Indígenas Wawi (município de Querência) e o Parque Indígena do Xingu (diversos
municípios), além do Parque Estadual do Xingu (município de Santa Cruz do Xingu) são áreas
de Alto Valor para a Conservação na região de implantação do projeto, devido à sua alta
biodiversidade, que reúne espécies e paisagens do Cerrado e da Amazônia (campos de
murunduns, Cerradão, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Ombrófila Aberta, Florestas
Ripárias e áreas úmidas) e devido à sua diversidade cultural também marcante. Além dessas
áreas, outros grandes fragmentos de vegetação encontrados em propriedades particulares
podem também ser considerados Áreas de Alto Valor para a Convervação, como aquele
localizado entre os rios Suyá e Suiazinho e Reserva Legais bem preservadas de grandes
fazendas. As Reservas Legais dependem de avaliação mais criteriosa para seu enquadramento
como AAVC, pois muitas já foram queimadas e tiveram exploração ilegal de madeira, o que
pode reduzir a biodiversidade localmente e a maioria não é usada tradicionalmente por
nenhuma comunidade. Analisando-se a paisagem da bacia hidrográfica como um todo,
percebem-se grandes remanescentes de vegetação (AAVC) separados por enormes áreas
desmatadas com uso agropecuário.

As florestas da Bacia do Xingu no Mato Grosso
Para que possamos entender as vegetações presentes na bacia do Xingu em Mato Grosso
segundo suas peculiaridades e características específicas, adotamos a classificação oficial12,
que leva em conta a composição de espécies, densidade, porte e umidade, tentando compor
unidades que tenham expressão regional no Brasil – ver figura 28 com as fisionomias vegetais
presentes na região. As vegetações presentes na região são:

12

Base Radam-Brasil (1981).
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Floresta Ombrófila: são florestas sempre úmidas, com chuvas regulares durante o ano todo.
Divide-se em dois tipos: Floresta Ombrófila Densa, com árvores que podem ultrapassar os 50
metros de altura e que, em geral, apresentam rápido crescimento, casca lisa, tronco cônico e
raízes tabulares; e Floresta Ombrófila Aberta, que é um pouco mais baixa, ocorre em clima
menos chuvoso e pode ter abundância de palmeiras, cipós e bambuzais. As florestas
ombrófilas estão presentes em 5,2% da área da bacia e 28,3% de sua área original encontra-se
desmatada.
Floresta Estacional Perenifólia (contato Floresta Ombrófila-Estacional e contato SavanaFloresta): conhecida na região como Floresta de Transição, esse tipo de vegetação é
denominada áreas de contato entre biomas pelo Radam. Tem até 35 metros de altura e já foi
chamada de Mata de Transição, Floresta Seca do Mato Grosso e até de Cerradão. É o tipo de
floresta amazônica que predomina na região do Xingu, ocupando 68,3% da bacia. Estudos
recentes mostraram que suas árvores têm sistema de raízes mais profundo que o da Floresta
Ombrófila e resistem à seca de 4 a 6 meses, todo ano, sem perder as folhas. Por esses motivos,
passou a ser classificada cientificamente como Floresta Estacional (tem 2 estações por ano)
Perenifólia (com folhas perenes). Ocupa 55,6% da bacia, dos quais 30,9% estão desmatados.
Cerrado – Savana Arbórea: o nome savana é muito usado em todo o mundo para vegetações
do tipo do Cerrado. Na Bacia do Xingu em Mato Grosso, está representada principalmente por
dois tipos: a Savana Arbórea Densa, que chamamos de Cerradão Denso, e a Savana Arbórea
Aberta, que chamamos de Cerradão Típico. O Cerradão Denso é uma floresta de até 20 metros
de altura, constituída por espécies do Cerrado. O Cerradão Típico é um pouco mais baixo –
cresce até 15 metros – e permite maior entrada de luz entre as copas das árvores. Os dois
tipos ocorrem em 15% da área da bacia e 47,8% de suas áreas originais estão desmatadas. A
Savana Parque, ou Cerrado Típico, é pouco presente. É formada por gramíneas em toda sua
extensão e tem poucas árvores dispersas, de forma que suas copas raramente se tocam. Está
presente em 4,4% da área da bacia e 39,5% de sua área original no Xingu encontra-se
desmatada.
Matas Ciliares e Áreas Alagáveis – Formações Pioneiras: na Bacia do Xingu, são as vegetações
que ocorrem ao longo dos cursos d’água e várzeas (áreas encharcadas e alagáveis).
Conformam as Matas de Várzea, Matas de Brejo, Pantanais e Campos de Murunduns e
compõem um Complexo Aluvial (ou fluvial). Suas espécies resistem a períodos anuais de
inundação ou encharcamento do solo e podem ser provenientes do Cerrado ou da Amazônia.
Ocupam 5,5% da bacia, dos quais 8% estão desmatados.
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Figura 28 – Vegetação original das cabeceiras do Rio Xingu

Fonte: ISA & ICV, 2010

Os animais das nascentes do Xingu
Um conjunto de instituições parceiras – Universidade Federal do Pará (UFPA), Museu Emilio
Goeldi, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e Universidade do Estado de
Mato Grosso (UFMT) – se uniu para pesquisar, coletar dados e formar recursos humanos para
trabalhar na zona de transição entre os biomas Cerrado e Amazônia. A partir dessa parceria,
formou-se um grupo de 36 pesquisadores e estudantes, especialistas em vários grupos
animais. Durante dois anos esses especialistas pesquisaram os rios para identificar os animais
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que vivem na região. O resultado destes estudos é exposto de forma resumida na tabela 31
(MPEG, UFPA & IPAM, 2010). Em seguida, a figura 29 mostra alguns dos animais encontrados
na zona de transição Cerrado-Amazônia.

Tabela 31 - Número de espécies animais registradas na região de mata de transição entre
Cerrado e Floresta

Fonte: Boletim Clima e Desmatamento no Xingu, dezembro de 2010.
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Figura 29 – Alguns animais encontrados na zona de transição Cerrado-Amazônia

A despeito da grande extensão de áreas protegidas em Unidades de Conservação e,
principalmente, em Terras Indígenas na região das cabeceiras do rio Xingu, existe grande
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pressão sobre a floresta decorrente do avanço da fronteira agropecuária, implicando em perda
de cobertura florestal e, consequentemente, de espécies vegetais e animais.
Conforme já mencionado, o desmatamento acumulado na região das cabeceiras do Xingu em
Mato Grosso, excluindo-se as Terras Indígenas, as Unidades de Conservação, os
Assentamentos da reforma agrária e os núcleos urbanos, totaliza 5,4 milhões de hectares, o
que representa 43% da área total, enquanto o limite legal seria de até 20% em cada
propriedade em áreas de floresta amazônica e 65% em áreas de cerrado. Em alguns
municípios, como Canarana, Claudia ou São José do Xingu, por exemplo, o desmatamento
acumulado representa mais de 50% da área total. Calcula-se que o déficit de Reserva Legal na
região, considerando a legislação atual, soma cerca de 2,2 milhões de hectares (ICV, 2009).
Quanto às Áreas de Preservação Permanente (APP), utilizando dados de 2009, do total de
cerca de 1.631 mil de hectares de APPs em propriedades privadas na região das cabeceiras do
Rio Xingu, cerca de 366 mil hectares tinham sido desmatados e convertidas para uso
agropecuário, o que representa 22% das APPs em áreas privadas e 2,1% da área total da bacia
do Xingu em Mato Grosso.
O ritmo de crescimento do desmatamento na Bacia do Xingu tem atenuado nos últimos anos,
mas mesmo assim continua a acontecer (vide gráfico 3).

Gráfico 3 -

2

Desmatamento acumulado na Bacia do Rio Xingu de 2000 a 2010 (km ).

Fonte: Instituto Socioambiental, 2012, com base em dados do Inpe/Prodes 2011.

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
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No região das cabeceiras estado do Mato Grosso, a Bacia do Xingu possui 4,4 milhões de
hectares (25% de seu território) protegido em Unidades de Conservação (UCs) estaduais e TIs,
sendo que 4,2 milhões de ha. estão em 16 Terras Indígenas (TIs). Só o Parque Indígena do
Xingu (PIX) responde por mais da metade desse número, ocupando uma área de 2,8 milhões
de hectares. Essas áreas são fundamentais para a manutenção de um conjunto de serviços
ecossistêmicos, dentre os quais se destacam a conservação da biodiversidade regional, a
produção de recursos hídricos, a manutenção dos estoques de carbono e a manutenção de
microclima da região. Além disso, essas áreas respondem pela conservação de uma rica
agrobiodiversidade. O povo Kawaiwete, por exemplo, maneja 42 variedades de amendoim.
Além disso, na região das cabeceiras do Xingu foi onde se originou o “pequi do Xingu”, espécie
manejada secularmente por povos indígenas do Alto Xingu.

ii.

Espécies ameaçadas

Abaixo se apresente a lista de animais ameaçados de extinção presentes nas cabeceiras do Rio
Xingu. A listagem usa como base a lista de animais ameaçados de extinção da IUCN de 2009.
Aves
1. Alectrurus tricolor
2. Columbina cyanops
3. Coryphaspizamelanotis
4. Harpyhaliaetuscoronatus

Mamíferos
1. Alouattabelzebul

62.

Galeaspixii

123. Pantheraonca

2. Alouattacaraya

63.

Galictisvittata

124. Pecari tajacu

3. Alouattadiscolor

64.

Glossophagasoricina

125. Peropteryxkappleri

4. Ametridacenturio

65.

Glyphonycterisbehnii

126. Peropteryxmacrotis

5. Anouracaudifer

66.

Gracilinanusagilis

127. Philanderopossum

6. Aotusazarae

67.

Histiotusvelatus

128. Phyllodermastenops

7. Artibeusgnomus

68.

Holochilussciureus

129. Phyllostomusdiscolor

8. Artibeuslituratus

69.

Hydrochoerushydrochaeris

130. Phyllostomuselongatus

9. Artibeusobscurus

70.

Hylaeamysmegacephalus

131. Phyllostomushastatus

10. Atelesmarginatus

71.

Hylaeamysyunganus

132. Platyrrhinushelleri

11. Blastocerusdichotomus

72.

Lasiurusblossevillii

133. Platyrrhinuslineatus

12. Bradypusvariegatus

73.

Lasiuruscinereus

134. Potosflavus

13. Cabassoustatouay

74.

Lasiurusega

135. Priodontesmaximus

14. Cabassousunicinctus

75.

Leoparduscolocolo

136. Procyoncancrivorus

15. Callicebusmoloch

76.

Leoparduspardalis

137. Proechimysgoeldii
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16. Calomyscallosus

77.

Leopardustigrinus

138. Proechimyslongicaudatu
s

17. Calomystener

78.

Leoparduswiedii

139. Proechimysroberti

18. Calomystocantinsi

79.

Lichonycteris obscura

140. Pseudalopexvetulus

19. Caluromysphilander

80.

Lonchophyllathomasi

141. Pseudoryzomys simplex

20. Carolliabrevicauda

81.

Lonchorhinaaurita

142. Pteronotusgymnonotus

21. Carolliaperspicillata

82.

Lontra longicaudis

143. Pteronotusparnellii

22. Caviaaperea

83.

Lophostomasilvicolum

144. Pteronotuspersonatus

23. Cebusapella

84.

Macrophyllummacrophyllum

145. Pteronura brasiliensis

24. Cebuslibidinosus

85.

Makalatadidelphoides

146. Puma concolor

25. Cerdocyonthous

86.

Marmosopsbishopi

147. Puma yagouaroundi

26. Cerradomysscotti

87.

Marmosopsbishopi

148. Puma yagouaroundi

27. Chirodermatrinitatum

88.

Mazama americana

149. Pygodermabilabiatum

28. Chirodermavillosum

89.

Mazamagouazoubira

150. Rhinophyllapumilio

29. Chiropotesalbinasus

90.

Mazamanemorivaga

151. Rhipidomysemiliae

30. Chiropotesutahickae

91.

Mesophyllamacconnelli

152. Rhipidomysmacrurus

31. Chrotopterusauritus

92.

Metachirusnudicaudatus

153. Rhogeessaio

32. Chrysocyonbrachyurus

93.

Mico emiliae

154. Rhynchonycterisnaso

33. Coendouprehensilis

94.

Micoureusdemerarae

155. Saccopteryxbilineata

34. Cormurabrevirostris

95.

Micronycteris hirsuta

156. Saccopteryxleptura

35. Cuniculus paca

96.

Micronycterismegalotis

157. Saimirisciureus

36. Cyclopesdidactylus

97.

Micronycteris minuta

158. Sciurusaestuans

37. Cynomopsabrasus

98.

Mimoncrenulatum

159. Speothosvenaticus

38. Cynomopsparanus

99.

Molossopsmattogrossensis

160. Sphiggurusspinosus

39. Cynomopsplanirostris

100. Molossopstemminckii

161. Sturniralilium

40. Dactylomysdactylinus

101. Molossuscoibensis

162. Sturniratildae

41. Dasyproctaazarae

102. Molossuscurrentium

163. Sylvilagus brasiliensis

42. Dasyproctaazarae

103. Molossusmolossus

164. Tamanduatetradactyla

43. Dasypuskappleri

104. Molossusrufus

165. Tapirusterrestris

44. Dasypusnovemcinctus

105. Monodelphis domestica

166. Tapirusterrestris

45. Dasypusseptemcinctus

106. Myotisalbescens

167. Tapirusterrestris

46. Desmodusrotundus

107. Myotisnigricans

168. Tapirusterrestris

47. Diaemusyoungi

108. Myotisriparius

169. Tapirusterrestris

48. Diclidurusalbus

109. Myrmecophagatridactyla

170. Tapirusterrestris

49. Didelphisalbiventris

110. Nasuanasua

171. Tapirusterrestris

50. Didelphismarsupialis

111. Neacomysspinosus

172. Tapirusterrestris
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51. Diphyllaecaudata

112. Necromyslasiurus

173. Tapirusterrestris

52. Eira barbara

113. Necromyslasiurus

174. Tayassu pecari

53. Eptesicus brasiliensis

114. Nectomysrattus

175. Tayassu pecari

54. Eptesicusfurinalis

115. Noctilioalbiventris

176. Thalpomyscerradensis

55. Eumopsauripendulus

116. Noctilioleporinus

177. Thylamyskarimii

56. Eumopsbonariensis

117. Nyctinomopslaticaudatus

178. Thyroptera tricolor

57. Eumopsglaucinus

118. Nyctinomopsmacrotis

179. Tolypeutestricinctus

58. Eumopsperotis

119. Oecomys bicolor

180. Trachopscirrhosus

59. Euphractussexcinctus

120. Oecomysconcolor

181. Urodermabilobatum

60. Euryoryzomysemmonsae

121. Oecomysroberti

182. Urodermamagnirostrum

61. Furipterushorrens

122. Ozotocerosbezoarticus

183. Vampyrodescaraccioli

iii.

Espécies endêmicas
Não há informações disponíveis

iv.

áreas que abrigam concentrações significativas de uma espécie em
qualquer período de seu ciclo de vida.
Não há informações disponíveis

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 Bacia do Xingu há extensas áreas de florestas primárias conservadas que são hábitat para
populações viáveis de grande parte, senão toda diversidade de espécies animais e vegetais,
conforme recém discutido.
Se pode observar nos mapas apresentados que principalmente as Terras Indígenas formam 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 pintada, existente em grande número na região.
Na região das cabeceiras, especificamente, a maior extensão de áreas conservadas contiguas é
formada pelo Parque Indígena do Xingu, a TI Wawi, a TI Capoto Jarina, a TI Terena, a Gleba Iriri
e o Parque Estadual do Xingu.

c. Ecossistemas raros ou ameaçados.
Apesar de ainda existirem grandes remanescentes de floresta nativa na região das cabeceiras
do Xingu, principalmente devido à existência de diversas Terras Indígenas, existe forte pressão
sobre estas áreas, vide a diminuição de 30% na cobertura florestal da região nos últimos anos.
Este fato é agravado devido à região ser um ecótono - área de transição entre o Cerrado e a
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Amazônia – o que faz com que seja uma área reduzida e diferenciada tanto do Cerrado como
da Amazônia, contendo espécies destes dois biomas, mas contendo também espécies
existentes apenas nesta região de ecótono.

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 à degradação e
fragmentação de hábitats. A biodiversidade, em se continuando o cenário atual de uso da
terra, tenderia a ficar restrita às áreas protegidas e às Terras Indígenas, que mantém boa
qualidade de conservação dos recursos naturais. No entanto, mesmo estas áreas poderiam
assistir a perda de biodiversidade devido às ações que ocorrem nas áreas privadas dedicadas
às atividades agropecuárias. É o que já se verifica atualmente no Parque indígena do Xingu,
onde os índios percebem redução e alteração da ictiofauna e que motivou o surgimento da
campanha ‘Y Ikatu Xingu.

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.
A suspensão das atividades agropecuárias e subsequente plantio de sementes para
restauração de matas ciliares nativas nas áreas do projeto deverá contribuir para a
conservação das áreas úmidas e ecossistemas adjacentes. Schäffer & Prochnow (2002) indicam
que através do reflorestamento com espécies nativas pode-se adiantar o período de
regeneração de uma floresta em pelo menos 30 anos.
A substituição de áreas de agropecuária por matas ciliares a que este projeto se propõe
expande áreas de hábitat natural (áreas ocupáveis por espécies nativas) ao longo dos rios, que
formam naturalmente corredores ecológicos para a fauna e a flora em meio a uma paisagem
desmatada. Isso quer dizer que as árvores plantadas inicialmente pelo projeto podem prover
alimento e refúgio necessário a diversas espécies recolonizadoras, incluindo espécies
endêmicas e ameaçadas de extinção. A capacidade de resiliência (resistência à extinção local) e
recolonização das populações nativas (meta-população) de cada espécie em uma dada região
aumenta quanto maior sua área de habitat e quanto maior o nível de conectividade entre os
fragmentos remanescentes.
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Dessa forma, um bom indicador é aquele que mostra a recolonização das áreas do projeto por
espécies nativas que não foram plantadas. Cada nova espécie de planta que aparece e se
estabelece diretamente na área do projeto representa uma espécie vegetal que teve seu
habitat ampliado e, para algumas (zoocóricas), representa também que um animal teve seu
habitat ampliado. Concomitantemente, estão um tanto mais distantes de sua população e
fragmento de origem e mais próximas do próximo fragmento, o que representa aumento da
conectividade biológica na paisagem.
Nosso objetivo próximo e mensurável é que cada vez mais espécies nativas usem as áreas que
foram implantadas pelo projeto.
O indicador foi definido como sendo a riqueza de espécies vegetais regenerantes, com especial
interesse nas espécies zoocóricas (não plantadas).
A meta é que três novas espécies vegetais sejam amostradas recolonizando a área do projeto a
cada ano e que metade delas sejam zoocóricas, resultando ao final de 30 anos em mais 90
espécies nativas que se somadas às plantadas ultrapassará 120 espécies, valor próximo à
riqueza média encontrada nas florestas nativas remanescentes e com diversos tipos de flores e
frutos, que servem de alimento a diversos tipos de animais.
O monitoramento de biodiversidade será realizado juntamente com o monitoramento
climático, a cada cinco anos, nas mesmas parcelas e percorrendo-se as áreas do projeto em
transectos diagonais.
Os dados coletados para o monitoramento de biodiversidade serão:
• identificação de espécies vegetais regenerantes na área do projeto, que não foram
plantadas pelo projeto;
• Registro das espécies animais ou indícios (rastros, pegadas, fezes, etc.) encontrados no
momento dos monitoramentos ou trabalho de campo da equipe envolvida.
As visitas de monitoramento permitirão avaliar a efetividade das ações realizadas para a
restauração das funções ecológicas das APPs em recuperação no âmbito do projeto Carbono
Socioambiental do Xingu. A avaliação será devidamente registrada nos relatórios de
monitoramento a serem preparados a cada cinco anos.
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).
No cenário de ausência do projeto o número de espécies nativas não aumenta, ou aumenta
em velocidade inferior a 90 espécies em 30 anos.

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.
No projeto são utilizadas espécies arbóreas nativas (raras e comuns) e exóticas de ciclo curto
(que saem do sistema após concluir seu ciclo de vida). As nativas plantadas têm forte interação
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e potencial de atração de fauna (flores grandes, frutos zoocóricos), enquanto as exóticas de
ciclo curto (adubação-verde) favorecem a restauração do microclima e do solo (microbiota e
fertilidade) e que permitem a recolonização das áreas do projeto por espécies nativas mais
sensíveis vindouras de remanescentes florestais nativos adjacentes. Essas espécies exóticas
são feijão-de-porco, feijão-guandu, crotalária e gergelim: heliófitas herbáceas ou arbustivas de
ciclo de vida curto e que saem do sistema após cumprir seu ciclo. Verifica-se nas experiências
anteriores e áreas mais antigas que as espécies exóticas saem do sistema porque suas
sementes não germinam na sombra e porque suas sementes são altamente predadas quando
caem sobre o solo. Onde as exóticas de adubação-verde não foram plantadas ou não se
desenvolveram, capins exóticos (Brachiaria, Panicum) dominam a cobertura do solo e inibem a
regeneração natural, o que retarda o processo sucessional em anos ou até décadas, mesmo
após cessar o uso antrópico.
As espécies exóticas utilizadas não reduzem a biodiversidade local e, pelo contrário, ajudam as
árvores nativas jovens a sobreviverem na área em recuperação durante os primeiros anos após
o plantio, devido a seu papel como adubação-verde (melhoria da fertilidade e permeabilidade
do solo), sombreamento, retenção de umidade, descompactação do solo, atração de fauna,
entre outros.
Espécies com poder de invasão na região, como mucuna e leucena não são usadas nos plantios
de restauração florestal.
Nos momentos de monitoramento da qualidade do restauro, das atividades de campo e
monitoramento dos estoques de carbono serão verificados as bordas, clareiras e os entornos
das áreas em restauração para se avaliar o risco de invasão pelas espécies exóticas que foram
plantadas pelo projeto e se seria necessário realizar alguma ação de erradicação dessas
espécies, como corte raso e aplicação de herbicida à base de glifosato, o que seria inédito.
Ademais, não são previstos quaisquer impactos negativos sobre a biodiversidade das áreas em
restauração ou de seus entornos, pois:
• Nenhuma das espécies utilizadas pelos projetos possui características de espécies
invasoras,
• A implantação de um restauro não leva ao aumento populacional de qualquer espécie
invasora, e
• Não são utilizados organismos geneticamente modificados nas atividades dos projetos.

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, com a formação dos coletores de
sementes da Rede de Sementes do Xingu, garante que não ocorra nenhum impacto negativo
sobre áreas de Alto Valor para a Conservação.
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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 invasivas e todas as sementes utilizadas são nativas, exceção às
espécies pioneiras que possuem ciclo de vida curto. O anexo 1 apresenta a lista com as
espécies utilizadas no Projeto Carbono Socioambiental do Xingu, por propriedade.

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.
Não ocorrem efeitos negativos na região pelo uso de espécies não nativas pelo projeto. As
únicas espécies não nativas utilizadas nos restauros florestais realizados no âmbito do projeto
são as espécies pioneiras, de ciclo curto, que após 2 ou 3 anos morrem e permitem o
desenvolvimento das espécies secundárias e clímax que formarão a floresta futuras. Esta
técnica tem sido testada nos últimos 10 anos pelo ISA na região e até o momento não se
observou nenhum impacto negativo devido ao uso destas espécies pioneiras exóticas no início
do processo de sucessão.

7. Garantir que nenhum OGM será utilizado para gerar reduções ou remoções de emissões
de GEE.
Apesar de que algumas espécies exóticas são utilizadas nos momentos iniciais do restauro
florestal, o desenvolvimento das áreas restauradas é todo com espécies nativas, que são
também as que capturam o carbono comercializado pelo projeto.

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 agrócilas, como calcário, fertilizantes 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, em função da
extensão das áreas e do custo da mão de obra local para se fazer o controle manual.

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.
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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).
Os relatórios de monitoramento de biodiversidade serão realizados a cada cinco anos,
concomitantemente aos relatórios de monitoramento climático. As parcelas definidas para o
monitoramento dos impactos climáticos também servirão para monitorar os indicadores de
impactos sobre a biodiversidade do projeto:
-

Abundância de espécies vegetais e população das espécies identificadas,
separando-as entre as que foram introduzidas ou não pelo projeto; e,

-

Registro das espécies animais presentes no momento das visitas de campo ou dos
indícios de fauna observados pelos técnicos que realizarem a visita (rastros,
pegadas, fezes, etc.)

Levando em conta a situação geral das áreas em restauro e o entorno delas, será avaliada a
necessidade de se implantar medidas de controle das espécies exóticas introduzidas pelo
projeto. Como são espécies de vida curta e não são espécies invasoras, espera-se que as
espécies exóticas introduzidas pelo projeto desapareçam com o passar dos anos, pois serão
sombreadas pelas árvores nativas.
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As visitas de monitoramento permitirão avaliar a efetividade do projeto para restauração das
funções ecológicas das APPs em recuperação. A avaliação será devidamente registrada nos
relatórios de monitoramento a serem preparados a cada cinco anos.
A tabela 32 apresenta os dados a serem coletados quinquenalmente para o monitoramento da
biodiversidade.

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.
As atividades do projeto só tendem a aumentar a proteção sobre os atributos de Alto Valor
para a Conservação Identificados, uma vez que aumentam a cobertura florestal, conectam
fragmentos, protegem as nascentes e os corpos d’água e fortalecem os povos da floresta e a a
agregação de valor aos seus produtos – no caso as sementes.
A suspensão das atividades agropecuárias e subsequente plantio de sementes para
restauração de matas ciliares nativas nas áreas do projeto deverá contribuir para a
conservação das áreas úmidas e ecossistemas adjacentes. Schäffer & Prochnow (2002) indicam
que através do reflorestamento com espécies nativas pode-se adiantar o período de
regeneração de uma floresta em pelo menos 30 anos.
A substituição de áreas de agropecuária por matas ciliares a que este projeto se propõe
expande áreas de hábitat natural (áreas ocupáveis por espécies nativas) ao longo dos rios, que
formam naturalmente corredores ecológicos para a fauna e a flora em meio a uma paisagem
desmatada. Isso quer dizer que as árvores plantadas inicialmente pelo projeto podem prover
alimento e refúgio necessário a diversas espécies recolonizadoras, incluindo espécies
endêmicas e ameaçadas de extinção. A capacidade de resiliência (resistência à extinção local) e
recolonização das populações nativas (meta-população) de cada espécie em uma dada região
aumenta quanto maior sua área de habitat e quanto maior o nível de conectividade entre os
fragmentos remanescentes.
Dessa forma, um bom indicador é aquele que mostra a recolonização das áreas do projeto por
espécies nativas que não foram plantadas. Cada nova espécie de planta que aparece e se
estabelece diretamente na área do projeto representa uma espécie vegetal que teve seu
habitat ampliado e, para algumas (zoocóricas), representa também que um animal teve seu
habitat ampliado. Concomitantemente, estão um tanto mais distantes de sua população e
fragmento de origem e mais próximas do próximo fragmento, o que representa aumento da
conectividade biológica na paisagem.
Nosso objetivo próximo e mensurável é que cada vez mais espécies nativas usem as áreas que
foram implantadas pelo projeto.
O indicador foi definido como sendo a riqueza de espécies vegetais regenerantes, com especial
interesse nas espécies zoocóricas (não plantadas).
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A meta é que três novas espécies vegetais sejam amostradas recolonizando a área do projeto a
cada ano e que metade delas sejam zoocóricas, resultando ao final de 30 anos em mais 90
espécies nativas que se somadas às plantadas ultrapassará 120 espécies, valor próximo à
riqueza média encontrada nas florestas nativas remanescentes e com diversos tipos de flores e
frutos, que servem de alimento a diversos tipos de animais.
O monitoramento de biodiversidade será realizado juntamente com o monitoramento
climático, a cada cinco anos, nas mesmas parcelas e percorrendo-se as áreas do projeto em
transectos diagonais.
Os dados coletados para o monitoramento de biodiversidade serão:


identificação de espécies vegetais regenerantes na área do projeto, que não foram
plantadas pelo projeto;



Registro das espécies animais ou indícios (rastros, pegadas, fezes, etc.) encontrados no
momento dos monitoramentos ou trabalho de campo da equipe envolvida.

As visitas de monitoramento permitirão avaliar a efetividade das ações realizadas para a
restauração das funções ecológicas das APPs em recuperação no âmbito do projeto Carbono
Socioambiental do Xingu. A avaliação será devidamente registrada nos relatórios de
monitoramento a serem preparados a cada cinco anos. A avaliação do proponente do projeto
é que a restauração das funções ecológicas das APPs representa o êxito das ações
empreendidas e, por consequência, o fortalecimento dos atributos de Alto Valor para a
Conservação Identificados – criando e melhorando hábitats para a biodiversidade presente, a
recuperação e conectividade de extensas áreas de paisagem de florestas primárias, em área de
ecótono e onde ocorreu grande desmatamento recente.
O plano de monitoramento da biodiversidade e dos impactos sociais não prevê a análise da
qualidade da água, já que fugiria aos propósitos do projeto, que tem no restauro florestal de
APPs e nos benefícios à biodiversidade e às comunidades seus principais objetivos. O benefício
à qualidade da água é indireto, ainda que muito provável e que seja a origem de todas as
atividades que resultaram no presente projeto, sendo a gênese da Campanha ‘Y Ikatu Xingu,
refletido em seu próprio nome, que significa salve a água boa do Xingu. Além disso, dado o
tamanho reduzido das iniciativas de restauro com relação às áreas de uso agropecuário na
região, seria muito difícil atribuir um nexo de causalidade a qualquer alteração na qualidade da
água às ações do projeto.
No entanto, para certificar-se que este atributo de alto valor para conservação está sendo
mantido ou melhorado, são realizadas análises qualitativas junto às comunidades envolvidas.
Nos encontros anuais da Rede de Sementes os participantes são instados a relatar sua
percepção com relação à qualidade da água no entorno próximo ou à jusante das áreas
restauradas e/ou a existência de morte de espécies aquáticas que podem ser resultantes do
uso eventual de herbicida. O resultado desta avaliação qualitativa é divulgado nas páginas web
da Rede de Sementes, do ISA e do ICV e estão disponíveis para contestação.
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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 do ISA e
do ICV, bem como divulgado na Rede de Sementes do Xingu.
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Tabela 32 - Dados a serem coletados ou utilizados para monitorar impactos sobre a biodiversidade e como esses dados serão arquivados
Variável dos dados

Fonte

Unidade dos
Dados

Medidos, calculados
ou estimados

Frequência
(anos)

Proporção

Arquivamento

Número de espécies arbóreas
identificadas nas parcelas de
monitoramento

Parcelas de
monitoramento

Quantidade de
espécies por
hectare

Medidos

5 anos

100

Papel, eletrônico

População das espécies arbóreas
identificadas

Parcelas de
monitoramento

Quantidade de
indivíduos por
hectare

Medidos

5 anos

100

Papel, eletrônico

Espécies animais presentes nas
áreas em restauro

Parcelas de
monitoramento

Quantidade

Medidos

5 anos

100

Papel, eletrônico

Espécies animais identificadas por
meio de indícios de fauna

Parcelas de
monitoramento

Quantidade

Medidos

5 anos

100

Papel, eletrônico

Fonte: Equipe do projeto Carbono Nascentes do Xingu.

171

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

BIBLIOGRAFIA
Bernoux, M.; Carvalho, M.C.S.; Volkoff, B.; Cerri, C.C. 2001. CO2 emission from mineral soils
following land-cover change in Brazil. Global Change Biology, Oxford, v. 7, p. 779-787,
2001.
BRASIL, 2010. Segundo Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de
Efeito Estufa. Relatórios de Referencia: Emissões de Dióxido de Carbono no Setor Uso da
Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas. Brasília: MCT. 90 p.
Brown, S.; Lugo, A.E. 1990. Effects of forest clearing and succession on the carbon and
nitrogen- content of soils in Puerto-Rico and Us Virgin Islands. Plant and Soil, Dordrecht,
v. 124, p. 53- 64.
Chave, J., Andalo, C., Brown, S., Cairns, M., Chambers, J.C., Eamus, D., Fölster, H., Fromard, F.,
Higuchi, N., Kira, T., Lescure, J., Nelson, B.W., Ogawa, H., Puig, H., Riéra, B. e Yamakura,
T. 2005. Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in
tropical forests. Oecologia 145:87-99.
Dias-Filho, M. B. 1998. Pastagens cultivadas na Amazônia oriental brasileira: processos e
causas de degradação e estratégias de recuperação. In: DIAS, L. E.; MELLO, J. W. V. (Ed.).
Recuperação de áreas degradadas. Viçosa: UFV, Departamento de Solos: Sociedade
Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas, 1998. p. 135-147.
Dias-Filho, M. B. 2011. Degradação de pastagens: processos, causas e estratégias de
recuperação. 4. ed. Belém, PA, Brazil: MDBF. p. 215
Dias-Filho, M.B. 2014. Diagnóstico das pastagens no Brasil. Belém, PA : Embrapa Amazônia
Oriental.
EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 2005. Autores: Cezar, I. M.; Queiroz,
H. P.; de S.Thiago, L. R. L.; Cassales, F. L. G.; Costa, F. P. Sistemas de Produção de Gado
de Corte no Brasil: Uma Descrição com Ênfase no Regime Alimentar e no Abate.
Documentos / Embrapa Gado de Corte. Campo Grande. 40p.
EMBRAPA. 2006. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (2.ed). Centro Nacional de
Pesquisa de Solos. Rio de Janeiro, Embrapa Solos. 306p.
Garcia-Oliva, F.; Lancho, J.F.G.; Montano, N.M.; Islas, P. 2006. Soil carbon and nitrogen
dynamics followed by a forest-to-pasture conversion in western Mexico. Agroforestry
Systems, New York, v. 66, n.2, p. 93-100.
Hughes, R.F.; Kauffman, J.B.; Cummings, D.L. 2002. Dynamics of aboveground and soil carbon
and nitrogen stocks and cycling of available nitrogen along a land-use gradient in
Rondonia, Brazil. Ecosystems, New York, v. 5, n.3, p. 244-259.
Heckenberger, M.J.; Fausto, C.; Franchetto, B.; Kuikuro, A.; Kuikuro, O. T.; Russel, C. e Schmidt,
M. 2003 . Amazonia 1492: Pristine Forest or Cultural Parkland? Science, v. 301, n. 5640,
p. 1710-1714, 2003.
Hercowitz, 2009. O que eu faço com este mato? Uma análise socioeconômica do mercado de
compensações de Reserva legal na Bacia do Xingu no Mato Grosso. Instituto
Socioambiental, São Paulo.

172

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

IBGE. 2002. Mapa de Clima do Brasil. Rio de Janeiro. Escala 1:5.000.000. Disponível em:
<ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_tematicos/mapas_murais/clima.pdf>
ICV, 2009. Instituto Centro de Vida. Transparência Florestal Mato Grosso: Análises do
Desmatamento e da Gestão Florestal. Cuiabá.
ICV, 2010. Relatório de Atividades 2008-2009. Cuiabá, Mato Grosso.
IMEA, Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária. 2010. Bovinocultura matogrossense: Caracterização da Bovinocultura no Estado de Mato Grosso. 202p.
INDEA/MT, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico. 2014.
IPCC. 2003. Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Hayama:
IGES.
IPCC, 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
ISA e ICV. 2010. Cartô Brasil Socioambiental 2 - Fique por dentro: a Bacia do Xingu em Mato
Grosso. São Paulo.
MPEG, UFPA & IPAM. 2010. Os animais da Tanguro, Mato Grosso: diversidade na zona de
transição entre a Floresta Amazônica e o Cerrado. Oliveira, A.C.M, Santos, J.B., SantosCosta, M.C. organizadoras. – [Belém].
Macedo, M.C.M.; Zimmer, A.H. 1993. Sistemas pasto-lavoura e seus efeitos na produtividade
agropecuária. In: Favoretto, V.; Rodrigues, L.R.A.; Reis, R.A. (Eds.) Simpósio Sobre
Ecossistemas das Pastagens, 2, 1993. Jaboticabal. Anais... Jaboticabal: FUNEP: UNESP,
p.216-245.
Macedo, M.C.M.; Zimmer, A.H.; Kichel, A.N.; Almeida, R.G.; Araújo, A.R. 2013. Degradação de
pastagens, alternativas de recuperação e renovação, e formas de mitigação. 2013.
Embrapa Gado de Corte - Artigo em anais de congresso. In: ENCONTRO DE ADUBAÇÃO
DE PASTAGENS DA SCOT CONSULTORIA - TEC - FÉRTIL, 1., 2013, Ribeirão Preto, SP.
Anais... Bebedouro: Scot Consultoria, p. 158-181.
Machado, G.C. & Jancoski, H.S. 2012. Mapping High Conservation Value Areas (AAVC) in the
Cerrado Savanah of Mato Grosso, Brazil – HCVA.
Maia, S.M.F. 2009. Estimativa das emissões de carbono do solo devido às mudanças no uso da
terra em Rondônia e Mato Grosso. 2009. 161 p. Tese (Doutorado) - Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2009.
Metzger, J. P. 2010. Conservação e Natureza, 2010, 8(1), no prelo. Disponível na página web
www.scribd.com/doc/32345967/O-Codigo-Florestal-tem-base-cientifica. <acesso em
29/09/2010>.
Nascimento, H.E.M. e Laurance, W.F., 2002. Total aboveground biomass in central Amazonian
rainforests: a landscape-scale study. Forest Ecology and Management. 168, 311–321,
2002.
Nogueira, E.M.; Fearnside, P.M.; Nelson, B.W. e França, M.B. 2007. Wood density in forests of
Brazil's 'arc of deforestation': Implications for biomass and flux of carbon from land-use
change in Amazonia. Forest Ecology and Management, v. 248, p. 119-135, 2007.
173

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 2005. Relatório síntese do
diagnóstico das condições de saneamento ambiental nas sedes dos municípios do
estado de Mato Grosso inseridas na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu. Ministério das
Cidades, 2005.
SEMA. 2010. Ofício nº. 2312/GAB-SEMA-MT/2010. Resposta ao ofício nº 027/ICV CBA/2010
protocolado pelo ICV junto à Secretaria no dia 08 de outubro de 2010.
Senna, M.C.A., Costa, M.H. e Pires, G. F. 2009. Vegetation-atmosphere-soil nutrient feedbacks
in the Amazon for different deforestation scenarios, Journal of Geophysical Research,
114, D04104, doi:10.1029/2008JD010401.
Soares-Filho, B.S. 2013 Impacto da revisão do Código Florestal: como viabilizar o grande
desafio adiante? Brasília, SAE/PR.
Sparovek, , G.; Barretto, A.; Klug, I. e Berndes, G. 2010. Considerações sobre o Código Florestal
brasileiro. Projeto Agricultural Land Use and ExpansionModel (AgLUE). Escola Superior
de
Agricultura
Luiz
de
Queiroz
(Esalq),
USP.
Disponível
em:
http://www.imaflora.org/index.php/noticia/detalhe/81<acesso em 22/09/2010.
Trumbore, S.E.; Davidson, E.A.; Decamargo, P.B.; Nepstad, D.C.; Martinelli, L.A. 1995.
Belowground Cycling of Carbon in Forests and Pastures of Eastern Amazonia. Global
Biogeochemical Cycles, Washington, v. 9, n.4, p. 515-528.
ZSEE-MT - Zoneamento sócio econômico ecológico do estado de Mato Grosso. Levantamento
de reconhecimento de baixa intensidade dos solos do estado de mato grosso. Disponível
em: http://www.seplan.mt.gov.br. Acesso em: setembro 2015.

174

Projeto Carbono Nascentes do Xingu –
Documentação do Projeto
Fevereiro de 2016

ANEXO 1 – Relatórios dos VII, VIII, IX, X encontro geral da Rede de Sementes do Xingu (2010,
2011, 2012, 2013) e Lista de Presença do XI encontro, realizado em 2014.

Os documentos encontram-se em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 2 – Lista de espécies utilizadas do Projeto Carbono Nascentes do Xingu.
Nome científico

Nome regional

Abuta concolor
Acosmium cf. dasycarpum (Vogel) Yakovlev
Acrocomia aculeata
Adenanthera pavonina L.
Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. Ex. DC.
Anacardium occidentale L.
Anadenanthera macrocarpa
Andira anthelmia
Andira sp.
Aniba sp.
Annona crassiflora
Annona sp.
Apeiba tibourbou
Apuleia leiocarpa
Artocarpus heterophyllus
Aspidosperma sp.
Aspidosperma sp.
Aspidosperma subincanum
Astrocaryum aculeatum
Astronium fraxinifolium
Attalea maripa
Bactris marajá
Bellucia grossularioides
Bertholleta excelsa
Bixa orelana
Buchenavia capitata
Buchenavia tomentosa

Grão de galo
Fruta de Papagaio
Macaúba
Tento carolina
Marmelada, Marmelinho, Marmelada do cerrado
Caju
Angico-cuiabano, Angico-vermelho, Angico
Angelim pedra
Angelim da mata
canelão
Araticum, Marolo
Ata, Fruta-do-conde, Pinha
Pente-de-macaco, Pau de jangada, Jangada
Garapa, Garapeira, Grápia
Jaca
Peroba mica
Peroba
Guatambu-do-cerrado, Peroba do cerrado
Tucum
Guarita, Gonçalo alves, Gonçaleiro
Inajá
Marajá
Jambo da mata
castanha do brasil
Urucum, Urucum plantado
Mirindiba-miúda, Mirindibinha, Mirindiba do cerrado, Boca boa
Mirindiba, Tarumarana, Mirindiba da mata
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Byrsonima coccolobifolia
Byrsonima sp.
Calophyllum brasiliense
Calophyllum brasiliense
Carica papaya
Caryocar brasiliensis
Caryocar sp.
Cecropia sp.
Cedrela fissilis
Chaetocarpus echinocarpus
Chloroneucom tenuiflorum
Copaifera langsdorfii
Copaifera langsdorfii
Cordia goeldiana
Cordia sp.
Croton urucarana
Cucurbita sp.
Dialium guianense
Diospyros brasiliensis Mart.
Dipterix alata
Dipteryx odorata
Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth.
Enterolobium sp.
Erisma uncinatum
Erythrina crista-gallii
Euterpe oleracea
Ficus guaranitica
Garcinia sp.
Genipa americana L.
Guazuma ulmifolia Lam.
Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll.Arg.) Woodson

Murici, murici rosa
Murici-da-mata
Landi
Guanandi
Mamão
Pequi de janeiro, Pequi do cerrado
Pequi-dos-índios-do-Xingu, Pequi do Xingu
Embaúba
Cedro-rosa
Cafezinho-da-mata
Rosquinha
Copaiba
Pau-Óleo-de-Copaiba
Freijó
Chapéu-de-baiano, Baba de boi
Sangra d’água
Abobora
Coração de negro
Árvore olho de boi
Baru
Champanhe
Favela, Orelha de macaco, Angelim orelha
Tamboril, orelha de negro, timburi
Cedro
Mulungu
Açai
Figueira, Figueira branca
Bacupari, Bacupari da mata, bacupari grande
Genipapo
Mutamba
Leiteiro-da-mata, Sucuúba, Pau de leite
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Hymenaea courbaril
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don
Lucuma caimito
Mabea fistulifera
Maclura tinctoria (L.) Engl.
Magonia pubescens
Mauritia flexuosa
Mauritiella armata
Mezilaurus itauba
Micrandra elata
Myracrodruon urundeuva
Myrciaria sp.
Nectandra megapotamica
Ochroma pyramidale
Oenocarpus bacaba
Ormosia arborea
Pachira aquatica
Parkia pendula
Pera coccinea (Benth.) Mull.Arg.
Phenakospermum guianense Endl.
Physocalimna scaberrimum
Pouteria
Protium heptaphyllum
Protium sp.
Psidium guajava
Pyrostegia venusta
Samanea saman (Jacq.) Merr.
Schefflera morototoni
Schizolobium amazonicum
Sclerolobium paniculatum
Senna sp.

jaobá, Jatobá-da-mata
Caroba-da-mata, Caroba, Carobão, Jacaranda boca de sapo
Abiu
Mamoninha, Taquari, Melzinho, Leiteiro
Amoreira, Taiuva, Amora branca
Tingui
Buriti
Buritirana
Itaúba
Arvore de Mamona
Aroeira, Aroeira-verdadeira
Jabuticaba da mata
Canelinha
Pau de balsa
Bacaba, Palmeira norte sul
Tento, Olho de cabra
Monguba
Angelim-saia
Cafezinho-do-pasto, Café do pasto, Café bravo, tatuma
Banana-brava-da-mata, Sororoca
Cega-Machado, Rosa-do-cerrado
Taturubá, Tuturubá
Amescla breu
Mescla, Améscla, Breu
Goiaba de casa
Cipó de São João
Ingá mel
Mandiocao
Pinho-cuiabano, Paricá
Carvoeiro, Tachi-do-campo, tachi branco
Fedegosão
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Simarouba versicolor
Solanum excelsum
Spondias sp.
Sterculia chicha
Tabebuia avellanedae
Tabebuia caraiba
Tabebuia impetiginosa
Tabebuia serratifolia
Talisia sp.
Talisia sp.
Tamarindus indica
Theobroma grandiflorum
Trattinickia rhoifloia
Virola oleifeira
Vitex polygama
Xylopia amazonica R. E. Fries

Morcegueirinha, Morcegueira da mata
Lobeira
Cajazinho
Xixá
Ipê roxo
Ipê-Caraíba
Ipê rosa
Ipê amarelo, Ipê-Amarelo-da-Mata
Pitombinha
Pitomba
Tamarindo
Cupuaçu
Amescla manga
Virola
Tarumã
Maria polim, Pindaibuna, Remela de velho, Pimenta da mata
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ANEXO 3 – Memória
de cálculo do Projeto
Carbono Nascentes do
Xingu

PROJETO CARBONO
SOCIOAMBIENTAL DO
XINGU
Área total – 220 ha.
CO2/ha. – 340 ton/ha.
CO2 total – 75.000 ton.
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ANEXO 4 – Contrato com a Natura de comercialização ex-ante dos créditos de carbono
(confidencial)
Os documentos encontram-se em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 5 – Responsabilidade dos proprietários
Junto das organizações coordenadoras do projeto


Ceder ao ISA e/ou ao ICV as RVEs gerados pelo CPA do qual participam. No caso em
que associações locais de produtores tenham assumido a responsabilidade de
entrega das RVEs de um CPA, os produtores devem ceder as RVEs à associação, que
as entregará diretamente ao comprador,



Permitir o reflorestamento de áreas de APPs com espécies nativas nas áreas do
projeto,



Conceder o direito de acesso ás áreas do projeto ao ISA e/ou ao ICV ou quem estes
indicarem, para a realização das vistorias necessárias à implantação do Projeto.

Relativas às exigências legais


Declarar que o imóvel encontra-se totalmente livre e desembaraçado de quaisquer
ônus ou gravames,



Apresentar documentação que comprove a titularidade, a regularidade ambiental e
atendimento aos critérios de elegibilidade das áreas do projeto.

Relativas à gestão de riscos


Em caso de alienação de quaisquer imóveis contemplados pelo projeto pelos
respectivos proprietários, fazer constar do instrumento de alienação do imóvel
disposição em que o(s) adquirente(s) comprometa(m)-se a respeitar o Termo de
Compromisso de Restauração Florestal,



Promover os atos necessários à proteção das APPs a fim de que seja evitada
eventual perda de sumidouros de carbono em virtude de desmatamento ou queima
da área restaurada,



Na ocorrência de eventuais sinistros de responsabilidade do proprietário, este se
responsabiliza a replantar as árvores. Em caso de evento fortuito ou força maior, a
responsabilidade pode ser compartilhada entre ISA, ICV e proprietários, conforme
contrato específico desenvolvido para cada CPA.

Relativas aos requisitos socioambientais


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,



Prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, em observância à
legislação ambiental vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e
dos Crimes Ambientais, bem como dos atos legais, normativos e administrativos
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relativos às APPs englobadas pelas respectivas propriedades rurais, emanados das
esferas Federal, Estaduais e Municipais.
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ANEXO 6 – O processo para obtenção do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em Mato Grosso
O CAR antecede o processo de licenciamento ambiental de propriedades rurais no estado
de Mato e sua obtenção implica no compromisso de recuperação das APPs degradadas da
propriedade. O processo de obtenção do CAR apresentado pelos itens numerados abaixo é
descrito pela cartilha do Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural (MT
Legal). Conforme a cartilha do MT Legal o CAR:
“Consiste no registro eletrônico dos imóveis rurais junto à Secretaria de Estado
do Meio Ambiente – SEMA para fins de controle e monitoramento. Esse registro
deve ser feito via internet, no site: www.sema.mt.gov.br.
Terá efeito declaratório, atestando a situação atual do imóvel e não se
constituirá em prova da posse ou propriedade, nem autorizará o desmatamento
e/ou exploração florestal, para os quais será exigido a Licença Ambiental Única.”
As providências que o produtor deve tomar para obtenção do CAR são:
1)

Contratação de Técnico Ambiental - o proprietário é informado sobre o CAR e
suas vantagens e procura um técnico ambiental para executar o cadastramento.

2)

Formulários - o técnico ambiental acessa o sistema via internet com seu nome
de usuario e senha e abre um projeto referente ao CAR. Em seguida cadastra os
dados da propriedade e do proprietário.

3)

Base Cartográfica – o engenheiro baixa a base cartográfica da SEMA

4)

Mapa Digital – plotar o mapa digital. O técnico da SEMA importa o mapa digital
com informações sobre a propriedade (limites, hidrografia e áreas exploradas).

5)

Diagnóstico Ambiental – elabora o diagnóstico ambiental. O sistema efetua o
cálculo dos dados a partir das informações do mapa digital e gera o quadro de
áreas com a situação ambiental do imóvel.

6)

PRAD - se houver área degradada elabora o PRAD através da internet, o técnico
ambiental informa a forma de execução do PRAD.

7)

Instrumento de Compromisso Padrão - o sistema gera o Instrumento de
Compromisso Padrão, onde serão apresentadas as medidas para sanar o passivo
ambiental declarado, com o respectivo cronograma de execução, de acordo com
o roteiro disponibilizado pela SEMA.

8)

Documentação - o técnico ambiental junta a documentação do Imóvel e do
Proprietário, conforme roteiro específico, e a protocola na SEMA.

9)

Protocolo - após o protocolo, o servidor da SEMA confere na lista de checagem
se todos os documentos constam na entrega, podendo reprovar a
documentação e exigir sua retificação.

10) Análise - a análise consiste na interpretação da imagem de satélite referente à
identificação das áreas abertas, da hidrografia definida pelo técnico ambiental e
do PRAD apresentado.
11) TAC - com a proposta do PRAD aprovada será expedido automaticamente o
termo de ajustamento de conduta ratificando-a. A partir desse momento as
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medidas de recuperação das áreas de preservação permanente deverão ser
implementadas.
12) Publicação do TAC - o proprietário paga a taxa de publicação do TACAD (Termo
de Ajustamento de Conduta para Área Degradada) e, automaticamente, o
cadastro do imóvel está lançado no banco de dados da SEMA.
13) Emissão do Cadastro Ambiental Rural – CAR - com a assinatura do TAC,
considera-se formalizado o cadastro do imóvel (CAR) e suas informações são
disponibilizadas no SIMLAM - Sistema Integrado de Monitoramento e
Licenciamento Ambiental - para consulta pública. O SIMLAM equivale ao Sistema
de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais (SLAPR), citado em G2.2
neste documento.
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ANEXO 7 – Termos de Ajustamento de Conduta e PRADs
Os documentos encontram-se em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 8 – Acordo de cooperação técnica entre ISA e ICV
Os documentos encontram-se em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 9 – De Olho na Bacia do Xingu
O documento se encontra em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 10 – Termo de Adesão à AXS e ao projeto assinado pelos proprietários participantes
(confidencial)
O documento encontra-se em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 11 – Arquivo KMZ com localização de árvores existentes nas áreas de restauro antes do
início das atividades e que não serão contabilizadas nos monitoramentos de
carbono, caso as parcelas de monitoramento caiam onde elas se encontram.
O documento encontra-se em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 12 – Uso e cobertura da terra na área do projeto por propriedade
O documento se encontra em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 13 – Planilha com cálculo de reposição do carbono no solo
O documento se encontra em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 14 – Equipamentos de combate a incêndio e aceiros em APPs do projeto

Fotos do equipamento adquirido pela fazenda Santa Maria Do Mato Grosso I
para prevenção e preparação de combate ao fogo.
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Fotos do equipamento adquirido pela fazenda Santa Maria Do Mato Grosso II
para prevenção e preparação de combate ao fogo.
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Fotos dos aceiros feito ao redor das áreas de restauração da Fazenda Brusque
Do Xingu
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ANEXO 15 – Descrição tipos de solos da área do projeto, conforme base SEPLAN/MT
Podzólico Vermelho-Amarelo
São solos minerais, não hidromórficos, com horizontes B textural, de cor vermelhoamarelada e distinta diferenciação entre os horizontes no tocante a cor, estrutura e
textura, principalmente. São profundos, com argila de atividade baixa, horizonte A dos tipos
moderado e chernozêmico e textura média/argilosa em sua maioria.
Solos com textura arenosa/média, foram constatados também, porém com menor
freqüência. A presença de cascalho e os caracteres plíntico e epiconcrecionário, bem como
as fases pedregosa e rochosa foram verificados, particularmente nos solos derivados de
rochas do Complexo Xingu ao norte do Estado.
Ocorrem solos álicos, distróficos e eutróficos e são cobertos por vegetação de Floresta e
Cerrado. O principal tipo de uso verificado sobre os mesmos é a pastagem plantada.
Originam-se da intemperização de material litológico diverso, relativo a unidades
geológicas referidas desde o Cenozóico ao pré-Cambriano.
De uma maneira geral, pode-se dizer que os Podzólicos são solos bastante susceptíveis à
erosão, sobretudo quando há maior diferença de textura do A para o B, presença de
cascalhos e relevo mais movimentado com fortes declividades. Neste caso, não são
recomendados para agricultura, prestando-se para pastagem e reflorestamento ou
preservação da flora e fauna.
Constituem uma das classes de solos mais importantes do Estado de Mato Grosso,
perfazendo no total, cerca de 216.286,72 Km2 de superfície em regime de dominância.
Uma extensa faixa na porção norte do Estado, constitui sua principal concentração,
estendendo-se de leste a oeste do mesmo.

Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico
São profundos e bastante intemperizados, o que se reflete na baixa capacidade troca de
cátions e saturação de bases. As características físicas são muito favoráveis ao
aproveitamento agrícola, refletidas em boa drenagem interna, boa aeração e ausência de
impedimentos físicos à mecanização e penetração de raízes. Têm nas características
químicas as principais limitações ao aproveitamento agrícola, impondo a execução de
práticas para correção química (adubação e calagem).
Estes solos diferem da classe de Latossolos Vermelho-Amarelos, pela ocorrência de um
gradiente textural excepcionalmente elevado para a classe dos Latossolos. Têm textura
média que favorece a utilização para pastagens plantadas, porém apresentam deficiência
hídrica acentuada no período seco que limita o seu aproveitamento agrícola, além da baixa
fertilidade. Apenas a diferença textural marcante atua como um fator indutor de erosão
superficial, portanto, esta característica lhes atribui uma maior vulnerabilidade frente aos
processos erosivos.
Ocorrem originalmente sob vegetação de Cerrado Tropical Subcaducifólio em relevo plano
e suave ondulado, associados a Podzólicos Vermelho-Amarelos. Nesta área estão
relacionados a sedimentos das Formações Pantanal, Araras e Puga.
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Originam-se a partir da intemperização de rochas diversas, desde sedimentos recentes,
quaternários, das planícies do Pantanal, do Araguaia e do Guaporé, de sedimentos da
Superfície Peneplanizada Terciária, de arenitos diversos e de coberturas sobre litologias do
Grupo Cuiabá e do Complexo Xingu.

Latossolo Vermelho-Escuro
São solos minerais, profundos, bastante intemperizados, caracterizados por apresentar um
horizonte B latossólico, de cor vermelho-escura, geralmente no matiz 2,5 YR e teores de
Fe2O3 entre 8 e 18% nos solos argilosos podendo ser menor que 8% nos de textura média.
Seu elevado grau de intemperização é refletido em valores de Ki muito baixos (menores
que 2) e mineralogia caulinítica/gibbsítica na fração argila.
Apresentam boa drenagem interna, condicionada por elevada porosidade e
homogeneidade de características ao longo do perfil e, em razão disto, elevada
permeabilidade. Este fato os coloca como solos de razoável resistência à erosão de
superfície (laminar e sulcos).
São cobertos tanto por vegetação de Cerrado, quanto por Floresta. Apresentam textura
média e argilosa e estão relacionados a litologias diversas, desde arenitos das Formações
Utiariti, Dardanelos e Ponta Grossa a coberturas sobre litologias do Complexo Xingu e
Grupo Cuiabá e em especial sobre as Superfícies Peneplanizadas Terciárias.
São sem dúvida alguns dos solos mais expressivos em termos de ocorrência no Estado de
Mato Grosso, distribuindo-se por todas as regiões, tendo entretanto no Planalto dos Parecis
sua maior ocorrência. À leste, adentrando a bacia do Rio Xingu, apresentam textura média
dominantemente e ocorrem sob Floresta e neste caso são mais utilizados com pastagens
plantadas.
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ANEXO 16 – Imagens de Satélite LANDSAT 5 na série temporal da linha de base do Projeto por
propriedade
O documento se encontra em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 17 – Mapa de Solos do Estado de Mato Grosso (SEPLAN, 2010)
O documento se encontra em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 18 – Imagens das áreas do projeto antes do início do preparo do solo (linha de base)
O documento se encontra em arquivo enviado separadamente.
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ANEXO 19 – Planilha de cálculo de estimativa ex-ante de remoções de CO2e.
O documento se encontra em arquivo enviado separadamente.
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