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projeto de REDD+ da EBCF apresenta uma redução de emissões na ordem de
430.873,68 tCO2e considerando o balanço de reduções e emissões entre os
anos de 2011 a 2015. Do ponto de vista comunitário foi realizado um senso das
condições sociais básicas, o zoneamento de atividades e a aplicação da matriz
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de sustentabilidade. Esse conjunto de instrumento irá servir para o
planejamento das atividades futuras assim como medir as diferentes dimensões
do progresso social local. Os benefícios à biodiversidade se apresentam na
drástica redução do desmatamento desde a implantação do projeto. Além
disso, se realizou estudos preliminares no âmbito do plano de gestão, para
monitorar a prática da caça na região. Também foi dado início às atividades
relacionadas a saúde e geração de renda em parceria com as comunidades
locais.

Padrão Ouro

Em relação ao clima, entende-se que ecossistemas equilibrados possuem
maior resiliência ecológica e social e adaptabilidade frente às mudanças
climáticas, seja por meio da proteção dos corpos de água e regulação da vazão
dos rios nos picos de enxurrada e estiagem, seja pela oferta regular de
alimentos, produtos e serviços ambientais. Do ponto de vista social o projeto
tem uma forte atuação junto a populações claramente marginalizadas pelo
sistema de atenção social do Estado e tem como estratégia interagir com as
comunidades no sentido de dar maior visibilidade às mulheres, idosos e
crianças. Os benefícios excepcionais à biodiversidade se concretizam diante do
fato de o projeto Amazon Rio apresentar diversos atributos de qualificação de
“Altos Valores de Conservação”, tais como espécies endêmicas e/ou raras e ter
diversas espécies protegidas por legislação específica proibindo o corte, tais
como a castanheira, seringueira e mogno.

Data de conclusão

10 de Setembro de 2016.

do PIR
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1
1.1

GERAL
Descrição sumária do projeto (G3)
O Projeto Amazon Rio consiste na conservação de um mosaico de quatro áreas particulares
denominadas Amazon Rio I, II, III e IV, que somam 20.387 hectares (ha) de floresta primária,
localizadas no Município Manicoré no Estado do Amazonas. A área alvo do projeto é
caracterizada por ser uma região da bacia sedimentar do Solimões, onde predominam os Aluviões
Holocênicos, Formação Içá e a Formação Detrito-Laterítica. O relevo é do tipo plano com
formação de vegetação primária constituída por áreas de terra firme, várzea e algumas formações
de igapó devido à influência do Rio Manicoré.
As áreas Amazon Rio predominam florestas do tipo Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas
Dossel emergente e Floresta Ombrófila Aberta Terras Baixas com palmeiras (79%), Floresta
Ombrófila Densa Aluvial Dossel emergente (11%), Floresta Ombrófila Aberta Aluvial com
palmeiras (8%), Formações Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre - herbácea e arbustiva
com palmeiras (1%).
O Projeto tem como foco principal: (i) a conservação dos ecossistemas florestais e da
biodiversidade; (ii) o desenvolvimento social sustentável da região, incluindo a promoção do
ecoturismo e pesquisa científica, e (iii) as reduções de emissões de dióxido de carbono (CO 2.EQ)
através da contenção do desmatamento e degradação florestal.
Em 1998, foi aprovado pelas agências ambientais competentes um plano de manejo em uma área
de 19.800 ha para exploração madeireira por um período de 25 anos (área total excluindo Áreas
de Proteção Permanente - APP, e corpos d'água). Entre os anos de 1999 e 2010, 4.347,69 ha
foram degradados devido à operação florestal autorizada (Anexos 1, 2, 3 e 4). Em fevereiro de
2011, a área foi adquirida pela Empresa Brasileira de Conservação de Florestas (EBCF), que para
colocar em prática os objetivos do Projeto tomou duas importantes decisões: paralisar as
operações de extração de madeira que estavam em andamento nas áreas do Projeto desde 1999
e transformá-las em Reservas Particulares de Desenvolvimento Sustentável (RPDSs), tendo como
suporte jurídico a Lei Estadual nº. 53 de Junho de 2007 e o Decreto 30.108 de Junho de 2010.
É importante informar que apenas a área da Amazon Rio I foi homologada em junho de 2013 pela
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS), por meio da
Portaria/SDS/n° 86/2013. As demais áreas particulares Amazon Rio II, III e IV estão em processo
de análise na SDS para futuras homologações. A proposta é que as quatro áreas integrem um
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sistema articulado de Unidades de Conservação privadas gerenciadas pela EBCF através de um
1

Plano de Gestão .
Com essa nova estratégia de uso do solo serão conservados 20.387 ha de floresta primária,
evitando, assim, as emissões CO2 que ocorreria sem a implementação do Projeto. As receitas dos
créditos de carbono serão usadas para manter a floresta primária, através da implementação das
atividades previstas no Plano de Gestão das Reservas (Anexo 9), incluindo programas sociais e
de monitoramento ambiental.
O Projeto pretende garantir a sua sustentabilidade financeira através da venda de créditos de
carbono obtidos com a conservação da área e manutenção dos serviços ambientais. Outra fonte
de renda também prevista pelo Projeto refere-se ao mercado nacional de Compensação da
2

Reserva Legal (CRA) . Com esses dois mecanismos financeiros voltados para a conservação
estima-se evitar a emissão de aproximadamente 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono
para a atmosfera durante um período de 37 anos.
É importante ressaltar que a área do Projeto é de grande importância para a conservação,
especialmente considerando suas características de (i) alta diversidade biológica e concentração
de espécies endêmicas e farmacológicas (Seção 7); (ii) extensas áreas de planícies, que são
importantes para a reprodução e sobrevivência de muitas espécies de plantas e animais,
especialmente aves e herpetofauna e de (iii) grande potencial para ecoturismo e educação
ambiental, incluindo a pesquisa científica.
A criação destas Reservas Particulares também corrobora para a consolidação da estratégia de
estabelecimentos de corredores ecológicos e mosaicos na região, criando conexão territorial entre
unidades de conservação públicas e privadas. Esta situação reduz potenciais conflitos entre o
Estado, os proprietários e as populações residentes nas áreas de amortecimento e cria
oportunidades para o estabelecimento de ações integradas, otimizando recursos humanos e
financeiros, especialmente para ações de monitoramento e controle ambiental.
Também é importante considerar o fato de que as comunidades locais do entorno utilizam as
áreas do Projeto para sua subsistência, através do extrativismo de produtos florestais nãomadeireiros extrativistas (como por exemplo, castanhas, frutas, óleos, cipós), pesca e caça, e, por
1

Apesar do Plano de Gestão (Anexo 9, já submetido e aguardando aprovação do CEUC) tratar formalmente da
Reserva Particular Amazon Rio I, as demais áreas Amazon Rio II, III, IV, foram incluídas como estudo do entorno
para não perder a visão de conjunto das ações de manejo previstas no Plano. A proposta é que com as futuras
homologações as demais Reservas Particulares sejam inseridas formalmente no Plano, constituindo um documento
unificado.
2
O § 2o, art. 15 do novo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012) dispõe sobre a reserva florestal voluntária, ou
seja, o excedente florestal existente na propriedade rural. De acordo com esse dispositivo toda área conservada que
ultrapasse o mínimo exigido pela lei poderá ser utilizada para constituição de servidão ambiental ou para Cota de
Reserva Ambiental no mesmo Bioma e Estado.
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essa razão, tem o interesse direto na conservação da floresta para a sua alimentação, segurança
econômica e manutenção das suas práticas culturais.
Os benefícios ambientais proporcionados pelas comunidades as transformam em "guardiões" da
floresta, contribuindo significativamente para o monitoramento e controle de atividades ilegais de
extração de madeira, pesca e caça praticadas na região, bem como para a supervisão e controle
de incêndios florestais. Neste contexto, o Projeto Amazon Rio desempenha um papel de grande
importância ambiental regional, além de contribuir para a melhoria dos meios de subsistência da
população local e, consequentemente, para a conservação da floresta.
Estima-se uma população de 450 famílias distribuídas em 15 comunidades do entorno da área do
Projeto Amazon Rio. São comunidades tipicamente “caboclas”, cuja principal atividade econômica
é o cultivo agrícola familiar de baixa escala, especialmente de mandioca para produção de farinha
e banana. A relação com a floresta é de extrativismo de produtos não madeireiros, como a
extração da copaíba e coleta de castanha da Amazônia e para caça de subsistência. A pesca
também é uma atividade econômica bastante relevante.
Os benefícios ambientais proporcionados com a implementação do Projeto e do Plano de Gestão
da RPDS Amazon Rio I e posteriormente das áreas particulares Amazon Rio II, III e IV, possui um
forte componente vinculado ao desenvolvimento social, considerando a inclusão de diversos
programas de apoio socioeconômico às comunidades locais e promoção do desenvolvimento
sustentável na região.
O Projeto será implantado a partir da adoção de processos participativos, garantindo às
comunidades locais do entorno da área do Projeto envolvimento ativo tanto no desenvolvimento
dos programas previstos como nas tomadas de decisão. Os programas comunitários voltados
para a melhoria do acesso à saúde, educação e geração de renda terão como referência o
"Programa Bolsa Floresta", um programa de grande relevância voltado para Pagamentos por
Serviços Ambientais (PSA) no Estado do Amazonas. No médio e longo prazo esses programas
pretendem melhorar significativamente as condições de vida destas comunidades, fortalecendo
sua capacidade organizacional e institucional, incluindo sua sustentabilidade produtiva, ambiental
e financeira.
1.2

Objetivos do projeto
Objetivo Geral
Os objetivos desse projeto tem uma abordagem holística sobre a região e guarda afinidade plena
ao recente pronunciamento das Nações Unidas na concepção dos dezessete Objetivos do
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3

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, os objetivos do projeto tem uma relação
direta com alguns dos ODS e toma outros como fonte de inspiração para a implementação das
atividades em parceria com as comunidades locais. Tais diretrizes serão elementos fundamentais
no processo de discussão local em torno das atividades do projeto.
Sendo assim, assume-se como objetivo geral do projeto “contribuir para a manutenção do clima
global (objetivo 13), por meio da implementação de atividades que evitem a emissão de gases de
efeito estufa localmente, pela substituição da exploração seletiva florestal por um projeto de
conservação da biodiversidade florestal (objetivo 15), preservando a cultura tradicional das
comunidades populacionais do entorno (objetivo 3), promovendo a geração de renda (objetivo 1,
8) e contribuindo para o desenvolvimento social local (objetivos 2, 5, 4, 6, 7) ”.
Objetivos Específicos
Especificamente, o projeto tem como objetivos:
1. Implantar atividades econômicas alternativas de modo a gerar receitas para o projeto,
beneficiando pelo menos 300 famílias do entorno da área alvo e interrompendo a
exploração madeireira;
2. Reduzir, aproximadamente, 3,2 milhões de toneladas de dióxido de carbono em
decorrência das atividades do projeto;
3. Contribuir para a manutenção da biodiversidade regional por meio da preservação e
conservação da floresta;
4. Contribuir para melhorar os processos educativos e atenção à saúde regional;
5. Promover a inclusão e empoderamento feminino nas comunidades da área do projeto.

3

Os 17 Objetivos de desenvolvimento Sustentável nas nações Unidas são: (1) Acabar com a pobreza
em todas as suas formase todos os lugares; (2) Acabar coma fome, alcançar a segurança alimentar,
melhorar a nutrição; (3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos; (4) Garantir
educação inclusiva, equitativa e de qualidade; (5) Alacançar a igualdade de gênenro e empoderar todas
as mulheres; (6) Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água; (7) Garantir o acessoà energia,
confiável e sustentável; (8) Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável; (9)
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva; (10) Reduzir a desigualdade
entre os países e dentro deles; (11) Tornar as cidades assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes; (12) Assegurar padrões de consumo e produção sustentável; (13) Tomar medidas urgentes
para combater a mudança do clima; (14) Conservar e promover o uso sustentável do oceanos; (15)
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável das florestas; (16) Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento sustentável; (17) Fortalecer os mecanismos de implementação e
revitalizar a parceria global.
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1.3

Localização do projeto (G1 & G3)
O Projeto Amazon Rio está localizado na região sul do Estado do Amazonas-Brasil, às margens
do Rio Madeira, no município de Manicoré (Figura 1), entre as Reservas de Desenvolvimento
Sustentável (RDS) do Rio Madeira e do Rio Amapá e dista aproximadamente 333 km de Manaus
(capital do Estado) via área e 427 km via fluvial.
Figura 1: Localização do Município de Manicoré.

Figura 2: Localização das áreas Amazon Rio I, II, III e IV.

As
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quatro áreas do projeto incluem 15 comunidades do entorno (zona de amortecimento), totalizando
mais de 460 famílias. As populações residentes na zona de amortecimento das áreas Amazon Rio
são conhecidas como “caboclas” e estão distribuídas em quinze comunidades, sendo que doze
comunidades (Urucury, Água Azul, Vista Alegre, Boa Esperança, Santa Eva, Santa Maria,
Pandegal, Democracia, Jatuarana, Terra Preta do Ramal, Kamayuá e São José do Miriti)
localizam-se no entorno das áreas Amazon Rio I e III e da RDS do Rio Amapá às margens do Rio
Madeira e seus afluentes. Uma comunidade, formada pelos moradores da Associação
Agroextrativista São João e Ponta Grossa, localiza-se no entorno da área Amazon Rio IV. Duas
comunidades, Terra Preta do Rio Manicoré e Mocambo, localizam-se no entorno da Amazon Rio II
às margens do Rio Manicoré.

Figura 3: Mapa identificando a zonas do projeto REDD da EBCF, incluindo zona
de amortecimento e comunidades participantes.

Geologia e geomorfologia
O Estado do Amazonas é caracterizado por uma extensa cobertura sedimentar fanerozóica (Era
do Paleozóico), distribuída nas bacias Acre, Solimões, Amazonas e Alto Tapajós, depositadas
sobre um substrato rochoso pré-cambriano onde predominam rochas de natureza ígnea,
metamórfica e sedimentar (CPRM, 2013).
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Especificamente, a região das áreas Amazon Rio, que está situada entre a RDS do Rio Amapá e
o município de Humaitá, está localizada dentro da mesma bacia sedimentar do Solimões com
características similares, onde predominam os Aluviões Holocênicos, Formação Içá e a Formação
Detrito-Laterítica.
As regiões onde aluviões holocênicos predominam são caracterizadas pelos depósitos detríticos
recentes, de natureza fluvial, lacustre ou marinho constituído por cascalho, areia, silte e argila,
transportados por corrente sobre planície de inundação. Esses depósitos encontram-se ao longo
dos rios da região e principalmente no Rio Madeira. Por sua vez, as regiões onde prevalecem a
Formação Içá são cobertas por depósitos eólicos, cujas rochas e sedimentos configuram uma
parte importante do extremo sudeste da unidade morfoescultural da Depressão Amazônica. Já as
coberturas Detrito-Laterítica são recobertas por camadas ou níveis de arenitos e argilitos,
compondo mantos de intemperismo profundos com latossolos vermelhos.
A área do Projeto também se destaca por estar localizada numa faixa de unidades paisagísticas
compostas por tabuleiros com direções estruturais NE-SW. Este aspecto contrasta com os
tabuleiros do sul da depressão (direção estrutural NNW-SSE), demonstrando que o lineamento
Madre de Dios – Itacoatiara o qual governa todo o subsistema fluvial Rio Madeira – tem sido um
importante agente tectônico que desde o Cenozóico controla as áreas de acumulação inundáveis
(IGREJA & CATIQUE, 1997).
Topografia e solo
Essa região é caracterizada por relevo do tipo plano e formação de vegetação primária constituída
por áreas de terra firme, várzea e algumas formações de igapó devido à influência do Rio
Manicoré. Predominam planícies que são caracterizadas por serem bastante planas e
normalmente localizadas a poucos metros do nível do mar, contudo podem também ocorrer em
área de altas altitudes. Nessa forma de relevo, a deposição de matérias supera a erosão.
Especificamente nas áreas Amazon Rio predominam florestas do tipo Floresta Ombrófila Densa
Terras Baixas Dossel emergente e Floresta Ombrófila Aberta Terras Baixas com palmeiras (79%),
Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel emergente (11%), Floresta Ombrófila Aberta Aluvial com
palmeiras (8%), Formações Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre - herbácea e arbustiva
com palmeiras (1%) (Anexo 5).
De acordo com a base de solos do IBGE (2000), a região de Manicoré é formada principalmente
por Latossolo e Argissolo. Também podem ser encontrados solos do tipo Gleissolo, Espodossolo,
Solo Aluvial, Neossolo, Planossolo, Plintossolo e Nitosolo. O Sistema Brasileiro de Classificação
de Solos, produzido por estudos realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias
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– EMBRAPA, entre os anos de 2001 e 2006, corrobora as informações de classificação para essa
região.
Os Latossolos são solos minerais profundos e muito intemperizados e por isso são praticamente
destituídos de minerais primários ou secundários, além de apresentarem baixa reserva de
nutrientes. Como consequência do elevado grau de intemperismo e da pobreza do material de
origem, esses solos são, em geral, muito ácidos, pobres em nutrientes disponíveis e apresentam
elevado teor de alumínio trocável. Como na maioria dos solos muito intemperizados, a matéria
orgânica desempenha papel fundamental no processo de nutrição das plantas e de ciclagem de
nutrientes.
Os Argissolos, de modo geral, apresentam profundidade variável. Sua drenagem pode variar de
muito bem a imperfeitamente drenado. Morfologicamente, apresentam cor com tonalidades
amareladas ou avermelhadas, mas também podem ser brunados ou acinzentados. São solos de
elevada pobreza química natural e com ausência de reservas de nutrientes minerais.
Os solos aluviais também são muito representativos na região. Estes solos são encontrados
principalmente nas margens do Rio Madeira. Possuem fertilidade distrófica situados em relevo
plano. As atividades agrícolas e pecuárias são quase sempre realizadas nas faixas aluviais dos
principais rios da região. Os solos de melhor fertilidade que ocorrem na várzea são muito
utilizados para a produção de lavouras temporárias, como feijão, arroz, melancia e mandioca.
Clima e hidrografia
O clima na região do Rio Madeira é do tipo equatorial úmido (IBGE, 2011), com temperatura
média de 27ºC, umidade relativa do ar variando entre 85 e 90% e precipitação anual entre
2.200mm a 2.800mm/ano (RADAMBRASIL, 1974). Informações sobre a área da RDS do Rio
Amapá indicam que entre os meses de janeiro e março a intensidade de chuvas é maior, com
precipitações mensais entre 300 e 350 mm, enquanto os meses mais secos são julho e agosto,
com médias mensais em torno de 50 mm.
Geograficamente a região amazônica é definida pelas bacias hidrográficas dos rios que
desembocam no Rio Amazonas e na sua foz, na costa leste de todo o Brasil (RIBEIRO et al.,
1999). A cidade de Manicoré é influenciada principalmente pelos Rios Madeira e Manicoré que
são, respectivamente, rios de água branca e preta e contribuem para as condições climáticas do
local, somadas às características da cobertura vegetal que incluem as florestas, as campinas, os
cerrados e as várzeas.
O Rio Madeira drena três unidades morfo-estruturais principais: a cordilheira dos Andes (15%), o
escudo Brasileiro (41% da bacia) e a planície Amazônica (44%). O Rio Manicoré encontra-se nas

v3.0

18

MONITORING & IMPLEMENTATION REPORT
VCS Version 3, CCB Standards Third Edition
duas últimas formações. Os rios menores, ou tributários do Rio Madeira são: Rio Manicoré, Rio
Aripuanã, Rio Marmelos e Rio Canumã, todos localizados na sua margem direita.
1.4

Condições Antes do Início do Projeto
A principal atividade econômica desenvolvida na área antes do início do Projeto de conservação
era a extração madeireira por meio de um plano de manejo florestal sustentável, legalmente
autorizado (Anexos 1, 2, 3, 4, e 6) pelos órgãos ambientais competentes em 1998.
Tal atividade teve início em 1999 depois de aprovada a autorização para exploração seletiva de
madeira em 97% da propriedade por um período de 25 anos, tendo sido encerrada em 2010 com
o início das discussões sobre a criação das Reserva Particulares (RPDS). Na ocasião da
aprovação do plano de manejo madeireiro o proponente do Projeto (EBCF) ainda não tinha
conhecimento sobre a existência da área, e tampouco planejava adquirí-la para fins de
conservação e manejo florestal não madeireiro. Desse modo, a própria cronologia e duração dos
eventos descritos acima, já descartam eventuais dúvidas quanto à possível implementação do
plano de manejo madeireiro, com vista a se criar um cenário de linha de base com emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE), para posterior elaboração de um Projeto de redução de emissões.
Contexto econômico do uso do solo
O sul do Amazonas é uma região importante e estratégica para impedir o avanço do
desmatamento na Amazônia. Entretanto, nos últimos anos, a região vem sofrendo sucessivos
desmatamentos para a expansão de atividades agropecuárias, contribuindo para o avanço do
chamado “arco do desmatamento” em direção ao Estado do Amazonas. Historicamente, o “arco
do desmatamento” se desenvolveu pela expansão da agropecuária nos estados do Pará, Mato
Grosso, Rondônia, Tocantins e Maranhão. Os últimos anos têm apontado para uma tendência de
maior pressão sob as florestas, considerando a globalização dos mercados de carne e da soja na
Amazônia e as políticas internacionais de desenvolvimento para a região (IDESAM, 2011),
Nesse cenário de crescente desmatamento as florestas dos municípios do Sul do Amazonas
estão criticamente ameaçadas, assim como sua grande diversidade biológica que possui
ambientes heterogêneos e espécies endêmicas de extrema relevância para a conservação da
biodiversidade amazônica (IDESAM, 2011).
Na localidade da área do Projeto, no município de Manicoré, há um movimento migratório de
empresas madeireiras vindas dos estados de Rondônia e Mato Grosso, que pressiona a abertura
e manutenção de estradas não oficiais, contribuindo para a economia local do município. Somado
a este fator, há um fluxo migratório de pessoas que habitavam Rondônia para a região de
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Manicoré, o que contribui fortemente para a expansão de atividades ilegais e conflitos fundiários
na região (IDESAM, 2011).
Na Amazônia, o mercado de madeira tem influencia, sobremaneira, o sistema de uso e ocupação
do solo com impactos diretos para a conservação dos recursos naturais.. Sabe-se que a
Amazônia brasileira é uma das principais regiões produtoras de madeira tropical no mundo
juntamente com Malásia e

Indonésia, sendo que

produção de madeira em tora no Brasil

concentra-se principalmente nos estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso. Sua produção
3

mantém relativamente estável, em torno de 24,5 milhões de m nos anos de 2010 e 2011 (ITTO,
2011). A exploração e o processamento industrial de madeira estão entre suas principais
atividades econômicas ao lado da mineração e da agropecuária (LENTINI et al., 2005). O setor
madeireiro impulsiona de forma direta a economia de dezenas de municípios da Amazônia,
incluindo Manicoré. Segundo Lentini et al. (2005) em 2004 este setor gerou quase 400 mil
empregos na região, o equivalente a 5% da população economicamente ativa, e sua receita bruta
foi de US$ 2,3 bilhões.
O último levantamento sobre mercado de madeira amazônica, realizado pelo SFB/IMAZON (2010)
mostra mudanças importantes no mercado de madeira processada. Em 1998, apenas 14% do
volume total produzido foi exportado. Em 2004, fatores como câmbio favorável e aumento da
demanda por madeira amazônica no mercado europeu, norte-americano e asiático elevaram a
proporção de madeira exportada para 36%. Em 2009, porém, a participação da madeira nativa da
região no mercado externo diminuiu para 21% da produção total. Neste mesmo ano, o mercado
de madeira foi essencialmente nacional. Aproximadamente 79% do volume produzido de madeira
foi destinado ao mercado brasileiro. O Estado de São Paulo (17%) e a Região Sul (15%) foram os
principais consumidores de madeira da Amazônia. Outros 16% foram consumidos nos próprios
estados produtores (em 2004 era 11%).
Neste cenário, a prevenção do desmatamento em áreas privadas, através de mecanismos de
conservação, é um grande desafio para o desenvolvimento sustentável na Amazônia e de
importância vital.
As quatro propriedades que compõem a área do Projeto foram adquiridas em fevereiro de 2011
pela Empresa Brasileira de Conservação de Florestas (EBCF) com o objetivo principal de
implementar as atividades de conservação florestal, visando a proteção e valorização da sua
biodiversidade, bem como a melhoria da qualidade de vida das comunidades que vivem no seu
entorno. Essas comunidades utilizam há várias gerações os recursos florestais não madeireiros
dentro e fora da área do Projeto como parte da sua subsistência. Até 2011, a área do Projeto tinha
como principal uso, por mais de uma década, a extração de madeira por meio de plano de manejo
florestal sustentável, com ciclo de 25 anos. Em 1998 foi autorizada a exploração seletiva de
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madeira em 97% da propriedade, respeitando este ciclo de 25 anos. Até 2010, 4.347,69 hectares
haviam sido explorados e, caso o cenário de exploração se perpetuasse, estima-se que
aproximadamente 2 milhões de toneladas de CO2 teriam sido liberados para a atmosfera nos
próximos 37 anos.
Caracteristicas bióticas da região

4

A Amazônia é uma região geográfica composta pela floresta Amazônica latifoliada úmida que
recobre a maior parte da Bacia Amazônica da América do Sul, distribuída em nove nações.
Representa a maior bacia hidrográfica do planeta, a do Rio Amazonas, com cerca de 6,9 milhões
2

de Km , drenando 1/3 das águas da América do Sul. O território amazônico também abriga os
maiores rios do mundo, são eles: o Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Negro, Rio Madeira e Rio
Tapajós. Essa profusão de rios faz com que a região concentre 15% das águas doces superficiais
em forma líquida do planeta – a maior reserva mundial (MEIRELES FILHO, 2006).
A Amazônia também é superlativa em termos de diversidade biológica, pois se estima que suas
florestas e rios abriguem aproximadamente 25% das espécies conhecidas no planeta, sendo
aproximadamente 60.000 espécies de plantas (das quais 30.000 são plantas superiores, sendo
mais de 2.500 espécies de árvores, o que representa 10% das plantas de todo o planeta), 2.000
espécies de peixes e 300 espécies de mamíferos (ALBAGLI, 2001) e mais de 1000 espécies de
aves (10% do mundo todo).
As Reservas Amazon Rio se encontram no interflúvio Purus-Madeira, região de intensa e antiga
atividade antrópica, incluindo agricultura, pecuária e extração de madeira, o que vem
comprometendo a qualidade dos ecossistemas locais terrestres e aquáticos, como os rios e
igarapés. Entretanto, áreas abrangidas pelas unidades privadas de conservação ainda
apresentam um excelente estado de conservação, com grande diversidade de plantas e animais.
Estudos regionais realizados no sudoeste da Amazônia e, particularmente, próximo ao Rio
Madeira, têm demonstrado alguns dos mais altos níveis de biodiversidade do mundo. Para um
maior detalhamento da diversidade faunística das áreas Amazon Rio e seu entorno, foram
utilizadas informações de levantamentos e inventários biológicos realizados na RDS do Rio
Amapá, localizada próxima às áreas em questão.
Para análises da biodiversidade florística das áreas Amazon Rio, lançou-se mão dos dados
previamente levantados pelos inventários florestais elaborados para exploração madeireiras das
propriedades em 2007 (Anexo 7), assim como o desenvolvimento de um inventário florestal
expedito em 2013 (Anexo 8), que seguiu as recomendações de Filgueiras et al., (1994) a fim de
registrar a riqueza das espécies florestais, sempre em trilhas já abertas.
4

Tema mais detalhadamente discutido na Seção 7 deste documento.
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Para a análise da biodiversidade de fauna, foram utilizadas informações do inventário biológico da
RDS do Rio Amapá, realizada em 2009 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS) e disponibilizadas no seu Plano de Gestão
(GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, 2010).
FLORA
Floresta de terra firme
O inventário florestal de 100% de registro das árvores de terra firme em uma das áreas
exploradas (UPA - Unidade Produtiva Anual) da Amazon Rio I (Anexo 7), identificou 87 espécies
distribuídas em 30 famílias e 26 ocorrências de uma mesma espécie não identificada. O inventário
florestal expedito realizado em área de terra firme em uma faixa de cerca de 4 km de comprimento
ao oeste na Amazon Rio I, permitiu identificar 43 espécies distribuídas em 20 famílias, havendo
predominância das famílias Fabaceae (16%), Sapotaceae (15%), Arecaceae (12%), Burseraceae
(9%) e Lecytidaceae (8%). Inseridas nessas famílias, as principais espécies madeiráveis incluem
o breu (Protium sp.) e a abiurana (Pouteria sp.) que são espécies abundantes e frequentes em
toda essa região.
As espécies mais comumente encontradas no inventário de terra firme foram abiurana branca
(Micropholis mensalis), acariquara (Minquartia guianensis), cedrinho (Erisma uncinatum),
maparajuba (Manilkara paraensis), massaranduba (Manilkara huberi), pau marfim (Calycophyllum
acreanum) e tacacazeiro (Sterculia speciosa). Vale destacar o registro de espécies de grande
importância ecológica, como castanheira (Bertholletia excelsa), copaíba jacaré (Eperua oleifera
Ducke), tento (Adenanthera pavonina L.), fava (Abarema sp.), pajurá (Licania laevigata Prance),
tauarí (Couratari guianensis Aubl.), arurá (Osteophloeum platyspermum) e jutaí (Pterocarpus sp.).
Dentre essas espécies, a castanheira tem contribuição significativa para a economia local dos
moradores da região por meio da comercialização em grande escala da sua amêndoa, que é feita
por meio de uma cooperativa, a COVEMA, que será descrita mais adiante.
Houve registro também de palmeiras como açaí (Euterpe precatoria), babaçu (Attalea speciosa),
caramuri (Pouteria elegans) e patauá (Oenocarpus bataua) muito utilizadas na alimentação e a
palmeira caranaí (Lepidocaryum tênue), cujas sementes são aproveitadas para confecção de
artesanato e suas folhas utilizadas na cobertura de moradias das comunidades do interior do
Amazonas. De um modo geral, as espécies de palmeiras contribuem significativamente para a
diversidade florística de toda a região onde estão inseridas as áreas Amazon Rio.
Florestas de Várzea
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O inventário expedito nas áreas de várzea verificou que as mesmas apresentam-se cobertas por
florestas com formação heterogênea que incluem espécies arbóreas e arbustivas.

Nestas

florestas foram identificadas 103 espécies florestais distribuídas em 29 famílias, incluindo 27
árvores não necessariamente da mesma espécie e não identificadas pelos moradores locais.
Na várzea as famílias vegetais com maior abundância são Arecaceae (18%), Euphorbiaceae
(15%), Moraceae (9%), Myristicaceae (7%), Chrysobalanaceae (6%), Fabaceae (6%), Sapotaceae
(4%), Meliaceae (4%) e Lecythidaceae (4%), representadas principalmente pela seringa (Hevea
pauciflora), seringa barriguda (Hevea spruceana), jataúba (Guarea guidonia), apuí (Ficus sp.),
assacu (Hura crepitans), andiroba (Carapa guianensis), cedro (Cedrela odorata), muirapiranga
(Brosimum angustifolium), muiratinga (Maquira sclerophylla) e virola (Virola cuspidata), também
conhecida pelos locais com o nome de ucuúba. Todas essas espécies são madeiráveis e
utilizadas para diversos fins, como construção civil, naval, móveis, embalagens variadas e
sementes para artesanato.
Para as áreas de várzea, destaca-se a existência de extensas áreas de seringais com histórico de
exploração onde é possível a visualização dos cortes antigos e novos nos mesmos indivíduos.
Também é notável a ocorrência de outras espécies que foram retiradas no passado pelo seu valor
madeireiro, como o paricá (Schizolobium amazonicum), copaíba mari-mari (Copaifera reticulata),
envira de cutia (Scleronema micranthum), garrote (Brosimum utile) e copaiba jacaré (Eperua
oleifera), que representam aproximadamente 89% do volume das espécies exploradas, de acordo
com o relatório pós-exploratório de 2006 do Projeto de manejo florestal (Anexo 6 - Vald. II T05
POA, POS, REV. 2006), atualmente paralisado.
Ameaças à flora local
Nas áreas do Projeto Amazon Rio, as espécies florestais de interesse econômico sofreram
sucessivas supressões por meio do corte seletivo, principalmente as árvores das espécies Eperua
oleífera (copaíba jacaré), Brosimum utile (garrote); Scleronema micranthum (envira cutia),
Copaifera reticulata (copaíba mari-mari) e Schizolobium amazonicum (paricá), Simarouba amara
(marupa), Parkia paraenses (paricarana), Brosimum parinarioides (amapá), Couratari guianensis
(tauari branco) e Anacardium giganteum (caju-açu). Essas foram as 10 espécies mais exploradas,
no ano de 2006 nas áreas que agora são parte da RPDS Amazon Rio I. Essas 10 espécies
representaram 96% de toda madeira retirada do total de 19 espécies exploradas.
FAUNA
Em relação à fauna, os inventários biológicos realizados pela SDS na RDS do Rio Amapá nas
imediações da área do Projeto indicaram a presença de 29 espécies de mamíferos, 210 espécies
de aves, 18 espécies de anfíbios e 85 espécies de peixes (GOVERNO DO ESTADO DO
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AMAZONAS, 2010). Dentre as principais espécies de fauna citadas pelos comunitários durante a
realização de oficinas participativas na área do Projeto estão: paca, cutia, tatu, veado, macacos
aranha, macaco guariba, macaco prego, anta, queixada e catitu.
Mamíferos
Em um percurso de 82 km na floresta de terra firme foram obtidos 47 registros de mamíferos de
médio e grande porte, entre observação visual, rastros, fezes, material coletado como crânios e
pelos. Foi confirmada a presença de 29 espécies distribuídas em sete ordens, conforme
apresentado no Plano de Gestão da RDS do Rio Amapá (2010).
A presença de grandes carnívoros, como a onça-pintada (Panthera onca) e a onça-vermelha
(Puma concolor), indica boa qualidade ambiental, podendo estar associada à baixa pressão
antrópica, ,permitindo, assim, a permanência de populações viáveis destes carnívoros (CULLEN
JR. & VALLADARES-PÁDUA, 1999). Além disso, a presença de ariranhas (Pteronura brasiliensis)
nos rios de entorno, como no Rio Amapá, pode ser considerada um bom indicador de manutenção
do equilíbrio e da qualidade ambiental aquática.
Avifauna
Na RDS do Rio Amapá foram registradas 210 espécies de aves, sendo quatro espécies novas: o
gavião (Leucopternis sp), o chororozinho (Herpsilochmus sp.), a maria (Hemitriccus sp), e a gralha
(Cyanocorax sp) A distribuição geográfica dessas quatro novas espécies limita-se, provavelmente,
ao pequeno interflúvio Madeira-Purus.
Outro resultado importante foi quanto à extensão da distribuição de cinco espécies em centenas
de quilômetros de floresta: maxalalagá (Micropygia schomburgkii), bacurauzinho (Chordeiles
pusillus), chororó-preto (Cercomacra serva), tinguaçu-de-barriga-amarela (Attila citriniventris) e
canário-do-campo (Emberizoides herbicola), o que indica a heterogeneidade da área e a
disponibilidade de recursos em toda a sua extensão. De acordo com Menger (2011), em estudo
realizado na região do interflúvio Purus-Madeira, a desigualdade na distribuição de espécies pode
ser explicada, em parte, pela sensibilidade das espécies às variações ambientais, representadas
pela composição de palmeiras, que são muito abundantes em toda a região conforme inventários
florísticos realizados na região.
Herpetofauna
Na RDS do Rio Amapá foram registradas 18 espécies de anfíbios pertencentes a cinco famílias,
sendo as famílias Leptodactylidae e Hylidae as mais freqüentes. A floresta de terra firme
apresentou alta riqueza de dendrobatídeos. O sapo-de-dedo-azul (Colostethus caeruleodactylus)
descrito para a região de Autazes e recentemente para o Rio Purus, foi encontrado em

v3.0

24

MONITORING & IMPLEMENTATION REPORT
VCS Version 3, CCB Standards Third Edition
abundância em florestas de terra firme com castanheiras, próximas ao Rio Amapá. Este registro
ampliou sua área de ocorrência em cerca de 210 km ao sul.
Foram ainda identificadas três espécies de cobras: Helicops angulatus, Dendrophidion dendrophis
e a jararaca Bothrops sp. em florestas de terra firme. O jacaré-coroa, (Paleosuchus trigonatus) foi
registrado nas margens do Rio Amapá, espécie que vive em igarapés de terra firme e em contato
com rios maiores.
Ictiofauna
O inventário biológico de peixes na RDS do Rio Amapá amostrou 11 igarapés sazonalmente
alagáveis e destes, nove são igarapés de pequeno porte (1ª/2ª ordem) e dois igarapés de porte
intermediário (3ª/4ª ordem).
No Rio Amapá foi realizadas amostragens em cinco porções. Foram encontradas 133 espécies,
pertencentes a sete ordens e 28 famílias. Destas, destacam-se as contribuições dos
Characiformes (73 espécies), Siluriformes (27 espécies), Gymnotiformes (15 espécies),
Perciformes (14), Beloniformes (2 espécies) e Synbranchiformes e Cyprinodontiformes (1 espécie
cada).
Seis espécies apresentaram alta abundância, representando 46,26% de todos os indivíduos
coletados. Destacaram-se reco-reco (Physopyxis ananas) e sarapó (Hypopygus lepturus),
representando 11,28% e 10,99% respectivamente, seguidas pela piaba (Hyphessobrycon sp.)
(9,49%), pelo cará (Apistogramma cf. agassizii) (6,09%), o peixe borboleta (Carnegiella strigata)
(4,54%) e pela piaba (Hemigrammus gr. Belottii) (3,88%). A riqueza de espécies registrada em
cada igarapé amostrado variou entre 16 e 45. Vale destacar o registro de pelo menos três
espécies ainda não descritas, como Gladioglanis sp. n., Gymnotus sp. n. “tigrado” e Synbranchus
sp.
A diversidade de espécies e o o padrão de distribuição desses organismos em relação à sua
espécie foram muito altos, sendo que a dominância foi extremamente baixa, indicando que os
corpos d’água no entorno da RDS do Rio Amapá, e próximos das áreas Amazon Rio, apresentam
um excelente estado de conservação. Além disso, verificou-se a presença de várias espécies
consideradas raras e até mesmas novas com populações geneticamente viáveis, com área de
reprodução e desenvolvimento de juvenis.
Porém, de acordo com estudos realizados por Cardoso (2008), a região de Manicoré apresenta
grande diversidade de espécies de peixes, contribuindo expressivamente para a economia local.
Os principais destinos de expedições de pesca – são: os Rios Madeira (29,5%), Manicoré (16,2%)
e Atininga (8,0%), os lagos Acará (9,8%) e Boquerão (8,8%) e o igarapé Matupiri (8,1%). As
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espécies mais comercializadas são o jaraqui (Semaprochilodus spp), pacu (Mylossoma
duriventre), curimatá (Prochilodus nigricans), sardinha (Triportheus spp), jatuarana (Brycon spp),
branquinha (Curimatidae), dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), caparari (Pseudoplatystoma
tigrinum), aracu (Anostomidae) e surubim (Pseudoplatystoma fasciatum), sendo as 5 primeiras
espécies listadas as mais comercializadas, representando 75% do comércio de pescado da
região.
No médio e longo prazo, esses números podem representar uma ameaça para a conservação da
ictiofauna da região,

tendo que lançar mão de estratégias de manejo por meio de retiradas

seletivas dos peixes comumente mais consumidos.
Ameaças à fauna
De acordo com os números do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) a maior biodiversidade do mundo encontra-se no Brasil. São mais de 100 mil espécies
de invertebrados e aproximadamente 8.200 espécies de vertebrados que se dividem entre 713
mamíferos, 1.826 aves, 721 répteis, 875 anfíbios, 2.800 peixes continentais e 1.300 peixes
marinhos. Dentre elas registra-se o expressivo número de 627 espécies listadas como ameaçadas
de extinção.
O mapeamento participativo do sistema de uso dos recursos naturais das comunidades de
entorno das áreas Amazon Rio, conduzido pela EBCF em 2013, mostra que as principais
ameaças à fauna local devem-se à sobre-exploração de populações locais, principalmente via
pesca comercial e caça de animais.
Segundo esse mapeamento, as principais espécies de peixes pescadas nos igarapés e lagos são:
tucunaré (Cichla sp), pirarucu (Arapaima gigas), tambaqui (Colossoma macropomum), pirapitinga
(Piaractus brachypomus), aruanã (Osteoglossum bicirrhosum), Matrinchã (Brycon amazonicus),
jatuarana (Brycon sp) e surubim (Pseudoplatystoma corruscans). É de fundamental importância o
monitoramento da viabilidade populacional destas espécies de peixes para saber se está havendo
sobre-exploração de suas populações, no sentido de direcionar ações voltadas para o manejo e
gestão sustentável dos recursos pesqueiros das áreas da Amazon Rio.
Em relação à caça de animais silvestres, as comunidades de entorno da RPDS promovem
pressão principalmente sobre as populações primatas como o guariba (Alouatta seniculus),
macaco barrigudo (Lagothrix cf.), macaco prego (Cebus apela); felinos como a onça-pintada
(Panthera onca) e onça-vermelha (Puma concolor); e herbívoros como anta (Tapirus terrestres),
veado (Mazama sp.) e porco-do-mato (Pecari tajacu). É necessário haver um monitoramento
contínuo da caça realizada pelas comunidades de entorno da Amazon Rio, como forma de facilitar
a implantação de um sistema de eficiente de manejo de animais silvestres, garantindo, assim, a

v3.0

26

MONITORING & IMPLEMENTATION REPORT
VCS Version 3, CCB Standards Third Edition
viabilidade populacional dos animais mais pressionados, bem como aprovisão continuada de
oferta de proteína animal para as comunidades locais.
Características sócio-econômicas, políticas e culturais das comunidades

5

As populações residentes na zona de amortecimento das áreas Amazon Rio são conhecidas
como “caboclas” e estão distribuídas em quinze comunidades, sendo que doze comunidades
(Urucury, Água Azul, Vista Alegre, Boa Esperança, Santa Eva, Santa Maria, Pandegal,
Democracia, Jatuarana, Terra Preta do Ramal, Kamayuá e São José do Miriti) localizam-se no
entorno das áreas Amazon Rio I e III e da RDS do Rio Amapá às margens do Rio Madeira e seus
afluentes. Uma comunidade, formada pelos moradores da Associação Agroextrativista São João e
Ponta Grossa, localiza-se no entorno da área Amazon Rio IV. Duas comunidades, Terra Preta do
Rio Manicoré e Mocambo, localizam-se no entorno da Amazon Rio II às margens do Rio
Manicoré.
As habitações são construídas, preferencialmente de frente para o rio e ficam suspensas a cerca
de um metro acima do chão. Geralmente são construídas com madeira e cobertas com telhas de
amianto, de zinco, de barro ou palha; poucas são feitas de alvenaria e as famílias mais pobres
possuem casas com paredes e coberturas de palhas. Em áreas de várzea, quando a cheia é
maior que a esperada, as famílias suspendem os assoalhos das casas e, em algumas situações
críticas, são obrigadas a migrarem para regiões de terra-firme.
A orientação religiosa destas comunidades é predominantemente católica, somente a comunidade
Terra Preta do Ramal possui igreja evangélica. O catolicismo praticado por essas comunidades é
essencialmente popular com ênfase na devoção dos santos e realização de rituais, como
hasteamento de bandeira, recitação de novenas e festas religiosas de arraias. Muitas famílias
celebram festas anuais para homenagear os santos padroeiros, considerados os protetores das
comunidades.
Em junho de 2013 foi realizada uma atualização do número de domicílios, famílias e população
em 14 das 15 comunidades do entorno das áreas Amazon Rio, apontando para um total de 1436
pessoas, sendo as comunidades mais populosas: Vista Alegre, Jatuarana, Democracia e Água
Azul. Quanto à classificação etária, durante o censo realizado em 2013 foram registradas 537
crianças (0 a 14 anos), 329 adolescentes (entre 15 e 24 anos), 484 adultos (entre 24 e 65 anos) e
99 idosos (acima de 65 anos). (Tabela 4 do Anexo 9).
Quase todas as comunidades no entorno das áreas Amazon Rio possuem escola até o 4º ano do
ensino fundamental de responsabilidade da Prefeitura de Manicoré, com exceção da Comunidade
Santa Eva e a Associação Agroextrativista São João e Ponta Grossa. Os principais pólos
5

Tema mais detalhadamente discutido na Seção 6 deste documento.
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educacionais são as comunidades de Democracia e Água Azul que possuem ensino médio à
distância que funciona através de tele-aulas no período noturno. As comunidades de Vista Alegre,
Santa Maria, Urucury, Mocambo e Jatuarana possuem até 5º ano do ensino fundamental. Há
programas de Educação de Jovens e Adultos em quatro comunidades: Democracia, Jatuarana,
São José do Miriti e Mocambo, embora, muitas vezes descontínuo.
A assistência à saúde nas comunidades é feita por meio dos agentes comunitários de saúde e
parteiras. Quase todas as comunidades possuem agentes de saúde, com exceção das
comunidades de Santa Maria, Pandegal e a Associação Agroextrativista de São João e Ponta
Grossa, porém esta última, pela proximidade à Manicoré, tem acesso fácil aos serviços de saúde.
Apenas Jatuarana possui posto de saúde, porém sem funcionamento. Os agentes de saúde
fazem o atendimento em suas próprias residências, disponibilizando um cômodo para
atendimento emergencial. Em casos mais graves o agente de saúde acompanha o doente até
Manicoré. De uma maneira geral, os moradores reclamam de falta de apoio da Secretaria
Municipal de Saúde no fornecimento de remédios e com relação à baixa qualificação dos agentes
de saúde no exercício de suas funções.
A maioria das comunidades, com exceção da Democracia, Vista Alegre, Boa Esperança,
Pandegal e Água Azul, utiliza água diretamente do rio e de igarapé para consumo e preparo dos
alimentos,

muitas

vezes

sem

qualquer

tipo

de

tratamento.

Essa

situação

favorece

significativamente a ocorrência de doenças relacionadas ao uso da água, especialmente entre
crianças. Além disso, a maioria das famílias utiliza fossas rasas, com graves riscos de
contaminação da água. As principais doenças são relacionadas a saneamento básico, nutrição e
endemias.
Todas as comunidades possuem presidentes de associação de moradores, da comunidade e da
igreja que são escolhidos pelos moradores. Os líderes comunitários, que podem acumular mais
de um cargo de direção, possuem obrigações bastante definidas e são respeitados pela
capacidade de intermediar os conflitos internos e de representar os interesses da comunidade
junto às instituições externas. São eles que organizam festas e buscam parcerias para
desenvolvimento de Projetos sociais e produtivos que têm por finalidade beneficiar todos os
moradores.
Como ocorre em outras regiões da Amazônia, estas populações engajam-se em várias atividades
para reduzir situações de vulnerabilidade e riscos, aumentar a segurança alimentar e melhorar a
qualidade de suas vidas. Dividem seu tempo com atividades extrativistas, agrícolas, de pesca e
caça. Suas práticas produtivas de cultivo e de extrativismo são predominantemente tradicionais
com grande herança indígena.
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As comunidades possuem forte vínculo com atividades produtivas ligadas à agricultura,
especialmente o cultivo de mandioca para fabricação de farinha, seguido da banana e da
melancia e com o extrativismo de produtos florestais não madeireiros com ênfase para a
castanha-do-brasil, seguido do açaí, tucumã, seringa e óleo de copaíba. Somente na comunidade
do Pandegal a atividade mais expressiva é a mineração, seguida do extrativismo. Além da
agricultura e extrativismo, os benefícios sociais constituem importantes fontes de renda para
essas comunidades.
Apesar dessa grande variedade, para a maior parte das famílias a venda da castanha-do-brasil
constitui o “carro chefe”, especialmente para as comunidades de São José do Miriti, Democracia,
Boa esperança, Jatuarana, Urucury, Santa Eva e Terra Preta do Ramal, cuja coleta da castanha é
feita preferencialmente na RDS do Rio Amapá e na Reserva Particular Amazon Rio I.
Atualmente todas as comunidades do entorno das áreas Amazon Rio possuem associações que
integram o Conselho das Associações Agroextrativistas de Democracia (CAAD), que por sua vez
está ligada ao Conselho das Associacoes Agroextrativistas de Manicore (CAAM) e à COVEMA6,
responsável pela compra, beneficiamento final e comercialização da castanha na região.

1.5

Proponente do projeto (G4)
Nome da empresa
Contato
Cargo
Endereço

Empresa Brasileira de Conservação de Florestas S.A. (EBCF)
Leonardo Barrionuevo
Presidente
Escritório Curitiba-PR: Al. Dr Carlos de Carvalho 555, Conj. 231
Centro, Curitiba – PR, CEP 80430-180, Brazil

Telefone
Email

+55 41 3158 9800 | +55 41 9943 8005
leonardo@ebcf.com.br

6

A COVEMA assiste todas as comunidades do entorno das reservas além de outras 40 comunidades do município,
dentro e fora de Unidades de Conservação e Projetos de Assentamento. No total somam mais de 500 castanheiros
cadastrados, sendo a segunda maior instituição geradora de empregos no município de Manicoré, ficando atrás
apenas da Prefeitura. Esse desempenho lhe confere uma posição de destaque no Estado do Amazonas. Em 2011, a
COVEMA ampliou sua atuação ao município vizinho de Novo Aripuanã para comprar a produção das RDSs do
Madeira e do Juma
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1.6

Outras entidades envolvidas no projeto (G4)
Nome da empresa
Função

Original Trade Consultoria Especializada
Atualização do PD (V2.0) e condução do processo de certificação do
Projeto Amazon Rio REDD+ IFM

Contato
Cargo
Endereço

João Batista Tezza Neto
Diretor
Avenida André Araújo, 2936 – Edifício Incubadora do INPA, sala 10,
Cep. 69.060-000, Manaus-AM, Brazil.

Telefone
Email

Nome da empresa
Função

+55 92 981590997
tezza.neto@originaltrade.net

HDOM
Elaboração do relatório de degradação e desmatamento e Inventário
florestal para efeito de cálculo da biomassa na área do projeto

Contato
Cargo
Endereço

Francisco Higushi
Diretor
Av. Mário Ypiranga, 315. Ed. The Office, sala 609. Adrianópolis. CEP
69.057-002

Telefone
Email

1.7

98128 2561
fghiguchi@hdom.com.br

Data de início do projeto (G3)
O Projeto teve início no dia 17 de Agosto de 2012, data em que a diretoria e os acionistas da
EBCF formalmente aprovaram o Plano de Negócios da empresa (ANEXO 27), onde consta os
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objetivos de conservar as florestas, por meio do mecanismo de REDD+, oferta de serviços e uso
sustentável de recursos florestais não madeireiros.
1.8

Período de crédito do projeto (G3)
O primeiro período creditício do Projeto é de 37 anos, com início em 17 de Agosto de 2012 e
término em 17 de Agosto de 2049. Esse período equivale aos 12 anos restantes do primeiro plano
de manejo autorizado (25 anos a partir de 1998) somados a outros 25 anos referentes a um novo
plano de manejo florestal que estava previsto, conforme a prática comum de exploração florestal
no Brasil. As atividades de exploração madeireira poderiam continuar além dos 37 anos, visando
um segundo período de crédito.

2
2.1

DESENHO DE IMPLANTAÇÃO
Escopo setorial e tipo do projeto
 Escopo do Projeto: Agricultura, Floresta e Outros de Uso da Terra (AFOLU)
 Categoria do Projeto: Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação - por
Desmatamento Planejado (REDD-IFM)
 Tipo de Atividade: Melhoria de Gestão Florestal - Floresta Manejada para Floresta Protegida
(IFM LFPF)

2.2

Descrição das atividades do projeto (G3)
O Projeto Amazon Rio prevê a redução das emissões de gases de efeito estufa nas áreas
Amazon Rio I, II, III e IV, através do fomento de atividades de conservação florestal em
substituição à exploração florestal licenciada em agosto de 1998 e em funcionamento desde 1999.
As atividades de conservação florestal são importantes para a região do Projeto devido a sua
relevância ecológica e bom estado de preservação, somada a elevada diversidade biológica e a
concentração de espécies endêmicas e de potencial econômico e farmacológico. Tais
características criaram a oportunidade de planejar iniciativas relacionadas ao turismo ecológico,
educativo e científico, além de pesquisas técnicas-científicas relacionadas ao manejo dos
recursos naturais. Entretanto, por fazerem parte de uma estratégia voltada ao fortalecimento e
geração de renda para as comunidades, as receitas destas iniciativas são mais difíceis de serem
quantificadas e, por isso, não foram consideradas na análise econômica. Tampouco foram
levadas em conta para a tomada de decisão ao se optar pela criação das reservas particulares,
em substituição às atividades de manejo madeireiro.
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A única fonte de receita considerada pelo proponente do Projeto é aquela proveniente do
pagamento por serviços ambientais (PSA), especificamente a comercialização de cotas de
reserva legal e os créditos de carbono. No que diz respeito às cotas ambientais, esta foi
7

reconhecida no novo Código Florestal (Lei nº. 12.651/ 2012) como uma oportunidade para
aproveitar o excedente de cobertura florestal de um imóvel rural para compensar a ausência de
Reserva Legal em outro imóvel, desde que pertencentes ao mesmo bioma. Estas áreas
compensadas são denominadas como Cotas de Reserva Ambiental (CRAs), que são
consideradas como títulos representativos de cobertura vegetal que podem ser usados para
cumprir a obrigação de Reserva Legal em outra propriedade. Esse mecanismo oferece a
possibilidade de agregar valor de mercado às áreas de floresta de uma propriedade que excedam
as exigências legais (RL e APP). O Código Florestal define que as Cotas de Reserva Ambiental
(CRAs) podem ser criadas em áreas de:
 Servidão Florestal
 Reserva Legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais
legais
 Unidade de Conservação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada
 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) - que possui figura jurídica semelhante a
da RPDS, entretanto mais restritiva, por se enquadrar na categoria das unidades de
conservação de proteção integral, enquanto que a RPDS faz parte da categoria de unidades
de conservação de uso sustentável
O usufruto tanto dos créditos de carbono oriundos da redução de emissões do desmatamento,
como das CRAs criará condições financeiras para implementar as atividades previstas no Plano
de Gestão da Reserva Particular Amazon Rio I e das futuras Reservas Amazon Rio II, III e IV.
Apesar de se tratar de áreas particulares que não abrigam comunidades tradicionais em seu
interior e sim no seu entorno, há uma decisão deliberada de que as mesmas participem
ativamente do planejamento e execução dos programas e projetos previstos no Plano de Gestão,
cujas ações são voltadas para negócios sustentáveis e para a melhoria significativa da qualidade
de vida destas populações.
Visando uma implementação eficiente e bem sucedida do Plano, inicialmente deverão ser
executadas atividades preliminares como inventários, pesquisas, diagnósticos e cursos de
capacitação. Concomitantemente, deverão ser implementados projetos que deem retorno rápido a
fim de motivar e envolver as comunidades, como recuperação de escolas, reformas e construções
8

de poços artesianos, construção de armazéns, paióis, aquisição de ambulanchas entre outros.

7

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12651compilado.htm
Ambulanchas são embarcações equipadas para atuar como UTIs móveis. Em especial, são muito utilizadas no
Estado do Amazonas que apresenta o meio fluvial como principal tipo de deslocamento entre municípios.
8
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No médio e longo prazo, os esforços e investimentos deverão se concentrar em projetos
inovadores de geração de renda, como turismo, sistemas agroflorestais, consolidação de cadeias
produtivas de produtos florestais não madeireiros, dentre outros, além de toda implantação de
infraestrutura e aquisição de equipamentos necessários para seu bom funcionamento.
Além disso, serão implantados programas para o monitoramento da flora, da fauna e dos diversos
sistemas de uso dos recursos naturais pelas comunidades de entorno, semelhantes ao Programa
de Monitoramento da Biodiversidade e do Uso de Recursos Naturais em Unidades de
Conservação s (ProBUC) e ao Programa Agente Ambiental Voluntário (AAV), ambos
desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do
Amazonas (SDS). O ProBUC é um programa participativo no qual o envolvimento dos
comunitários vai além da capacitação para coleta de dados sobre a biodiversidade e o uso de
recursos naturais. Nesse programa a população local é envolvida e estimulada a participar de
todas as etapas, desde o planejamento até a avaliação dos resultados. O funcionamento do
programa permite mostrar para a população local a importância e a responsabilidade de suas
ações para a manutenção da integridade dos ecossistemas e com isso assegurar seus modos de
vida de maneira sustentável (MARINELLI et al., 2007). Com o foco nas ameaças, o
monitoramento busca compreender o status da biodiversidade e uso de recursos das
comunidades da UC a fim de planejar medidas mitigadoras e preventivas sobre a exploração
excessiva da fauna e da flora local. A implantação do ProBUC garantirá um melhor planejamento
e manejo das atividades caça e pesca pelas comunidades, evitando, assim, a sobre-exploração
de animais como antas, veados, macacos, aves e porcos-do-mato. Seu escopo compreende as
seguintes fases: i) sensibilização, ii) capacitação e iii) monitoramento ambiental..
O Programa Agente Ambiental Voluntário (AAV) atuará com o objetivo de capacitar e apoiar a
formação de moradores do entorno das Reservas Amazon Rio em ações de mobilização
comunitária na busca de soluções para os problemas socioambientais. Serão desenvolvidas
ações de educação ambiental, de mediação de conflitos e realização de mutirões de vigilância nas
reservas particulares e no seu entorno, ,em especial, nas áreas de uso coletivo pelas famílias. , É
importante ressaltar que essas ações não devem configurar ações de fiscalização, mas sim de
apoio às atividades de proteção e vigilância ambiental. Portanto, esse programa possibilitará à
população local a oportunidade de prestar auxílio às suas comunidades em atividades de
educação ambiental, proteção, preservação e conservação dos recursos naturais.
Após a implantação desses dois programas nas áreas da Amazon Rio e no seu entorno, será
incentivado o estabelecimento de acordos de pesca nos lagos Matupiri, São João e Jatuarana
para controlar a pesca comercial e exploratória de barcos de pesca de outras regiões, inclusive da
sede do município de Manicoré. Também se pretende apoiar a organização do sistema tradicional
de pesca das comunidades para evitar a sobre-pesca de espécies de importância alimentar e
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econômica local, como pirarucu, tambaqui, tucunaré e outros, e assim garantir o equilíbrio e a
manutenção do estoque pesqueiro para alimentação e venda. Para avaliar o sucesso e o
progresso destas iniciativas ao longo do desenvolvimento do Projeto, empregou-se a metodologia
da Matriz de Sustentabilidade desenvolvida pela Secretaria de Meio ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Estado do Amazonas. Esta ferramenta foi aplicada nas 15 comunidades, levandose em consideração os aspectos socioeconômicos locais que fundamentaram a elaboração de 20
parâmetros, considerados de grande importância para o desenvolvimento comunitário, descritos
através de indicadores específicos. Por ser uma ferramenta visual, a Matriz de Sustentabilidade é
bastante apropriada para populações tradicionais, como é o caso das comunidades ribeirinhas e
indígenas do entorno da Reserva Amazon Rio I e demais áreas do Projeto. Além disso, a Matriz
proporciona espaços interessantes de discussão, já que sua construção é feita coletivamente.
Através da Matriz de Sustentabilidade foi possível identificar, em conjunto com as comunidades,
os projetos, suas atividades e estratégias de execução. Já os orçamentos, os meios de verificação
e avaliação destes projetos serão detalhados posteriormente, por meio de Planos Operacionais
Anuais elaborados e acompanhados oportunamente. Ao todo foram definidos quatro programas e
nove subprogramas de gestão e desenvolvimento comunitário (Anexo 9).
Tabela 1: Cronograma de implantação do projeto e próximas atividades
Ano

Atividade

A EBCF faz o protocolo simbólico de criação da primeira RPDS durante o
2010

Seminário de Resultados e Perspectiva das Unidades de Conservação
Estadual do Amazonas, realizado pela SDS.

2011

2011

A EBCF submete o protocolo formal ao CEUC

Reunião de apresentação da EBCF para as comunidades do entorno da
Amazon Rio I, II, III e IV

A EBCF participou, a convite da gestora da RDS Rio Amapá e
2011

representante do CEUC-Manicoré Silvia Elena, da oficina de capacitação e
entrega de carteiras de AGENTE AMBIENTAL VOLUNTÁRIO ESTADUAL,
realizada na comunidade de Boa Esperança
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A EBCF participou, a convite feito pela CAAD, de um evento organizado
pela mesma que tinha como pauta: Assembleia Geral, prestação de contas
da CAAD ano 2009/2010, Plano de Gestão da RDS-Rio Amapá, Bolsa
2011

Floresta, Gestão Municipal, Contribuição do IDAM, Contribuição da
Covema, Contribuição do IEB e entrega de de poupadeira de açaí,
realizado no dia 24/03/2011 na comunidade de Democracia e 25/03/2011
na comunidade de Boa Esperança.

2011

Vistoria do CEUC nas fazendas para homologação em RPDS.

2011

A diretoria da EBCF, faz a sua 1° visita as Comunidades e as fazendas

A EBCF em parceria com a Prefeitura Municipal de Manicoré, realizam a
2011

recuperação de aproximadamente 20KM de ramais, que ligam a
comunidade Democracia, as comunidades de Jatuarana, Terra Preta do
Ramal, Santa Eva e Vista Alegre

Visita do presidente e diretores da EBCF as comunidades do entorno das
reservas, juntamente com o presidente da PATAC Sr. Marcelo Marder e
2012

André Albuquerque presidente da Renascer Desenvolvimento Humano,
onde a empresa Renascer Desenvolvimento Humano faz um diagnostico
socioeconômico das comunidades para a elaboração de um relatório.

2012

2013

2013

2013
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Aprovação do projeto do Plano de Negócios e acordo de acionistas da
EBCF, autorizando o início do projeto de REDD

Oficina I – Diagnóstico para o desenvolvimento do Plano de Gestão das
áreas Amazon Rio I, II, III & IV.

Visita as comunidades como complemento da Oficina I para entrevistas
com os moradores.

Reunião no CEUC posterior a segunda Oficina para atualização dos
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trabalhos com as comunidades e o andamento da homologação das áreas.

Reunião técnica com a equipe da CO2X, Renascer Desenvolvimento
Humano e EBCF em Curitiba para a revisão e avaliação da primeira parte
2013

do Plano de Gestão (diagnóstico); definição dos programas e
subprogramas do Plano; identificação dos principais problemas, potenciais,
ameaças e oportunidades com a criação das RPDSs; definição da visão de
futuro e estratégia de ação.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SDS) oficializou no Dia Mundial
2013

do Meio Ambiente, a primeira Reserva Particular de Desenvolvimento
Sustentável (RPDS) do Amazonas com a assinatura da portaria no. 86,
que a reconhece.

Oficina II – apresentação dos resultados e apresentar o projeto de carbono
2013

com um dos programas de captação de recursos para a implantação do
Plano.

2013

O biólogo Rodrigo Freire, faz trabalho de campo (mapeamento da
biodiversidade e locais de caça e pesca) junto as comunidades e fazendas.

A EBCF realiza um Censo socioeconômico completo (de casa em casa)
2013

nas comunidades do entorno da RPDS (13 comunidades com exceção da
Terra Preta do Ramal e Kamayuá).

2013

Reunião com CEUC para entrega e apresentação da versão preliminar do
Plano de Gestão da RPDS Amazon Rio I.

Encontro Complementar para as comunidades que não puderam participar
2013

da Oficina II & Oficina III de Criação do Conselho Consultivo para a RPDS
Amazon Rio I.

2013
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A EBCF realiza o Censo sócioconômico (de casa em casa) na comunidade
Kamayuá (Obs. não havia ninguém na comunidade Terra Preta do Ramal).
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2015

2016

2016

Biomassa”.

Expedição Vitor Belfort e lançamento das iniciativas de geração de renda.

Distribuição de Kits médicos para agentes de saúde comunitários e
lançamento do Programa Saúde na Amazônia.

2016

Relatório de Desmatamento.

2016

Revisão do PD e elaboração do relatório de monitoramento.

2016

Início do processo de certificação do projeto de REDD+ (VCS e CCV).

2016

Elaboração do projeto para estruturação da cadeia de suprimento de óleos
vegetais certificados.

2017

Captação de recursos provenientes do projeto de REDD.

2017

Elaboração do projeto de ecoturismo.

2017

2.3

Realização das atividades de campo para “Estimativa de Estoque de

Realização da oficina “Planejamento participativo de atividade do Projeto
de REDD+ EBCF”.

2017

Implantação do PROBUC.

2018

Implantação do programa Agente Ambiental Voluntário.

Gestão de riscos para benefícios do projeto (G3)
Exploração autorizada de madeira
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A exploração de madeira de forma autorizada não deve ser considerada um risco ao Projeto, uma
vez que a iniciativa de transformar as áreas em unidades de conservação em substituição à
exploração madeireira foi iniciativa do próprio proponente e proprietário legal das áreas.
Em 1998, um plano de manejo florestal de 25 anos foi aprovado para as quatro áreas do Projeto,
totalizando 19.800 hectares licenciados. Entre 1999 e 2010, foram manejados (e parcialmente
degradados) cerca de 4.347,69 ha. Para fins de conservação, esta mesma área (19.800 ha), foi
doada à Empresa Brasileira de Conservação de Florestas (EBCF) em 2011, pelo então
proprietário Valdenor Campos da Costa, que passou a condição de sócio fundador da EBCF. A
finalidade dessa doação foi a de preservar as florestas da região, transformando as quatro áreas
em um mosaico de Reservas Particulares de Desenvolvimento Sustentável. Desta forma, as
emissões de GEE associadas às atividades de extração madeireira (cenário de linha de base),
foram interrompidas e uma vez que o manejo madeireiro não figura entre as atividades previstas
pelo Plano de Gestão das Reservas, não há expectativa de que tais emissões voltem a ocorrer
nas áreas.
A exploração ilegal de madeira
A exploração de madeira de forma ilegal é talvez um dos maiores riscos à permanência dos
estoques de carbono de qualquer projeto de conservação de grande escala na Amazônia, como é
o caso do Projeto Amazon Rio. A exploração ilegal de madeira, associada à caça indiscriminada,
também traz sérios riscos à biodiversidade com destaque para a manutenção e equilíbrio da flora.
A extração ilegal de madeira amazônica figura hoje como uma das principais fontes de matéria
prima que alimenta o mercado nacional de madeira. Segundo dados do SFB/IMAZON (2010) a
produção ilegal de madeira proveniente da Amazônia corresponde a 35% do total produzido.
Entretanto, é importante ressaltar que mesmo a madeira produzida legalmente

conta com

dificuldades de fiscalização e controle dos documentos de origem florestal (DOF). É importante
considerar que o "esquentamento" de madeira através de DOFs falsos pode, na prática,
subestimar o volume real de madeira extraída de forma ilegal. Dados de ADEOTADO et al. (2011),
mostram que 33% da madeira amazônica consumida no Estado de São Paulo – o maior
consumidor do mercado interno – tem origem ilegal.
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Figura 4. Madeira ilegal na Amazônia (2009). SFB/IMAZON (2010)

No caso das áreas Amazon Rio, a perspectiva é que no médio e longo prazo, os certificados de
carbono (VCU´s) e as CRAs, gerados pelas atividades do Projeto subsidiem investimentos na
fiscalização das áreas e no desenvolvimento de programas de geração de renda sustentável,
conforme previsto no Plano de Gestão.
Nesse contexto, está previsto no Plano de Gestão da RPDS o envolvimento das comunidades,
dos agentes públicos de defesa ambiental e dos agentes ambientais voluntários para a formação
de um quadro ativo de pessoas para a proteção e fiscalização das Reservas Particulares. O fato
da área do Projeto se localizar próximo à RDS do Rio Amapá, de domínio público, contribui para
as atividades de proteção e fiscalização das Reservas Particulares.
Incêndios florestais
Os incêndios florestais também representam um risco frequente para Projetos de Agricultura,
Florestas e Outros Uso da Terra (AFOLU), além de configurarem uma grande ameaça para as
comunidades do entorno e para seus meios de vida. Além de origem natural e criminosa, os
incêndios podem ser provocados pelas atividades tradicionais de abertura e limpeza de novas
áreas de cultivo e renovação de pastagens e, por essa razão, devem ser passíveis de controle e
adoção de sistemas de manejo.
O fato da área do Projeto ser vizinha da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio
Amapá, é esperado que surjam sinergias entre ambas no monitoramento de atividades ilegais na
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região como um todo, especialmente a extração ilegal de madeira e os incêndios florestais. Além
disso, o Plano de Gestão prevê a capacitação da população local em técnicas agrícolas que
dispensam o uso do fogo na abertura e limpeza das áreas de cultivo, bem como a instalação de
um sistema eficiente de prevenção e combate a incêndios florestais, que deverá contar com
equipes treinadas, instalação de torres de observação e programas de educação ambiental.
Impactos nas comunidades do entorno
Todo e qualquer projeto de apoio externo, por mais bem intencionado e planejado que seja,
interfere nos sistemas locais de uso e apropriação dos recursos naturais, especialmente de
populações tradicionais. Esse é, provavelmente, o maior risco assumido com a implementação
das atividades do Projeto Amazon Rio, cujo tratamento deverá ser cuidadoso e contará com apoio
de especialistas em desenvolvimento rural sustentável e cientistas sociais, como antropólogos.
Para que o Projeto contribua para uma divisão mais equitativa dos recursos e de seus benefícios
é fundamental que os agentes externos reconheçam os sistemas locais de uso e apropriação dos
recursos, a fim de que os mesmos não reforcem os conflitos internos, mas ao contrário disso,
estabeleçam ações que favoreçam os interesses dos grupos envolvidos. Projetos mal elaborados
e executados podem introduzir novos conflitos ou acentuar os já existentes. Inversamente,
projetos que contam com a participação dos comunitários em sua fase inicial de elaboração e
consideram os conflitos e seus sistemas de divisão de terras e uso dos recursos podem ajudar a
reduzir e prevenir disputas.
Como há previsão no Plano de Gestão de melhorar os sistemas tradicionais de produção e
manejo, a partir do aumento da produtividade, do emprego de medidas conservacionistas,
inclusão de novas espécies e variedades, ampliação do leque de espécies florestais e maior
planejamento espaço-temporal das atividades agroextrativistas, necessariamente ocorrerão
adaptações e ajustes nesses sistemas tradicionais. Essas medidas, mesmo que feitas de forma
criteriosa, afetarão os arranjos institucionais locais envolvidos nos sistemas de produção e
manejo, podendo modificar seu funcionamento. Essas alterações deverão ser rigorosamente
acompanhadas para que não haja impactos negativos nos meios de vida e produção das
populações locais.
Exploração predatória dos recursos de flora e fauna
Um risco iminente para a biodiversidade é a exploração predatória dos recursos naturais,
principalmente dos recursos pesqueiros, da caça e de recursos florestais madeireiros e não
madeireiros. Esse risco será mitigado através da implantação dos Programas de Monitoramento
da Biodiversidade e do Uso de Recursos Naturais em Unidades de Conservação Estaduais do
Amazonas (ProBUC), e do Programa de Agente Ambiental Voluntário (AAV), somados aos
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acordos de pesca e caça a serem implementados nos principais pontos de acesso a esses
recursos na área do Projeto Amazon Rio.
Tais iniciativas auxiliarão no monitoramento dos recursos naturais mais utilizados, na avaliação da
sua disponibilidade e, com isso, possibilitará a proposição de melhores práticas e sistemas de
manejo, respeitando informações sobre populações mínimas viáveis, períodos reprodutivos dos
animais e peixes, assim como a capacidade de suporte dos recursos florestais madeireiros e não
madeireiros.
2.4

Medidas para manter áreas de alto valor para conservação (G3)
conceito de AVC foi originalmente introduzido para certificação de manejo florestal pelo FSC, com
o objetivo de definir áreas florestais que tivessem uma importância extraordinária, principalmente
florestas primárias e intocadas.
No entanto, devido aos significativos impactos, diretos e indiretos, causados pelas atividades
humanas aos ambientes naturais, é praticamente impossível encontrar florestas que não tenham
sofrido alguma forma de alteração antrópica, logo o conceito teve que ser ajustado. Atualmente, a
abordagem de AVC (High Conservation Value – HCV em inglês) refere-se a seis principais
atributos relacionados com a área florestal, envolvendo valor biológico, ecológico, social ou
cultural de significado extraordinário ou importância crítica na escala nacional, regional ou global,
os quais são explicados abaixo.
Até o momento da confecção desse documento, não haviam sido feitos levantamentos específicos
para identificação de AVCs dentro dos limites do Projeto. No entanto, espera-se que com a
gradual implementação do Plano de Gestão, tais estudos sejam levados a cabo a fim de se
mapear eventuais AVCs na área do Projeto, agregando dessa forma valor às florestas da RPDS.
Descrição dos Altos Valores da Conservação (HVC) presentes na área do Projeto e seu
entorno
I. Áreas protegidas
As áreas do Projeto Amazon Rio possuem o objetivo de contribuir efetivamente para a
manutenção das florestas do Centro-Sul do Estado do Amazonas e, por esse motivo, foram
estabelecidas como áreas prioritárias para serem protegidas para a conservação da natureza, por
meio da criação de Reservas Particulares de Desenvolvimento Sustentável (RPDSs), previstas
pelo Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas (SEUC).
As áreas do Projeto Amazon Rio são estratégicas para conservação ambiental, pois além de
abrigarem aproximadamente 20 mil hectares de florestas bem conservadas, garantem a
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conectividade entre grandes polígonos de florestas protegidas do Governo Federal (Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Lago do Caparanã Grande) e do Governo do Estado do
Amazonas (RDS do Rio Amapá, RDS do Madeira, Parque Estadual do Matupiri e RDS do Juma).
Por esse motivo, as Reservas possuem um Alto Valor de Conservação, na escala da ecologia da
paisagem, facilitando o fluxo gênico de animais e plantas entre esses maciços florestais
protegidos, especialmente em possíveis cenários futuros de forte ocupação do solo e conversão
de florestas vizinhas em áreas de agricultura e pecuária.
Outra informação importante é que as áreas da Amazon Rio II e Amazon Rio III estão localizadas
dentro de uma macro-região do Município de Manicoré, à margem direita do Rio Madeira,
considerada de importância biológica extremamente alta pelo Ministério do Meio Ambiente e área
prioritária para conservação no Brasil (MMA, 2007), como pode ser visto no mapa a seguir.

Figura 5. Áreas de importância para a conservação da biodiversidade da Amazônia segundo
análise desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente (2007) é possível ver que as áreas da
Amazon Rio II e III fazem parte da classificação “extremamente alta” para a conservação da
biodiversidade.
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As áreas identificadas foram classificadas de acordo com seu grau de importância para
biodiversidade e com a urgência para implementação das ações sugeridas. Para tanto, foi
adotada a seguinte tipologia: Extremamente Alta, Muito Alta, Alta, Insuficientemente Conhecida.
A metodologia utilizada pelo MMA para definir as áreas prioritárias de conservação, uso
sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira considerou:
 Alvos de biodiversidade: espécies endêmicas, de distribuição restrita ou ameaçadas;
fenômenos biológicos excepcionais ou raros;
 Alvos de uso sustentável: espécies de importância econômica, medicinal ou fitoterápica;
áreas/espécies importantes para populações tradicionais e para a manutenção do seu
conhecimento; espécies-bandeira que motivem ações de conservação e uso sustentável;
espécies-chave das quais depende o uso sustentado de componentes da biodiversidade;
áreas importantes para o desenvolvimento com base na conservação; áreas que forneçam
serviços ambientais para áreas agrícolas (como plantios dependentes de polinização e de
controle biológico); áreas importantes para a diversidade cultural e social associada à
biodiversidade;
 Alvos de persistência e processos: áreas importantes para a manutenção de serviços
ambientais (manutenção climática, ciclos biogeoquímicos, processos hidrológicos, áreas de
recarga de aqüíferos); centros de endemismo; processos evolutivos; áreas importantes para
espécies congregatórias e migratórias, espécies polinizadoras; refúgios climáticos; áreas de
conectividade e fluxo gênico; áreas protetoras de mananciais hídricos; áreas importantes para
manutenção do pulso de inundação de áreas alagadas; áreas extensas para espécies de
amplo requerimento de hábitat.

Após identificadas as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade brasileira, o MMA
(2007) indicou as seguintes estratégias de ação para melhor gestão territorial e do uso sustentável
dos recursos naturais:
 Criação de Unidades de Conservação, ampliação de Unidades de Conservação existentes,
estabelecimento de áreas de exclusão de pesca, incentivo ao estabelecimento de mosaicos de
áreas protegidas, fiscalização e controle;
 Implementação e consolidação de Unidades de Conservação, manejo de bacias hidrográficas
e dos recursos hídricos, estabelecimento de corredores ecológicos, manejo sustentável dos
recursos naturais, manejo de espécies-praga ou invasoras, solução de conflitos de gestão em
áreas protegidas, fiscalização e controle;
 Realização de inventários biológicos, monitoramento da biodiversidade, estudo de dinâmicas
populacionais específicas, pesquisas de longo prazo;
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 Homologação de Terras Indígenas, reconhecimento de Terras de Quilombos, implantação de
Comitês de Bacias, Zoneamento Ecológico-econômico, implantação de programas de
educação ambiental, implementação de mecanismos econômicos para apoiar a conservação
da biodiversidade.
A criação de UCs de Uso Sustentável foi a ação prioritária mais recomendada, seguida pela
criação de áreas protegidas de outras categorias, ordenamento territorial, formação de mosaicos
ou corredores ecológicos e recuperação de áreas degradadas.
II. Espécies ameaçadas
FLORA
Das espécies de árvores identificadas nas áreas do Projeto, cerca de 5% encontram-se na Lista
Vermelha de espécies ameaçadas de extinção, segundo a União Internacional para Conservação
da Natureza (IUCN), dentro das classificações criticamente ameaçadas (CE) com riscos
extremamente altos de extinção na natureza; em perigo (ED), com risco muito elevado de
extinção; e vulneráveis (VU), com risco elevado de extinção na natureza. A tabela a seguir
apresenta as espécies de árvores da região do Projeto Amazon Rio que ameaçadas de extinção:
Tabela 2. Espécies da flora ameaçadas de extinção nas áreas do Projeto Amazon Rio, utilizandose informações do inventário florestal expedito realizado pela EBCF e considerando-se a lista
vermelha de espécies ameaçadas da IUCN (nota de rodapé IUCN).
Nome
Reino

Ordem

Família

Especies

Comum
(Portugues
e)

PLANTA
E
PLANTA
E
PLANTA
E
PLANTA
E
PLANTA
E
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EBENALES

EBENALES

LAURALES

FABALES

EBENALES

SAPOTACEA
E

Comu
m
(Inglês
)

Status*
Lista

Ano

Vermel

avaliado

ha

Chrysophyl
lum

Abiurana

CE

1998

superbum

SAPOTACEA

Micropholis

E

grandiflora

LAURACEAE

Nome

Aniba
rosaeodora

LEGUMINOSA Inga
E

suberosa

SAPOTACEA

Pouteria

E

fulva

Abiurana

CE

1998

Pau rosa

ED

1998

Inga

ED

1998

Abiurana

ED

1998
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PLANTA
E
PLANTA
E

EBENALES

EBENALES

SAPOTACEA

Pouteria

E

juruana

SAPOTACEA
E

PLANTA MAGNOLIAL MYRISTICAC
E

ES

EAE

tarumanen

Virola
surinamen
sis
Bertholletia

E

LES

EAE

excelsa

LAURALES

LAURACEAE

PLANTA
E

1997

Abiurana

ED

1998

ED

1998

VU

1998

Louro fofo

VU

1998

Louro rosa

VU

1998

VU

1998

VU

1998

VU

1998

VU

1998

VU

1998

sis

LECYTHIDAC

E

ED

Pouteria

PLANTA LECYTHIDA

PLANTA

Abiurana

Aniba
ferrea

Ucuuba,

Baboo

virola

nwood
Brazil

Castanheira nut
tree

Aniba
LAURALES

LAURACEAE

santalodor
a

PLANTA LECYTHIDA

LECYTHIDAC

Cariniana

Castanha

E

EAE

integrifolia

de macacao

LES

PLANTA LECYTHIDA

LECYTHIDAC

E

EAE

LES

Cariniana
pachyanth
a

Castanha
de macacao

PLANTA LECYTHIDA

LECYTHIDAC

Cariniana

Castanha

E

EAE

uaupensis

de macacao

LES

Eschweiler
PLANTA LECYTHIDA

LECYTHIDAC

a

E

EAE

rhododendr branco

LES

Ripeiro

ifolia
Abiu,
abiurana,
PLANTA
E

EBENALES

SAPOTACEA

Pouteria

abiurana-

E

lucens

abiu, jaraí,
abiurana
bacurl

* CE: com riscos extremamente altos de extinção, ED: com risco muito elevado de extinção, VU:
Vulnerável
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Essas espécies encontram-se ameaçadas por possuírem grande interesse produtivo e social para
as comunidades locais. Em geral, apresentam índice de aproveitamento quase total de suas
partes, com usos diversos que incluem construção civil (espécies madeireiras) e usos
relacionados às essências, resinas, cascas, frutos e taninos (espécies de uso múltiplo).
FAUNA
Segundo MMA (2008) existem 627 táxons de animais que foram considerados ameaçados de
extinção no Brasil, incluindo 61 espécies da Amazônia, seguindo-se as metodologias da IUCN,
que criou as classificações de vulneráveis (VU), em perigo de extinção (EN) e criticamente
ameaçados (CR). Dos 627 táxons ameaçados, 69 são do grupo de mamíferos (11% do total); 160
(25,5%) são de aves; 20 (3,2%) de répteis; 16 (2,5%) de anfíbios; 154 (24,6%) de peixes e 208
(33,2%) de invertebrados.
Em relação aos animais ameaçados de extinção, os mamíferos, principalmente os primatas e os
carnívoros, são proporcionalmente os que possuem maior nível de perigo. Os primatas possuem
hábito exclusivamente florestal, portanto, baixa tolerância à destruição das florestas e os
carnívoros,

por

serem

predominantemente

predadores

apresentam

baixas

densidades

populacionais e grande requerimento por espaço. Ambos sofrem também com a pressão de caça:
os primatas são procurados como fonte de alimento e os carnívoros pelos prejuízos que,
supostamente, causam aos pecuaristas e outros criadores de animais domésticos (MMA, 2008).
A tabela a seguir apresenta os animais ameaçados nas áreas do Projeto Amazon Rio e no seu
entorno, utilizando-se como referência os inventários biológicos da RDS do Rio Amapá e o banco
9

10

de dados de espécies ameaçadas disponibilizadas pela IUCN e ICMBio .
Tabela 3. Espécies de animais ameaçados nas áreas do Projeto Amazon Rio e entorno.
Nome
Reino

Ordem

Família

Status*

Especie

Comum

Nome Comum

Lista

s

(Portugu

(Inglês)

Vermel

ese)
Pteronur
ANIMALIA

CARNIVO

MUSTELI

a

RA

DAE

brasiliens

9

FELIDAE

Puma

avaliad
o

Giant Otter,
Ariranha

Giant Brazilian

ED

2008

Least

2008

Otter

is
ANIMALIA CARNIVO

ha

Ano

Onça

Puma, Montain

http://www.iucnredlist.org/
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-de-especies.html

10
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RA

concolor

parda

lion, Cougar,

Concern

Red Tiger, Deer
Tiger
Amazonian

ANIMALIA

PASSERIF
ORMES

DENDRO

Dendroc

COLAPTI

olaptes

DAE

certhia

Barred
Arapaçu- Woodcreeper,
da-taoca

Amazonian

EN

2008

EN

2012

VU

2008

VU

2007

ED

2008

VU

2008

ED

2008

BarredWoodcreeper

ANIMALIA

PASSERIF
ORMES

DENDRO

Dendroci

COLAPTI

ncla

DAE

merula

Arapaçu- White-chinned
da-taoca

Woodcreeper
Lowland Tapir,

ANIMALIA

PERISSO

TAPIRIDA

Tapirus

DACTYLA

E

terrestris

Anta

South American
Tapir, Brazilian
Tapir

ANIMALIA PILOSA

ANIMALIA

ANIMALIA

ANIMALIA

PRIMATE
S

MYRMEC

Myrmeco Tamandu

OPHAGID

phaga

á-

AE

tridactyla

bandeira

Ateles
ATELIDAE belzebut
h

Giant Anteater

Long-haired
Macaco

Spider Monkey,

aranha

White-bellied
Spider Monkey

Parauac

White Saki,

PRIMATE

PITHECII

Pithecia

u,

Buffy Saki,

S

DAE

albicans

macaco-

Buffy Saki,

velho

White Sakia

PRIMATE
S

ATELIDAE

Lagothrix Macaco
cana

barrigudo

Woolly Monkey,
Geoffroy's
Woolly Monkey
Juruá Red

ANIMALIA

PRIMATE
S

ATELIDAE

Alouatta
juara

Howler Monkey,
Guariba

Juruá Red
Howling

Least
Concern

2008

Monkey
ANIMALIA
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PRIMATE
S

ATELIDAE

Alouatta
macconn

Guariba

Guianan Red

Least

Howler Monkey, Concern

2008
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elli

Trinidad
Howling
Monkey

ANIMALIA

PSITTACI

PSITTACI

Guaruba

FORMES

DAE

guarouba

Ararajub

Golden

a ou

Parakeet,

guaruba

Golden Conure

VU

2013

Como pode ser verificado na tabela, foram identificados 12 animais ameaçados de extinção na
área do Projeto Amazon Rio e no seu entorno, sendo 9 mamíferos e 3 aves. Os carnívoros e os
primatas se destacaram em termos de registros de ameaças. Dentre os carnívoros, vale destacar
o registro da ariranha, que é uma espécie indicadora de qualidade dos ecossistemas aquáticos
continentais, pois é um carnívoro que se alimenta em grande quantidade de peixes, pequenos
mamíferos, aves, répteis e invertebrados (ROSAS et al., 2008) e por isso é facilmente impactada
em caso de distúrbio ecológico local. Além disso, é uma espécie de fácil captura pelos caçadores,
por emitirem uma vocalizações reconhecidas a distância.
Vale também destacar o registro da anta como um mamífero que sofre muita pressão
populacional e, consequentemente, em risco de extinção. É um animal herbívoro , que possui
carne bastante saborosa e apreciada localmente e por isso muito procurado pelos moradore..Já a
ave ararajuba sempre foi uma espécie muito cobiçada por comerciantes ilegais de aves, o que
também contribuiu significativamente para a diminuição de suas populações na natureza no Brasil
e na Amazônia, incluindo a área do Projeto.
III. Espécies endêmicas e/ou raras
Espécies endêmicas ainda não foram identificadas nas áreas do Projeto Amazon Rio, no entanto,
segundo o World Wildlife Fund (WWF), o sudoeste da Amazônia (estados do Amazonas, Acre e
Rondônia) possui 42 espécies endêmicas, conforme mostra a tabela a seguir.
Tabela 4. Espécies endêmicas no sudoeste da Amazônia
Nome científicos
1
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Eleutherodactylus
skydmainos

Name Comum

Classe

Rã

Amphibia

2

Leptodactylus didymus

Rã da várzea

Amphibia

3

Hyla walfordi

Perereca

Amphibia

4

Osteocephalus pearsoni

Perereca

Amphibia

5

Bufo castaneoticus

Sapo cururu

Amphibia
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6

Hyla allenorum

Perereca

Amphibia

7

Epipedobates simulans

Epipedobates simulans

Amphibia

8

Caecilia marcusi

Villa Tunari Caecilian

Amphibia

9

Scinax pedromedinai

Perereca

Amphibia

10

Dendrobates biolat

Biolat Poison Frog

Amphibia

Rã

Amphibia

11

v3.0

Eleutherodactylus
buccinator

12

Epipedobates macero

Manu Poison Frog

Amphibia

13

Altigius alios

Altigius alios

Amphibia

14

Scinax parkeri

Perereca

Amphibia

15

Scinax icterica

Perereca

Amphibia

16

Thryothorus griseus

Garrincha-cinza

Aves

17

Eubucco tucinkae

Capitão de colar amarelo

Aves

18

Cacicus koepckeae

Tecelão-do-acre

Aves

19

Conioptilon mcilhennyi

Anambé-de-cara-preta

Aves

20

Formicarius rufifrons

Pinto-do-mato-de-fronte-ruiva

Aves

21

Simoxenops striatus

Limpa-folha

Aves

22

Todirostrum pulchellum

Ferreirinho

Aves

23

Nannopsittaca dachilleae

Periquito-da-amazônia

Aves

24

Grallaria eludens

Tovacuçu-xodó

Aves

25

Picumnus subtilis

Pica-pau-anão-de-barras-finas

Aves

26

Lophotriccus eulophotes

Maria topetuda

Aves

27

Percnostola lophotes

Formigueiro do bambú

Aves

28

Myrmeciza goeldii

Formigueiro de Goeldi

Aves

29

Micronycteris matses

Morcego-orelhudo-de-Matses

Mammalia

30

Scolomys ucayalensis

Rato-espinhoso-de-Ucayali

Mammalia

31

Neusticomys peruviensis

Rato-pescador-peruano

Mammalia

32

Apostolepis tenuis

Ruthven's Burrowing Snake

Reptilia

33

Helicops yacu

Cobra d’água

Reptilia

34

Apostolepis nigroterminata

Cobra coral falsa

Reptilia

35

Stenocercus scapularis

Calango

Reptilia

36

Neusticurus ocellatus

Calango

Reptilia

37

Neusticurus juruazensis

Calango

Reptilia

38

Atractus nigricaudus

Black-headed Ground Snake

Reptilia

39

Bothrops sanctaecrucis

Bolivian Lancehead

Reptilia
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40

Anolis dissimilis

Lagarto

Reptilia

41

Anolis scapularis

Lagarto

Reptilia

42

Mabuya nigropalmata

Lagartixa

Reptilia

IV. Áreas que abriguem concentrações significativas de espécies durante qualquer período
de seu ciclo de vida (ex. migrações, áreas de alimentação e áreas de nidificação)
Segundo informações do Plano de Gestão da RDS do Rio Amapá (GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS, 2010), os lagos e igarapés do entorno das áreas do Projeto Amazon Rio são ricos
em biodiversidade de peixes. Isso foi demonstrado através da obtenção de 1.675 exemplares
distribuídos em 85 espécies distintas, pertencentes a seis ordens e 19 famílias, realizadas em 25
pontos de amostragem.
Os lagos de águas negras ácidas são abrigos importantíssimos para a reprodução e
desenvolvimento da ictiofauna local, durante o período de verão. No período de inverno (outubro a
março), com a subida das águas, e o estabelecimento das ligações entre os lagos e os igarapés
locais, a grande diversidade de peixes que se reproduziram e cresceram nos lados conseguem se
deslocarem e povoar os corpos hídricos de água corrente.
Os lagos e igarapés localizados no interior e no entorno das áreas do Projeto Amazon Rio
apresentam excelente estado de conservação e a pesca mostrou-se controlada, sendo realizada
apenas para subsistência de moradores da região.
V. Ecossistemas raros ou ameaçados
As florestas tropicais são os ecossistemas globalmente consideradas raros e ameaçados, mas
principalmente a Amazônia brasileira e as florestas topicais da Ásia sofrem grande pressão de
desmatamento por causa da exploração de madeira e conversão para produção agropecuária.
As áreas do Projeto Amazon Rio localizam-se nas proximidades da sede do Município de
Manicoré, que é o 3º município com os maiores índices de desmatamento do Estado do
2

Amazonas (INPE / PRODES, 2012), com taxas aproximadas de 61 Km de corte raso da mata por
ano.
Essa pressão de desmatamento no município, deve-se ao avanço da agropecuária no território,
especialmente a do gado de corte, proveniente dos Estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso.
Para barrar essas frentes de desmatamento, é imprescindível a consolidação de mosaicos de
unidades de conservação, tanto de domínio púbico como privado, na região centro sul do Estado
do Amazonas.
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VI. Serviços ecossistêmicos críticos
A conservação de grandes áreas de floresta primária, por meio do Projeto Amazon Rio,
proporcionará benefícios climáticos, tais como o sequestro dióxido de carbono (CO 2). Também
fornecerá uma gama de outros serviços ecossistêmicos criticamente importantes, incluindo:
 Controle de erosão do solo, por meio da manutenção da floresta íntegra, inclusive nas
margens dos corpos d´água;
 Ciclagem, filtração e armazenamento de água,;
 Produção de oxigênio;
 Reciclagem de nutrientes e melhoria da qualidade do solo;
 Manutenção de serviços ecológicos importantes, como polinização e dispersão de sementes;
 Repositório genético de plantas medicinais;
 Alimentos para as 15 comunidades de entorno, por meio da disponibilização contínua de
pesca, caça e produtos extrativistas das florestas. Os principais itens alimentares advindos da
floresta são:


Extrativismo florestal: castanha, açaí, patauá, tucumã, bacaba, pupunha, mel de
abelhas;



Caça: paca, cutia, tatu, veado, macacos (aranha, guariba, prego), anta e porcos-do-mato
(queixada e caititu). Também há costume de caça de jacarés, tracajás e tartarugas nas
margens dos rios e lagos;

 Habitat para uma extraordinária diversidade de flora e fauna.

VII. Serviços hidrológicos
Os rios, igarapés e lagos dentro e no entorno das áreas do Projeto Amazon Rio são recursos
hídricos fundamentais para satisfazer as necessidades básicas das 15 comunidades locais, bem
como para a identidade cultural tradicional. As comunidades também são dependentes dos rios
Madeira e Manicoré para obtenção de água potável, para cozimento dos alimentos, para higiene
pessoal, e como o principal meio de transporte.
Os Rios Madeira e Manicoré constituem as principais fontes de pescado para o consumo das
comunidades do entorno das áreas do Projeto e para o município de Manicoré. Os principais
peixes procurados são: Surubim, Pacu, Piau, Jaraqui, Branquinha, Sardinha, Pirapitinga, Caparaí,
Jatuarana, Matrinxã, Pirapitinga. Curimatá, Traíra, Dourada, Mandii, Dourada. Nos lagos os
principais peixes pescados são Tucunaré, Pirarucu, Tambaqui, Pirapitinga, Pacu, Aruanã, Jaraqui,
Branquinha, Curimatá, Cará, Matrinchã, Sardinha, Aracu, Jatuarana, Traíra, Jeju, Surubim.
VIII. Combustível e forragem
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A comunidade depende das florestas para o combustível e forragem. As comunidades utilizam
principalmente madeira seca para cozinhar.
IX. Medicamentos
Dada a dificuldade de acesso das comunidades locais às redes de farmácias e hospitais
existentes no centro urbano de Manicoré, muitas famílias utilizam uma grande variedade de
plantas medicinais encontradas nas florestas dentro e no entorno das áreas do Projeto Amazon
Rio, dentre as mais utilizadas, vale destacar:
 Óleo de Copaíba: utilizada como anti-inflamatório;
 Óleo de Andiroba: utilizada como um repelente de mosquitos e para problemas
gastrointestinais;
 Jatobá: utilizada para combater anemia, aumentando as células vermelhas do sangue;
 Casca do Cedro: utilizada para aliviar dores de dente e combater a febre.

X. Materiais de construção
As comunidades da Amazônia utilizam diversos materiais da floresta para construção e
manutenção de suas casas, como madeiras e palhas, reduzindo assim a necessidade de compra
de materiais nos centros urbanos. Além disso, também é comum a utilização de madeira para a
construção de moradias, escolas, centros comunitários, canoas para a pesca e mourões para
cercamento dos animais.
XI. Significado Cultural Tradicional
Os recursos e ambientes naturais utilizados pelas comunidades do entorno das áreas do Projeto
possuem grande significado cultural para suas populações. Muitas porções de florestas, lagos e
rios que, além de fornecerem Recursos de Alto Valor, conforme melhor detalhado na Seção 6.1,
servem, segundo contos e lendas locais, de abrigo para entidades que exercem poderes
sobrenaturais. Este é o caso da curupira, entidade mística conhecida como “mãe da mata”, que
protege os animais de “maus caçadores” (aqueles que caçam de forma excessiva), fazendo com
que eles se desorientem e não consigam voltar para suas casas, ficando perdidos por horas ou
até mesmo por dias na floresta. Há também uma crença que algumas pessoas, por
comportamentos sociais reprovados e por motivos diversos desconhecidos, são “panemas”, ou
seja, não possuem sorte nas atividades de caça e pesca.
2.5

Financiamento do projeto
O Projeto de Carbono integra uma visão ampla de gestão territorial como parte do Plano de
Gestão da Reserva Particular Amazon Rio I.
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necessárias para a implementação desse Plano sejam executadas a partir de recursos obtidos
com pagamentos por serviços ambientais na forma de Créditos de Carbono e Cotas de Reserva
Ambiental (CRAs).

A idéia é que o Plano sirva como um instrumento de gestão e que ajude a negociar técnica e
politicamente junto às instituições de apoio e investimentos a viabilização dos seus projetos e
programas. As receitas previstas a curto e médio prazos para implementar o Plano de Gestão
estão relacionadas principalmente aos pagamentos por serviços ambientais, como venda de
créditos de carbono e CRAs, além de projetos que gerem renda, exclusivamente para as
comunidades, no longo prazo, como: ecoturismo, pesquisa cientifica e manejo de produtos
florestais não madeireiros.
Nesse contexto, a diferença principal entre reservas particulares de proteção integral (Ex. RPPN)
e de desenvolvimento sustentável (Ex. RPDS) é que a viabilidade financeira de longo prazo de
uma reserva de uso sustentável advém da comercialização de produtos florestais não madeireiros
de alto valor agregado e de outros negócios sustentáveis como remuneração por serviços
ambientais. Espera-se que esse fluxo de recursos ocorra durante e após o período de
implementação do Projeto. A proposta é que, com o suporte externo inicialmente oferecido, as
comunidades locais, através de suas representações políticas, sejam capazes de estabelecer
parcerias e contratos com empresas, cooperativas e indústrias interessadas em apoiar iniciativas
socioambientais nas áreas do Projeto.
O suporte externo inicialmente oferecido de que trata o parágrafo anterior, consiste basicamente
no aporte voluntário por parte dos sócios do Projeto, que por sua vez acreditam na proposta da
iniciativa e no potencial da mesma em ressarcir o investimento empregado, com alguma margem
de lucro, mas sobretudo nos dividendos menos tangíveis, como marketing corporativo e
visibilidade institucional. Até o momento da elaboração desse documento o Projeto como um todo
contava com um aporte inicial de R$ 3.963.000 para os primeiros 3 anos, que serão usados para
custear as despesas iniciais com a elaboração de documentos técnicos, administração e
implantação das primeiras atividades.
No que se refere às receitas provenientes do mercado de redução de emissão de gases de efeito
estufa, foi feita uma projeção usando dois preços para os créditos de carbono, considerando
VCUs ‘futuros’ (USD 4/VCU) e emitidos (USD 7/VCU).
Abaixo estão listados de forma sucinta os itens com seus respectivos valores, referentes à
implantação e execução do Projeto, parte dos quais serão inicialmente financiadas pelo aporte
dos sócios, conforme mencionado acima.
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Tabela 5. Despesas de implantação e execução do Projeto

Componente

Valor (R$)

Participação
(%)

Despesas Pré-Operacionais

R$ 1,561,904.00

3.61%

Despesas Administrativas

R$ 24,069,915.00

55.68%

R$ 456,670.00

1.06%

Monitoramento

R$ 2,820,000.00

6.52%

Despesas com programas sociais

R$ 6,050,000.00

13.99%

Comercialização Carbono

R$ 1,188,536.60

2.75%

Tributos sobre a Receita

R$ 1,680,219.65

3.89%

Impostos sobre o Lucro

R$ 5,008,435.56

11.59%

R$ 396,300.00

0.92%

Custos de certificação VCS+CCB

Juros 10% retorno do aporte dos sócios
TOTAL

2.6

11

R$ 43,231,980.80

100.00%

Oportunidades de trabalho e segurança para o trabalhador
Apesar do grande conhecimento local a respeito dos ecossistemas e ambientes da região, existe
uma carência tecnológica associada à agregação de valor aos produtos agroextrativistas e à
conservação dos recursos e ambientes naturais. Aliado a essas dificuldades, os serviços públicos
de extensão, em geral, orientam o emprego de técnicas e práticas de cultivo e manejo que
requerem altos insumos externos e grandes investimentos.
Para superar essas limitações o Projeto pretende promover treinamentos específicos
culturalmente adequados que incluem oficinas, reuniões, cursos e assistência técnica contínua
para melhorar os conhecimentos e habilidades das lideranças, moradores das comunidades e
funcionários do Projeto. Com esses eventos pretende-se implantar sistemas agroflorestais
diversificados; recuperar e reutilizar áreas degradadas; incentivar o artesanato e turismo; além de
melhorar o manejo de produtos florestais não madeireiros, com ênfase na castanha, andiroba,
açaí e copaíba. No longo prazo, o impacto esperado é a melhoria das práticas de manejo e a
valorização da cultura local, combinando conhecimentos técnico-científicos com conhecimentos
tradicionais.
Além dos conhecimentos técnicos voltados para a produção e manejo, o Projeto promoverá
capacitação organizacional e administrativa direcionada para a gestão participativa e democrática
do Plano de Gestão, que inclui treinamentos em contabilidade, gerenciamento de conflitos,
técnicas e procedimentos para obtenção de consensos e maior participação nas decisões.

11
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Haverá um esforço adicional para que grupos tradicionalmente com menor poder e visibilidade
nas comunidades, como mulheres e jovens, tenham condições iguais de oportunidade na
participação de eventos de formação e nos programas e projetos

a serem desenvolvidos,

incluindo atividades ligadas ao monitoramento ambiental, como Programa de Agentes Ambientais
Voluntários, o ProBUC e outros relacionados a atividades de interesse, como pesca e fauna. Vale
ressaltar que todo e qualquer trabalho deverão atender aos requerimentos sociais da legislação
trabalhista, de saúde e de segurança de trabalho.

Além de cursos formativos voltados para grupos diretamente envolvidos, serão confeccionados
materiais pedagógicos sobre o Projeto para serem distribuídos nas escolas, associações e
cooperativas para difundir seus objetivos, atividades e resultados. Também serão produzidos
materiais e textos jornalísticos com conteúdos mais abrangentes e informativos para serem
vinculados nos meios locais de comunicação, como rádio, jornais e TV.

Para evitar situações que coloquem em risco os trabalhadores quando no exercício de suas
atividades e atribuições, serão ofertados treinamentos específicos voltados para a segurança do
trabalho. Esses treinamentos incluem uma série de procedimentos operacionais para minimizar a
ocorrência de acidentes durante o desenvolvimento das atividades, especialmente aquelas que
exigem o uso de equipamentos e maquinários para a extração e processamento da produção.
Além disso, os trabalhadores passarão por treinamentos de primeiros socorros e serão obrigados
(quando a atividade estiver sob a responsabilidade da EBCF) a utilizar equipamentos de proteção
individual, como botas, capacetes, roupas especiais, ferramentas, medicamentos etc.
2.7

Stakeholders
Consultas prévias ao início do Projeto
As populações que serão envolvidas no Projeto de Carbono são usuárias diretas dos recursos
florestais presentes nas áreas Amazon Rio I, II, III & IV para a prática do extrativismo vegetal e
animal. Inicialmente elas foram indicadas pela Central de Associações Agroextrativistas da
Democracia (CAAD), que reúne as associações de moradores de dez comunidades localizadas
no entorno da Reserva Amazon Rio I. Após essa indicação, a EBCF contratou os serviços da
Empresa CO2X Conservação de Florestas para realizar uma série de oficinas e reuniões para
elaborar o Plano de Gestão da Reserva Amazon Rio I (Anexo 9) e para o desenvolvimento do
Projeto Amazon Rio REDD+ IFM. Nestes encontros foram discutidas diferentes formas e espaços
de participação das populações e instituições governamentais e não governamentais de apoio na
elaboração e implementação do Plano de Gestão, culminando na criação de um Conselho
Consultivo.
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Nesses eventos foram apresentadas às comunidade as estratégias de conservação e de captação
de recursos, dentre elas a comercialização das emissões evitadas, decorrente da suspensão das
atividades de manejo madeireiro. A condução do processo do Consentimento Livre, Prévio e
Informado (CLPI) foi feito junto às comunidades do entorno das áreas Amazon Rio I, II, III e IV no
decorrer de três oficinas em 2013, que teve um caráter bastante inclusivo e participativo. Este
documento, assim como as Atas das Oficinas, Mapeamento Participativo, Matriz de
Sustentabilidade, questionários e apresentações de slides em PPT estão disponíveis no Anexo
10.

12

Identificação dos stakeholders
Há 15 comunidades beneficiadas pelas atividades do Projeto, destas, doze comunidades
(Urucury, Água Azul, Vista Alegre, Boa Esperança, Santa Eva, Santa Maria, Pandegal,
Democracia, Jatuarana, Terra Preta do Ramal, Kamaiuá e São José do Miriti) localizam-se no
entorno da Reserva Particular Amazon Rio I, das áreas Amazon Rio III e da RDS do Rio Amapá
às margens do Rio Madeira e seus afluentes. Uma comunidade é formada por moradores que
integram a Associação Agroextrativista São João e Ponta Grossa que se localiza no entorno da
área Amazon Rio IV. Duas comunidades, Terra Preta do Rio Manicoré e Mocambo, localizam-se
no entorno da Amazon Rio II às margens do Rio Manicoré.
Com exceção das comunidades Terra Preta do Rio Manicoré, Mocambo e São José do Miriti,
todas utilizam a área da RDS do Rio Amapá, seja de forma esporádica ou sazonal, para suprir
suas necessidades alimentares (coleta de diversos frutos, pesca e caça); para uso doméstico e
medicinal (cascas, folhas e partes de plantas consideradas medicinais pelas práticas e
conhecimento tradicionais), e principalmente para a venda de diversos produtos não madeireiros,
com destaque para a coleta da castanha, do açaí e do óleo de copaíba. Porém, os ramais,
estradas e varadouros que dão acesso à RDS do Rio Amapá e às áreas Amazon Rio estão em
péssimo estado de conservação, o que dificulta a prática do extrativismo, especialmente o
escoamento da produção de castanha.
Além das 15 comunidades do entorno das áreas Amazon Rio, organizações governamentais
diretamente envolvidas com as questões socioambientais da região, como SDS, a Fundação
Nacional do Índio (FUNAI), Prefeitura e Câmara dos Vereadores de Manicoré, Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Manicoré, ICMBio e organizações
não governamentais, como FAS, IEB, CAAD, CNS, UFAM, UEA foram identificadas e contatadas
para participar de todo o processo de elaboração do Plano de Gestão.
Reunião com stakeholders

12

Tema mais detalhadamente discutido na Seção 3.7 deste documento.
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Para apresentar e discutir detalhadamente o Projeto com os representantes das 15 comunidades
do entorno da área do Projeto e com as instituições de apoio foi preciso realizar três Oficinas em
diferentes locais. Os assuntos foram apresentados em linguagem simples e culturalmente
apropriada para que os representantes das comunidades compreendessem temas relativamente
complexos e pouco usuais como mudanças climáticas, efeito estufa e pagamentos por serviços
ambientais.
Para que os representantes das comunidades entendessem os objetivos principais do Projeto, foi
destacada a importância das florestas para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas,
informando que as florestas: (i) absorvem carbono e liberam oxigênio; (ii) ajudam a controlar os
processos climáticos em escala regional; (iii) regulam a vazão dos rios e controlam a erosão; e (iv)
oferecem abrigo e alimento para

a maioria dos animais e plantas do planeta. Também foi

mencionado que 20% das emissões globais de gases vêm da destruição das florestas e no Brasil
70% das emissões resultam do desmatamento.
Durante as Oficinas foi informado que as ações dos homens para reduzir as emissões de gases
de efeito estufa podem ser feitas através de investimentos em energias renováveis, como energia
solar, energia dos ventos, hidroelétricas e carros elétricos e mais eficientes. Destacou-se ainda
que outra opção interessante no âmbito das ações de mitigação das mudanças do clima,
especialmente para a Amazônia, é a conservação das florestas e a recuperação de áreas
degradadas, através do reflorestamento, manejo da terra agrícola, implantação de sistemas
agroflorestais.
Após o nivelamento conceitual, foi explicado aos presentes que a proposta do Projeto a ser
realizado na RPDS Amazon Rio I, recém homologada na ocasião, e nas outras em processo de
criação é basicamente uma: quem conserva e protege a floresta, sob risco de desmatamento,
deve ser recompensado economicamente por isso. E que os dois principais objetivos do Projeto
são: (i) arrecadação de fundos para a implementação dos programas do Plano de Gestão e (ii) a
conservação da floresta e da biodiversidade associada. Também foi comentado que o Projeto faz
parte de uma nova visão de estratégia de negócio, já que até 2010 estava em andamento o
manejo madeireiro, associado, por sua vez, à emissão de gases de efeito estufa. Em 2010 o
manejo foi suspenso por decisão do proprietário, que passou a investir na construção de um
Projeto focado em conservação e pagamento por serviços ambientais, com destaque para o
mercado voluntario de carbono.
Resolução de conflito
Os conflitos e queixas deverão ser prontamente comunicados ao coordenador de campo do
Projeto, que ficará sediado em Manicoré, para ser devidamente equacionado. Caso o conflito
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envolva moradores de mais de duas comunidades os respectivos presidentes deverão ser
comunicados para tomarem as providências necessárias.
Caso o problema levantado tenha implicações mais complexas e envolva ações mais abrangentes
no âmbito do Projeto, o mesmo será direcionado ao Conselho Consultivo. Este fórum funcionará
como um espaço democrático de representação formal das comunidades e das instituições
governamentais e não governamentais de apoio. O Conselho tem como objetivo realizar a
mediação entre a coordenação do Projeto e os demais atores sociais envolvidos na
implementação do Projeto , portanto, serve como um instrumento de acompanhamento,
fiscalização e de mediação de conflitos. Caso haja necessidade o Conselho Consultivo poderá
criar espaços específicos para representar grupos sociais com menos poder e representatividade
para fazer valer suas necessidades e interesses.
Todas as queixas e reclamações e suas respectivas soluções deverão ser registradas e
arquivadas em pastas devidamente organizadas no escritório local do Projeto para que estejam
prontamente disponíveis para consultas. Esses registros também servirão como uma forma de
garantir que seus conteúdos sejam analisados por consultores externos para que possam tirar
lições aprendidas desses eventos e com isso possam estabelecer estratégias que previnam ou
minimizem conflitos e disputas futuras.
3
3.1

STATUS LEGAL
Cumprimento das leis, estatutos, direitos de propriedade e outros quadros de Regulação
Considerando que o Projeto é baseado em atividades de conservação e uso sustentável dos
produtos florestais não-madeireiros, não há conflitos entre essas atividades e nenhuma legislação
(municipal, estadual ou federal), leis e regulamentos internacionais para a execução das
atividades propostas pelo Projeto. As leis e regulamentos pertinentes que suportam as atividades
são citadas abaixo :
 Lei Federal nº. 12.651 de 2012 – estabelece o novo Código Florestal
 Lei Federal nº. 12.187 de 2009 - institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas e do
Decreto Federal n º. 7390 de 2010 - regulamenta a Política Nacional de Mudanças Climáticas
 Lei Federal nº 9.985 de 2000 - institui a Reserva Particular de Patrimônio Natural
 Lei Federal nº. 6.938, de 1981 – institui a Política Nacional do Meio Ambiente.
 O compromisso do país com a UNFCCC, ratificada pelo Decreto nº. 1 de 03/02/1994
 Lei Estadual nº. 53 de Junho de 2007 - instituiu o SEUC ( Sistema Estadual de Unidades de
Conservação) e o Decreto 30,108 de Junho de 2010 - regulamenta Reserva Particular de
Desenvolvimento Sustentável
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 Lei Estadual nº. 3135 de Junho de 2007 - institui a Política Nacional sobre Mudanças
Climáticas, conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável no Estado do
Amazonas
 Resolução CONAMA - nº. 406/2009 - estabelece parâmetros técnicos a serem adotados na
elaboração, apresentação, avaliação técnica e execução de Plano de Manejo Florestal
Sustentável para a madeira de florestas nativas e suas formas de sucessão na Amazônia.
 Decreto 5.975/2006 – regula a exploração florestal via planos de manejo florestal, sucedendo o
art. 19 da Lei 4.771/1965 , bem como a aplicação dos seus artigos 15, 16, 20 e 21.
 Instrução nº 5 11/12/2006/MMA, Ministério do Meio Ambiente - esta lei dá todos os
procedimentos técnicos para a elaboração, apresentação, execução, técnica e avaliação dos
planos florestais de manejo sustentável e suas formas de sucessão na Amazônia
 Decreto-Lei nº. 5.452 / 1943 - aprova a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Até o presente momento, nenhum quadro legal no âmbito nacional ou internacional estabeleceu
leis, legislação e políticas relacionadas ao mecanismo de REDD+. Há, no entanto, alguns
processos em andamento, que foram considerados neste estudo.
As atuais negociações na UNFCCC indicam uma implantação do mecanismo de REDD+ com uma
abordagem gradual, em que os projetos-pilotos também serão considerados. O Projeto Amazon
Rio REDD+ IFM é uma iniciativa piloto e o primeiro de sua natureza, uma vez que está sendo
desenvolvido em uma área particular destinada ao desenvolvimento sustentável, sendo, portanto,
a primeira área particular que contempla tal uso do solo no Brasil. Isto tende a ajudar como uma
referência na construção do mecanismo nacional de REDD+. A área total do Projeto é composta
por 12 propriedades distintas, que juntas representam quatro áreas contíguas. Os direitos sobre a
terra estão em 12 escrituras públicas emitidas em nome do proponente do Projeto, a EBCF
(Anexo 11).
O sistema trabalhista brasileiro obedece às regras definidas pelo Decreto-Lei N.º 5.452, de 1º de
Maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esta é a principal norma
legislativa brasileira referente ao direito do trabalho e institui as normas que regulam as relações
individuais e coletivas de trabalho.
No caso específico do Projeto, será priorizada a contratação dos moradores das comunidades
para realizar as diversas atividades e funções previstas no Plano de Gestão. O emprego de mão
de obra será feito através de contratos firmados entre as associações das comunidades/ CAAD e
a EBFC, que é gestora da Reserva Amazon Rio I. Os contratos serão estabelecidos de acordo
com a modalidade adequada para a função (CLT, contrato temporário, consultoria, etc.) em
concordância com a legislação brasileira. Quando envolverem os moradores da Comunidade
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Indígena Kamayuá a FUNAI será o órgão de intermediação. Em ambos os casos, os contratados
serão informados de seus direitos no ato da contratação.
Aprovação das autoridades apropriadas, incluindo autoridades formais e/ou tradicionais
exigidas pelas comunidades.
O Projeto vem sendo amplamente discutido com o Governo do Estado do Amazonas, através da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS) no âmbito do Centro
Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) e conta com o apoio do Governo do Estado
(Anexo 12). Também a FUNAI está acompanhando todo o processo, designando um
representante local do município de Manicoré para participar das oficinas e reuniões que tratam do
Projeto junto à Comunidade Indígena Kamayuá.

No caso das autoridades tradicionais ribeirinhas e indígenas, a autorização formal foi obtida
através de um processo de consulta às populações envolvidas. No final desse processo obteve-se
a aprovação e assinatura do documento “Consentimento Livre, Prévio e Informado” (Anexo 10)
pelos representantes das 15 comunidades do entorno que participaram das Oficinas que trataram
dos objetivos, atividades e formas de participação e acompanhamento do Projeto.
3.2

Evidência de direitos sobre o uso da terra
Por quase quatro décadas a área do Projeto foi de posse da família de Valdenor Campos da
Costa. Em 2011, as propriedades foram transferidas para a Empresa Brasileira de Conservação
de Florestas (EBCF), no qual Valdenor Campos da Costa Júnior tornou-se sócio fundador, com o
objetivo de transformar tais áreas em quatro Reservas Particulares de Desenvolvimento
Sustentável. Os títulos da terra e outros documentos estão registrados no Cartório de Registro da
Terra do município de Manicoré–AM, com seguintes números cadastrais: 2045, 2046 , 2047,
2048, 2049, 2050 , 2052, 2053 , livro 2-6, páginas 116-123 (Anexo 11).
Os diretos de uso da terra dentro dos limites do Projeto são estabelecidos pelo Sistema Estadual
de Unidades de Conservação do Amazonas (SEUC), na categoria de Unidade de Conservação
de Uso Sustentável, que institui a Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável,
regulamentada pelo Decreto 30.108 de junho 2010. Esta categoria é definida como uma unidade
de conservação privada criada a partir de uma manifestação voluntária do proprietário com a
intenção de promover a conservação dos recursos naturais em sintonia com a prática do
desenvolvimento sustentável. O direito de uso destas áreas também pode ser concedido às
comunidades que utilizam seus recursos naturais para seus meios de vida produtivo, econômico
e cultural.
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Do ponto de vista do direito sobre os créditos de carbono gerados pelo Projeto, é EBCF que se
beneficia da exclusividade sobre a titularidade e comercialização dos certificados de emissões
reduzidas, no caso os VCUs, uma vez que as atividades de linha de base, a escritura das
propriedades, as atividades de redução de emissões e o processo de criação da RPDS estão
todos concentrados na figura jurídica da Empresa.
Já do ponto de vista do uso da terra e de seus recursos naturais, embora as comunidades do
entorno das áreas Amazon Rio ocupem um território comum (áreas devolutas e particulares) e
compartilhem o uso dos recursos ali existentes, isso não implica o manejo comum de todos os
recursos. Geralmente os direitos de uso dos espaços e dos recursos são complexos e divididos:
as terras são do Estado e/ou de proprietários particulares, mas são as famílias residentes que
possuem direitos tradicionais sobre as mesmas. Internamente os recursos são apropriados
segundo regras e acordos locais.
Existem basicamente três tipos de direito de posse e uso dos recursos nestas comunidades: uso
individual, uso comum e uso aberto. As áreas de uso individual referem-se às áreas de posse
familiar e incluem os quintais, as roças, os pastos, os sítios, as colocações de castanha, os
seringais, e as capoeiras e matas utilizadas para extrativismo (extração de palhas, óleos,
madeiras para construção de casas, barcos e canoas) e para a expansão ou implantação de
novas roças ou unidades de manejo. As áreas de uso comum incluem as áreas de reservas
florestais, açaizais e buritizais, lagos, igapós e igarapés, apropriadas por todos os moradores de
uma mesma comunidade que são reguladas por regras e procedimentos acordados.
Entretanto, nem todas as áreas de uso comum possuem o mesmo nível de controle e restrição
às outras comunidades e usuários externos. Geralmente as áreas mais distantes são mais
difíceis de serem controladas e, em certas circunstâncias, são consideradas áreas de acesso
aberto, caracterizada pelo pouco ou nenhum controle ou restrições de uso e acesso. Esse é o
caso de algumas áreas de uso da Amazon Rio IV, como as áreas adjacentes ao Lago São João,
cujos moradores do entorno não conseguem controlar a pesca, a extração de madeira e a coleta
de açaí, realizadas de forma predatória por pessoas de fora, pela proximidade da mesma à
cidade de Manicoré.
Essa situação de sobre-exploracão faz com que os moradores tenham que andar mais de duas
horas no interior da mata em busca de produtos florestais e de “madeira boa” para confecção de
barcos, canoas e casas. Segundo as lideranças, os moradores já fizeram diversas denúncias e
“abaixo-assinados” encaminhados às autoridades municipais, as quais não tomaram nenhuma
providência. Essas áreas são alvo de invasão por serem ricas em seringa, açaí e madeira (como
cedro, andiroba, virola, itaúba, angelim, marupá, dentre outras). A extração ilegal de madeira
ocorre especialmente no período da cheia quando o escoamento de pranchas e tábuas, cortadas
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no local de extração por motosserras, é facilitado. Segundo os moradores nenhuma família
explora comercialmente castanha devido à distâncias dos castanhais.
3.3

Programas de comércio de emissões e outros limites de ligação
O Brasil não pertence ao grupo do Anexo I do Protocolo de Quioto e por tal motivo não possui
compromissos compulsórios de redução de gases de efeito estufa no âmbito da Convenção do
Clima da ONU. Da mesma forma a EBCF, enquanto empresa brasileira, também não possui
quaisquer compromissos compulsórios de redução de gases de efeito estufa, de modo que os
VCUs gerados pelas atividades do Projeto serão fruto de iniciativa voluntária sem qualquer
relação com programa de metas obrigatórias de redução de GEE.

3.4

Participação no âmbito de outros programas de GEE
Não se aplica

3.5

Outras formas de créditos ambientais (CL1)
Dentre as estratégias de geração de renda para financiamento das atividades do Plano de
Gestão, existe a possibilidade de comercialização de Cotas de Reserva Ambiental (CRA)13,
relativas ao excedente de cobertura florestal da RPDS que é passível de negociação no mercado
de compensação de reserva legal.

3.6

Projetos rejeitados por outros programa de GEE
Não se aplica

3.7

Respeito aos direitos e sem realocação involuntária
Nas três Oficinas dedicadas a explicar o Projeto de Carbono às 15 comunidades do entorno foram
apresentados os oito princípios de REDD+ e as salvaguardas socioambientais definidos, entre
2009 e 2010, em vários encontros pela Amazônia, envolvendo diversas organizações da
sociedade civil.
Nas Oficinas foi enfatizado que o cumprimento desses princípios e salvaguardas no âmbito de
Projetos REDD+, como o Projeto de Carbono Amazon Rio, contribui para: o aumento da
governança local; a transparência de informações; a participação pública na tomada de decisões;

13

De acordo com o § 2o, art. 15 do novo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012), dispõe sobre a reserva
florestal voluntária, ou seja, o excedente florestal existente na propriedade rural. Assim, toda área conservada que
ultrapasse o mínimo exigido pela lei poderá ser utilizada para constituição de servidão ambiental ou Cota de Reserva
Ambiental, passível de ser negociada com aqueles proprietários que possuam imóveis deficitários em Reserva
Legal.
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a coordenação de ações entre diferentes atores e para o respeito e reconhecimento de direitos de
populações tradicionais e povos indígenas.
De forma mais direta foi explicado que esses oito princípios e salvaguardas funcionam como uma
garantia de que os direitos das populações locais (ribeirinhos, seringueiros, indígenas, agricultores
familiares, dentre outros), envolvidos em Projetos REDD+, sejam respeitados, especialmente com
relação ao seu direito de exercer seus sistemas locais de apropriação e uso dos recursos
naturais. Também foi reforçado que esses princípios garantem que nenhuma comunidade pode
ser transferida para outro local e/ou impedida de continuar a praticar suas atividades tradicionais
de extrativismo.
Ressaltou-se ainda que as ações de REDD+ devem respeitar a legislação brasileira,
especialmente os direitos trabalhistas e as leis relativas à conservação ambiental. Além disso,
devem respeitar acordos internacionais ratificados pelo Brasil. Também deverá garantir a
distribuição justa e equitativa dos benefícios advindos com a implantação do Projeto REDD+,
privilegiando os grupos menos favorecidos nas comunidades, como mulheres, jovens e idosos e
famílias com menor renda.
Por fim foi ressaltado a importância de garantir a participação efetiva das comunidades em todas
as etapas do Projeto REDD+, especialmente nas tomadas de decisão. As comunidades devem ter
acesso às informações relacionadas ao Projeto, em linguagem de fácil entendimento, incluindo os
acertos e erros e os principais resultados.
Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI)
Durante as Oficinas sobre o escopo do Projeto e seus impactos foi apresentado aos participantes
o conceito de “Consentimento Livre, Prévio e Informado” e a importância das salvaguardas
socioambientais para assegurar os direitos das comunidades na elaboração e desenvolvimento do
Projeto REDD+, explicitados nos oito princípios. Perguntou-se aos participantes se estavam de
acordo e se haviam outros princípios ou direitos que deveriam ser incluídos. Alguns comunitários
expressaram seu apoio. Todos os participantes presentes nas três Oficinas levantaram a mão em
apoio ao Projeto REDD+. O consentimento foi unânime. Um documento a parte descrevendo todo
o processo do “Consentimento Livre, Prévio e Informado” foi elaborado e encontra-se disponível
no Anexo 10.

v3.0

63

MONITORING & IMPLEMENTATION REPORT
VCS Version 3, CCB Standards Third Edition

Figura 6. Oficina I: Voto de Consentimento Livre, Prévio e Informado para o desenvolvimento do
Projeto REDD+ pelas lideranças das comunidades de Democracia, Água Azul, São José do Miriti,
Vista Alegre, Jatuarana, Terra Preta do Ramal, Pandegal, Santa Maria, Santa Eva e Terra Preta
do Rio Manicoré.

Figura 7. Oficina II: Voto de Consentimento Livre, Prévio e Informado para o desenvolvimento do
Projeto REDD+ pelas lideranças das comunidades de Urucury, Mocambo, Boa Esperança e São
João & Ponta Grossa.
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Figura 8. Oficina III: Voto de Consentimento Livre, Prévio e Informado para o desenvolvimento do
Projeto REDD+ pela comunidade indígena Kamayuá

3.8

Atividades ilegais e benefícios do projeto (G5)
Algumas atividades ilegais praticadas por alguns moradores de comunidades do entorno, como
venda de carne de caça e de madeira, podem afetar negativamente o Projeto. Embora esses
eventos sejam esporádicos e localizados, serão devidamente coibidos através de ações de
sensibilização e controle ambiental, previstas no Plano de Gestão.
Outros impactos negativos mais generalizados e intensos poderão ocorrer com o asfaltamento da
Rodovia Estadual AM-174 previsto pelo governo em um futuro próximo, como meio de interligar a
Rodovia Federal BR-319 ao município de Manicoré e região. Ao mesmo tempo em que essa
iniciativa representa oportunidade de escoamento da produção e facilidade de fiscalização pelo
Projeto, representa ameaça caso o acesso à Reserva Particular Amazon Rio I não seja
estritamente controlado. Nessa situação a RPDS pode ficar sujeita a pressões como: grilagens de
terras, incêndios criminosos, desmatamentos, extrações de madeira, capturas de animais para a
comercialização e outras atividades ambientalmente impactantes.
Portanto, é essencial que o Projeto invista em um sistema de controle e vigilância que seja efetivo
e permanente. Esse sistema deverá contar com sistema moderno de captação e atualização de
imagens para identificar eventuais danos ambientais, bem como um sistema de fiscalização
terrestre por meio de veículos tracionados. Também deverão ser implementadas ações de
vigilância e controle baseados na participação e envolvimento direto de agentes ambientais
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voluntários. Essas ações trarão benefícios diretos e indiretos para a área do Projeto, tanto do
ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social.
4
4.1

APLICAÇÃO DE METODOLOGIA
Título e referência da metodologia
VCS VM0011: Metodologia para a Melhoria de Gestão Florestal - Floresta Manejada para
Floresta Protegida (IFM LFPF): Calculando os benefícios da redução de emissões pela
degradação evitada, versão 1.0
Em inglês: VCS VM0011: Methodology for Improved Forest Management – Logged to Protected
Forest (LtPF): Calculating the GHG Benefits from Preventing Planned Degradation, version 1.0

4.2

Desvios do plano de monitoramento
Considerando que a VM0011 foi desenvolvida em um contexto de florestas homogêneas de
regiões temperadas, foram feitos alguns ajustes metodológicos referentes aos métodos de
levantamento direto de biomassa em campo, visto que as áreas do Projeto compreendem áreas
de floresta tropical muito heterogênea que incluem áreas de Terra Firme e áreas de Várzea
alagadas. Toda a documentação técnica referente a esses ajustes metodológicos, bem como
suas justificativas, encontram-se no Anexo 23 (Inventario Florestal 2014) (AINDA EM ABERTO)
elaborado pela empresa de consultoria HDOM.

4.3

Limites do projeto (G1)
Embora a área da propriedade compreenda 20.387 ha no total (Figura 1) e defina uma zona
tampão em torno de cada uma das quatro áreas, de forma a incluir as comunidades que fazem
uso dos recursos em seus limites (Figura 7a); as áreas de atividade do Projeto (para efeito de
cálculo da redução de emissões chamadas de Área do Projeto ou AP) são apenas aquelas para
as quais havia autorização para exploração madeireira, totalizando 19.800 ha (Figura 7b),
excluindo Áreas de Preservação Permanente (APPs) e corpos d'água. Para esta área existe um
plano de manejo aprovado para a extração seletiva de madeira (Anexos 1, 2, 3, 4, 6 e 7).
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Figura 9. a) Limite de interferência direta do Projeto e b) área total do Projeto

Estratificação da área do Projeto
Para efeito do inventário do carbono local e gestão do Projeto a área do Projeto precisou ser
estratificada em 3 estratos com tipologias florestais diferentes, como indica a VM0011, de acordo
com o mapa de vegetação do SIPAM / RADAM (DPI, 2002). As formações florestais presentes na
área são do tipo floresta ombrófila, subdivididas em 3 categorias, como segue:
 Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel emergente (FODADE),
 Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas Dossel emergente (FODTBDE) &
 Formações Pioneiras
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Figura 10. Formações florestais presentes na área do Projeto
Áreas de vazamento (Leakage)
Não há vazamento direto previsto decorrente das atividades do Projeto, uma vez que não haverá
deslocamento de atividades de manejo para outras áreas após o encerramento das atividades
dentro da área do Projeto, nem vazamentos de mercado. De todo modo, o plano de gestão do
Projeto inclui o monitoramento de possíveis vazamentos não previstos no entorno e na área do
Projeto, bem como a necessidade de reportar às autoridades competentes sempre que atividades
de extração de madeira sejam identificadas nessas áreas. Para mais informações sobre
vazamento, vide capítulos 5.2 e 5.5 deste documento.
Limites temporais (Temporal Boundaries)
Período creditício do Projeto
O primeiro período de creditação do Projeto é de 37 anos, com início em 17 de Agosto de 2012 e
término em 16 de Agosto de 2049. Esse período equivale aos 13 anos restantes do primeiro plano
de manejo autorizado aprovado pelo IPAAM e pelo IBAMA (25 anos a partir de 1998) somados a
outros 25 anos referentes a um novo plano de manejo florestal que estava previsto, conforme a
prática comum de exploração florestal no Brasil. As atividades de exploração madeireira poderiam
continuar além dos 37 anos, visando um segundo período de crédito.
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Período de monitoramento e reporte
a) Monitoramento das Emissões de Linha de Base
O monitoramento das Emissões de Linha de Base deve demonstrar que a área de floresta
protegida está de acordo com a área especificada no PD. O limite do Projeto será monitorado
antes de cada verificação durante todo o período creditício por meio de novas informações de
inventário e de sensoriamento remoto (SIG), conforme aplicável. Desse modo, o Projeto será
capaz de atualizar os cálculos de linha de base tendo com referência a área real de floresta
remanescente (no caso de perda de cobertura florestal por desastres, por exemplo) e que estaria
sujeita ao manejo florestal em um cenário de ausência do Projeto.
b) Monitoramento de Emissões do Projeto
As emissões do Projeto serão monitoradas anualmente e compiladas a cada relatório de
monitoramento., O escopo desse monitoramento contemplara principalmente:
 Monitoramento de possíveis extrações ilegais de madeira;
 Monitoramento das áreas sujeitas a perturbações naturais;
 Monitoramento e quantificação das emissões relacionadas com as viagens aéreas e terrestres
relacionadas às atividades do Projeto.
c) Monitoramento do “vazamento”.
Como não haverá vazamentos previstos de acordo com a VM0011 e o AFOLU Requiriments, não
será necessário o monitoramento do Leakage, porém de maneira conservadora o Projeto
pretende monitorar eventuais distúrbios que possam vir afetar os reservatórios de carbono. Uma
vez registrado algum distúrbio, o Projeto irá reportar o ocorrido às autoridades competentes e
conduzir os ajustes necessários na linha de base. Para mais detalhes a cerca do monitoramento
de vazamentos, vide capítulos 5.2 e 5.5 deste documento.
Período de referência histórica
A aprovação do plano de manejo madeireiro na área do Projeto ocorreu em 1998. Até o fim de
2009 haviam sido exploradas 6 UPAs (seis Unidades de Produção Anual), sendo assim o período
de referência histórica do Projeto (linha de base) é de 11 anos. Entretanto a data de início do
Projeto é de 17 de Agosto de 2012, data em que EBCF aprovou o plano de negócios junto aos
seus acionistas.
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Figura 11. Mapa das UPAs exploradas

Entre os anos de 1999 e de 2005, ou seja, durante sete anos, mais de 50% da madeira extraída
era comercializada pela empresa Gethal no mercado exterior como compensado (pg 51 do Anexo
13, Anexo 14 e Tabela 4 do Anexo 15)., O plano de manejo era certificado pela Smartwoods com
relatórios e auditorias anuais, como mostra o documento gethal.pdf

14

(Anexo 14). Neste cenário,

tendo em vista que menos de 5% da produção madeireira no Brasil é certificada e menos de 2%
15

dessa madeira é comercializada no Brasil , conclui-se que a madeira proveniente desta área era
comercializada em um mercado muito incipiente e bastante restrito no contexto nacional. O ciclo
16

de exploração seguinte foi de 2006 até 2009 , onde 100% da madeira extraída foi comercializada
no mercado nacional sem certificação..
Estoques de carbono
14

Forest Management Public Summary for Gethal Amazonas S.A.: Industria de Madeira Compensada

15

http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias6/noticia=119796 ou
http://www.greenpeace.org.br/amazonia/face_destruicao.pdf
16
Como a Autex (ACOF) da UPA 5 e 6 foi emitida em fevereiro de 2008, com duração de 2 anos, o manejo seguiu
ate o fim de 2009.
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Os reservatórios de biomassa considerados pelo Projeto são referentes à biomassa acima do solo
e à biomassa abaixo do solo.
Fontes e sumidouros de GEE
A Tabela 5 que segue abaixo descreve as fontes de emissões e sumidouros de GEE associados
com as atividades da linha de base e do Projeto.
Tabela 6. Fontes de emissões e sumidouros de GEE associados com as atividades da linha de
base e do Projeto.
Fonte do GEE

Gas

Incluida?

CO2

Sim

Justificativa/Explanação
É considerada a principal fonte
de emissão do Projeto. Foram
consideradas degradação
florestal, madeira extraída e
comercializada, madeira morta e

Biomassa

Incremento natural de biomassa

Linha de Base

da floresta.
CH4

Não

Excluído conservadoramente

N2O

Não

Excluído conservadoramente

Outros

Não

-

CO2

Sim

Principal fonte, considerado
através de combustíveis fósseis
usados por máquinas e nos
veículos de transporte e romaneio

Consumo de

de toras.

combustível

Consumo de

CH4

Sim

Incluído conservadoramente

N2O

Sim

Incluído conservadoramente

Outros

Não

-

CO2

Sim

Principal Fonte

CH4

Não

-

N2O

Não

-

Outros

Não

-

energia
elétrica
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Fonte do GEE

Gas
CO2

Incluida?
Sim

Justificativa/Explanação
Principal fonte de emissão em
casos de distúrbios florestais não
previstos, tais como degradação
ilegal dentro da área, e naturais
tais como incêndio florestal, Blown
down etc...

Biomassa
CH4

Sim

Incluídos, mas sujeita a análise de
importância.

N2O

Sim

Incluídos, mas sujeita a análise de
importância.

Não

_

CO2

Sim

Principal fonte, considerado

Projeto

Outros

através de combustíveis fósseis
usados em vôos e transportes
terrestres.

Consumo de
combustível

CH4

Sim

Incluídos, mas sujeita a análise de
importância.

N2O

Sim

Incluídos, mas sujeita a análise de
importância.

Consumo de

Outros

Não

_

CO2

Sim

Principal fonte.

CH4

Não

_

N2O

Não

_

Outros

Não

_

energia
elétrica

4.4

Cenário de linha de base
A Seleção da linha de base entre cenários alternativos foi feita em conjunto com a análise de
adicionalidade, utilizando a versão mais recente da ferramenta do VCS para a demonstração e
avaliação da adicionalidade em Projetos VCS de “Agricultura, Florestas e Outros Uso da Terra",
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no caso a VT0001

17,18

(VCS, 2012a). Todos os cenários possíveis, bem como as análises de

barreiras da metodologia (passos 2.1.1 e 2.1.2 da VM0011) estão presentes no capítulo abaixo.
Neste sentido, para evitar redundância de informações remeta-se a análise de adicionalidade para
encontrar os passos 2.1.1 e 2.1.2 da VM0011.
O cenário de linha de base identificado como o mais provável para o projeto foi a extração seletiva
de madeira

19

(continuação do Business As Usual - BAU). O cenário de referência considera 37

anos de exploração seletiva de madeira, de acordo com o plano de manejo florestal de 25 anos,
aprovado em agosto de1998 (Anexo 6 - documento: "Vald.II T01 POA 1998") que, na ausência
das atividades do Projeto, seria renovado em 2024 por mais 25 anos, até 2049.
Nesse cenário assume-se a execução total do plano de manejo madeireiro, que já resultou na
degradação de 4.347,69 ha (tabela abaixo). A área seria explorada seletivamente, com madeira
extraída para os mercados de madeira serrada. Abaixo está um resumo das zonas de colheita de
madeira, entre 1999 e 2010, mostrando as parcelas manejadas e as datas em que foram
autorizadas as extrações.
Tabela 7. Resumo das áreas manejadas desde 1999.

4.5

Data

Área Manejada (ha)

1999

586,69 (Talhão 1)

2000

688 (Talhão 2)

2001 – 2002

831,5 (Talhão 3)

2003 – 2004

750 (Talhão3 and 4)

2005 – 2007

1.082 (Talhão 5)

2008 – 2009

490,50 (Talhão 5 and 6)

TOTAL

4.347,69

Adicionalidade
A análise de adicionalidade do Projeto Amazon Rio REDD+ APS foi conduzida utilizando a
versão mais recente da ferramenta do VCS para a demonstração e avaliação da adicionalidade
em projetos VCS de Agricultura, Florestas e Outros Uso da Terra, aVT0001

1718

(VCS, 2012a).

17

Ferramenta para Demonstração e Avaliação de Adicionalidade para Atividades de Projetos VCS em Agricultura, Floresta e
Outros Usos (AFOLU) (V 3.0)
18
19

Adaptado de “Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in A/R CDM Project Activities” (V.02)
Informações adicionais sobre a escolha da linha de base são apresentadas na seção 4.6 (passos 1 e 2).
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Para gerar as reduções de emissões de GEEs do projeto, as atividades previstas na linha de
base (manejo florestal sustentável) foram encerradas pelo proponente do Projeto, dando lugar as
atividades de conservação ambiental. Neste sentido, o Projeto será gerenciado pela EBCF, com
o objetivo de criar um fundo financeiro para gestão administrativa e contábil, sobretudo, para
promover atividades de gestão ambiental e monitoramento dos reservatórios de carbono dentro
da área do Projeto.
As atividades alternativas previstas com o Projeto serão o provimento e valoração dos serviços
ambientais, via créditos de carbono (VCUs) em conjunto com a comercialização de Cotas de
Reserva Ambiental (CRA).
A avaliação e determinação da adicionalidade do Projeto são demonstradas no “passo-a-passo”
a seguir:
Passo 1) Identificação dos cenários e atividades alternativas de usos da terra propostos em
projetos de AFOLU
Sub Passo 1a) Identificação de cenários de uso da terra alternativos críveis as atividades
propostas no projeto de REDD+
Cenário 1 - Manutenção das atividades pré-projeto (Manejo Florestal Sustentável - MFS)
Este é o cenário econômico e de uso do solo mais provável de ocorrer, visto que a área em
questão antes do início do projeto de REDD+ encontrava-se sob o regime de manejo florestal
desde 1999, tendo sido suspensa em 2010 única e exclusivamente para dar lugar ao projeto de
conservação (REDD+). Neste cenário haveria a continuidade das atividades de exploração
florestal em área total visando à comercialização de madeira de acordo com o Plano de Manejo
Florestal Sustentável (PMFS) e respectivos Planos Operacionais Anuais (POAs), já aprovados
pelos órgãos ambientais (Anexos 1, 2, 4 e 6).
Cenário 2 - Manejo Florestal Sustentável e Agropecuária
Comercialização de madeira de acordo com o Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e
respectivos Planos Operacionais Anuais (POAs) em 80% da AP e supressão da cobertura florestal
20

nos 20% restantes , para a inclusão de atividades agropecuárias.
Cenário 3 – Agropecuária sem Manejo Florestal

20

O novo código florestal brasileiro permite a supressão em 20% da propriedade (área de uso múltiplo) que esteja
inserida dentro do bioma amazônico.
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Encerramento total das atividades de Manejo Florestal Sustentável nos 80% da AP, supressão da
vegetação nos 20% permitidos por lei para atividades agropastoris, com aproveitamento da
madeira das áreas suprimidas.
Cenário 4 - Conservação Ambiental sem Registro no VCS
Encerramento total das atividades de Manejo Florestal Sustentável e promoção de atividades de
conservação ambiental numa Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável (RPDS) sem
ser registrado como um Projeto de VCS AFOLU.
Sub Passo 1b) Consistência dos cenários alternativos possíveis com a legislação aplicável e
normas
A legislação federal e estadual não restringe qualquer um dos quatro cenários descritos no passo
anterior. Todas as opções descritas acima estavam à disposição do proponente na ocasião em
que este optou pela criação da RPDS. Todos os quatro cenários estavam, portanto amparados
legalmente pelas normativas do Código Florestal em vigor na época, fato que não se alterou com
a publicação do novo Código Florestal

21

editado em 2012. É importante lembrar que o Código

Florestal regulamenta justamente o que pode e o que não pode ser feito no âmbito do uso e
conversão do uso do solo em propriedades particulares.
As atividades de exploração da vegetação nativa, representadas pelos cenários 1, 2 e 4 também
estão perfeitamente alinhadas com o Decreto Federal que dispõe sobre as atividades de Manejo
Florestal

22

(Capítulo II) e regime de supressão da vegetação nativa e uso alternativo do solo

(Capítulo III).
Com base no exposto acima, conclui-se que as quatro alternativas listadas no sub-passo 1a não
ferem qualquer requisito ou regulamentação legal do país hospedeiro, sendo, portanto opções
plausíveis e aplicáveis no âmbito da análise de adicionalidade.
Sub Passo 1c) Escolha do cenário de linha de base
Segundo o IBGE Cidades (2013), as principais atividades econômicas do município de Manicoré
estão ligadas a Extração Vegetal e Silvicultura

23

, sendo um dos principais líderes de produção de

madeira em toras e de lenha no Estado, também corroborado por IDESAM

24

(VIANNA, 2013).

Por ir contra a estratégia de negócio e estatuto da EBCF (Anexo 19), não se espera que o
proponente do Projeto faça uso do seu direito de supressão da cobertura florestal em 20% da

21
22

23
24

Lei Nº 12.651, de 25 de Maio de 2012
Decreto Nº 5.975 de 30 de Novembro de 2006
IBGE Cidades - Extração Vegetal e Silvicultura (2011)
Diagnóstico Florestal do Estado do Amazonas - 2010 e 2011
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propriedade para atividades agropecuárias, logo, os cenários 2 e 3 devem ser descartados por
25

serem pouco prováveis tanto do ponto de vista de estratégia de negócio como de rentabilidade .
Considerando esse contexto, associado ao histórico das atividades na AP (MFS licenciado), o
cenário futuro mais provável, no caso de ausência do Projeto IFM, seria a manutenção das
atividades de manejo da madeira (cenário 1), bem como das emissões de GEE associadas a ela.
Os passos 2 e 3 a seguir, tratarão de verificar de forma criteriosa a adicionalidade do Projeto em
relação ao cenário de linha de base, bem como apresentar evidências que comprovem que esse
cenário seria o mais provável de acontecer, caso o Projeto não pudesse contar com o registro no
VCS/CCB e com a receita oriunda da comercialização dos VCUs.
Passo 2) Análise de investimento para determinar que a atividade de Projeto não é a mais
economicamente ou financeiramente atrativa dos cenários de uso da terra identificados
Sub-passo 2a) Análise do método apropriado de comparação
Considerando que o Projeto prevê a geração de receita a partir da comercialização de CRAs,
além da comercialização de VERs, a opção que melhor se adequa, segundo a VT0001 v.3, é a
Opção II (análise comparativa de investimento econômico).
Sub-passo 2b) Opção II - Aplicação para análise de comparação dos investimentos
O indicador econômico escolhido foi a TIR (Taxa Interna de Retorno Anual), uma vez que esse é
um indicador econômico bastante consolidado e um dos mais utilizados para a tomada de decisão
de investimentos. E o VPL como indicador corroborante. Desse modo, comparou-se a TIR do
Projeto sem a receita proveniente dos VER’s (Anexo 16), com a atividade econômica de MFS em
um cenário sem Projeto (Anexo 17).
Sub-passo 2c) Cálculo e comparação de indicadores financeiros
A análise comparativa entre os cenários foi feita através da comparação dos indicadores
econômicos TIR e VPL do Projeto IFM (Anexo 16) e do MFS obtida a partir dos dados históricos
de pré-Projeto (Anexo 17). A fim de proporcionar maior robustez à análise comparativa e suas
conclusões, optou-se também por incluir outras referências de TIR/VPL para Projetos de MFS,
obtidas a partir de uma extensa pesquisa bibliográfica sobre o tema. A tabela a seguir apresenta a
comparação entre indicadores financeiros do Projeto REDD+ e do cenário da linha de base
(MFS).

25

Assume-se como premissa nesse caso que as opções de atividades agropecuárias mais comuns na região oferecem menor
rentabilidade que o MFS
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Tabela 8. Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Liquido (VPL) de distintas
atividades de MFS e Projeto REDD+.
Atividade

26

TIR (%)

VPL

Cenário

Manejo Florestal*

22,2%

R$ 11.117.123,26

1

Manejo Florestal*

5,9%

-

1

Manejo Florestal*

1,7%

-R$ 37.083.362,00

1

Manejo Florestal

27,5%

R$ 3.857.823,00

1

Manejo Florestal

22,9%

R$ 2.328.833,55

1

IFT (2010)

Manejo Florestal*

5,1%

-R$ 6.650.133,10

1

IFT (2010)

18,5%

R$ 157.315,51

4

EBCF (2013) - Anexo 16

-

-R$ 3.695.704,78

4

EBCF (2013) - Anexo 16

Projeto REDD+
(com VERs)
Projeto REDD+
(Sem VERs)

Fonte
Linha de base EBCF (2013) Anexo 17
FSM (2012)
Timofeiczyk, Júnior, R. et al.
(2008)
Timofeiczyk, Júnior, R. et al.
(2008)

* investimento inicial considerando a compra de terra com floresta

Conforme evidenciado na tabela acima, existe uma grande variação na atratividade econômica
numa análise do TIR e VPL das diferentes alternativas possíveis de MFS, comercialização de
carbono e das Cotas de Reserva Ambiental (CRAs). No entanto, a mesma deixa claro que todas
as análises econômicas da atividade de MFS, sem exceção, se mostraram mais interessantes do
ponto de vista do retorno do investimento, se comparadas ao Cenário 4 sem a comercialização de
VERs, somente CRAs. Isso porque sem o registro no VCS o Projeto passa a depender
exclusivamente da receita oriunda da comercialização das CRAs, que é

o cenário

economicamente menos atrativo dentre todos os analisados. Assim o MFS, assumido como linha
de base mais provável para a RPDS, aparece como a atividade com maior rentabilidade
financeira.
A análise comparativa apresentada nesta seção demonstra claramente que o Projeto sem o
advento dos créditos de carbono (VERs) não se sustenta economicamente, ficando atrás de todas
as demais opções, sendo, portanto adicional. Em outras palavras, o Projeto depende totalmente
26

Todas as referências citadas adotam no MFS premissas de Exploração de Impacto Reduzido.
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do registro no VCS/CCB para se tornar minimamente atrativo

27

e competitivo em relação às

demais alternativas possíveis. A fim de se confirmar essa hipótese, o passo seguinte apresenta
uma análise de sensibilidade para variações no preço das CRAs e despesas administrativas do
Projeto, de modo a verificar se flutuações nesse valor influenciam no resultado dessa análise.
Sub-passo 2d) Análise de sensibilidade
Para a análise de sensibilidade utilizou-se variações sobre o preço das CRAs (principal fonte de
receita) e despesas administrativas da RPDS (principal fonte de despesas), uma vez que essa
figura como principal parâmetro na formação dos custos do Projeto (aproximadamente 70%).
Essa variação foi aplicada ao fluxo de caixa do Cenário 4 (comercialização de CRAs sem VERs),
identificado como a linha de base mais provável. Os resultados da análise de sensibilidade são
apresentados nas tabelas a seguir:

Tabela 9. Análise de sensibilidade em diferentes cenários com variações de +5%, +10% e +20%
28

no preço das CRAs .
Análise de

TIR (30

Sensibilidade

anos)

VPL (12%)

Preço da CRA
(R$/há)

Cenário

-*

-R$ 3.695.704,78

R$ 120,00

Atual

Variação no preço

-*

-R$ 3.589.373,72

R$ 126,00

+5,0%

da CRA

-*

-R$ 3.483.042,67

R$ 132,00

+10,0%

-*

-R$ 3.270.380,56

R$ 144,00

+20,0%

* não foi possível rodar a equação da TIR, uma vez que o empreendimento não apresenta
rentabilidade.
A análise de sensibilidade demonstrada acima não apresentou impacto na TIR do Projeto, uma
vez que, mesmo em um cenário onde as CRAs são comercializadas a um valor 20% superior
aquele adotado, ainda assim o empreendimento permanece economicamente inviável, o que não
possibilita uma análise via TIR. Por outro lado, o VPL permite acompanhar as variações
decorrentes do aumento do valor das CRAs, que mesmo no melhor dos cenários (+20% no valor)
o Projeto permanece inviável economicamente, mesmo que "menos inviável".
27

Importante ressaltar que no momento da tomada de decisão de se criar a RPDS em substituição ao MFS, ocorrido
entre 2009 e 2010, o mercado voluntário de carbono estava muito mais atrativo, com preços e demanda por VCUs,
muito mais favorável que a atual.
28
Vide Anexo 16
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Tabela 10. Análise de sensibilidade considerando variações de -5%, -10%e -20% no valor das
despesas administrativas do Projeto.
Análise de

TIR (30

Sensibilidade

anos)

Variação no preço
das Despesas
Administrativas

VPL (12%)

Preço das Despesas
Administrativas (R$)

Cenário

-*

-R$ 3.695.704,78

R$ 24.069.915,00

Atual

-*

-R$ 3.459.326,38

R$ 22.866.419,25

-5,0%

-*

-R$ 3.222.947,98

R$ 21.662.923,50

-10,0%

-*

-R$ 2.750.191,19

R$ 20.579.777,33

-20,0%

* não foi possível rodar a equação da TIR, uma vez que o empreendimento não apresenta
rentabilidade.
Considerando abordagem semelhante à anterior, foi analisado a redução de -5%, -10% e -20%
nas despesas administrativas, no sentido de analisar o comportamento da viabilidade do Projeto
frente a diminuição do custo fixo de maior impacto nas despesas total das atividades (70% do
total). Mesmo em um cenário de redução de 20% nesse elemento da despesa, ainda assim o
Projeto não consegue chegar em uma TIR mínima capaz de remunerar seus investidores.
A partir da análise de sensibilidade demonstrada acima, fica claro que o Projeto sem o registro no
VCS/CCB não possui qualquer possibilidade de se tornar economicamente atrativo, se tornando
na verdade uma fonte de prejuízo para seus investidores. Essa configuração de Projeto, que
prioriza a comercialização de CRAs em substituição ao PMFS, sem o advento da comercialização
dos créditos de carbono, não é viável, nem é capaz de competir com a atratividade econômica do
cenário de linha de base, baseado na continuidade do PMFS (vide anexo 17).
Passo 3) Análise de barreiras
Em termos puramente econômico-financeiros – como apresentado no passo 2 (Análise de
Investimentos) – as atividades propostas pelo Projeto (conservação ambiental e comercialização
de CRAs) não são economicamente atrativas. Isso fica bastante claro, principalmente quando se
compara o cenário do Projeto com o cenário de linha de base (manejo madeireiro já licenciado Cenário 1), que do ponto de vista de retorno econômico desponta como o de maior probabilidade.
Somado a isso, há uma série de barreiras não econômicas que tornam a implementação do
Projeto de REDD+, sem créditos de carbono, ainda mais difícil. Isso foi amplamente discutido
pelos sócios da EBCF, proponente do Projeto, conforme descrito no Anexo 20.
Assim sendo, as principais barreiras identificadas, capazes de evitar que o proponente siga
adiante com o Projeto, e que poderiam ser mitigadas uma vez que o Projeto fosse registrado nos
padrões VCS/CCB, foram: i) barreiras de investimento; ii) barreiras institucionais; iii) barreiras
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tecnológicas; iv) barreiras relacionadas a tradições locais; e v)barreiras relacionadas à prática
comum
Sub-passo 3a. Identificação de barreiras que impediriam a implementação das atividade de
Projeto propostas
a) Barreiras de investimento
Por se tratar de um Projeto que depende de uma única fonte de receita, que ainda é bastante
29

incerta , a rentabilidade do investimento, além de baixa, também é arriscada. Por esse motivo,
tem sido muito difícil para o proponente encontrar investidores interessados em apoiar este
Projeto de conservação ambiental. Inicialmente a EBCF tinha planos de investir em cotas de
patrocínios para as áreas sob sua gestão, como é o caso deste Projeto, a fim de financiar os
programas e atividades socioambientais, no entanto, a estratégia não atraiu o interesse dos
investidores como inicialmente previsto. Nesse caso, acredita-se que a visibilidade gerada a partir
do registro do Projeto no VCS/CCB pode reverter parcialmente esse quadro.
Ainda no âmbito das barreiras de investimento, existe o temor por parte de possíveis investidores
por se tratar de um Projeto pioneiro devido ao fato deste ser implementado na primeira Reserva
Particular de Desenvolvimento Sustentável no mundo, segundo informações divulgadas pelo
30

Governo do Estado do Amazonas , para a qual não há qualquer case que sirva de modelo ou
exemplo, o que torna a iniciativa ainda mais temerosa do ponto de vista do retorno do
investimento. Nesse caso acredita-se também que o registro junto aos padrões VCS e CCB traria
mais credibilidade ao Projeto como um todo, uma vez que os créditos de carbono surgiriam como
uma fonte adicional de receita, além de dar maior visibilidade (e maior apelo de marketing) ao
Projeto
b) Barreiras institucionais
Quando analisada a situação atual das demais Unidades de Conservação do Estado do
Amazonas o cenário institucional se mostra como sendo pouco favorável a criação de novas UCs.
Segundo relatório recente do Tribunal de Contas Estadual (TCE/TCU

31

a gestão e implementação

das 41 Unidades de Conservação estaduais, que vem sendo criadas e implementadas desde
2003, carecem de destinação de recursos financeiros pelo Estado - o valor repassado pelo
29

Apesar de já dispor de um marco legal, ainda não existe um mercado consolidado para as CRAs, de modo que há
uma enorme incerteza quanto ao valor e liquidez das cotas.
30
http://www.amazonas.am.gov.br/2010/11/amazonas-o-pioneiro-na-criao-de-reserva-particular-de-desenvolvimentosustentvel/ ; http://acritica.uol.com.br/amazonia/manaus-amazonas-amazonia-Reserva-Particular-DesenvolvimentoSustentavel-meio_ambiente-Governo_0_932906709.html
31

http://www.tce.am.gov.br/portal/?p=8848 ;
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/detalhes_noticias?noticia=4913062
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governo estadual foi de R$ 540,3 mil, tornando-as altamente dependentes de recursos externos.
Entre os anos de 2008 e 2012, estas Unidades de Conservação receberam R$ 90,7 milhões
provenientes de parcerias público – privada, sendo que cabe ao Governo a gestão deste recurso.
No entanto, o valor do repasse não tem sido suficiente para atender às necessidades das
Unidades de Conservação estaduais. Entre os principais problemas estão a falta de funcionários e
infraestrutura, o que acarreta baixa efetivação no processo de regularização fundiária e a
deficiência no controle e proteção, resultando em grilagem de terras, principalmente nas Unidades
de Conservação localizadas no Sul do Amazonas.
Somado a essas dificuldades, há também deficiência nos mecanismos de monitoramento da
biodiversidade e o acesso insuficiente às políticas públicas. As bases fluviais de apoio à
fiscalização das UCs estão abandonadas e sem manutenção. Esse cenário de abandono das
UCs do Amazonas, mostra os desafios que o Projeto estará submetido. Apesar de parte das
barreiras institucionais listadas acima estarem associadas à falta de prioridade por parte das
esferas políticas, constata-se que novamente a escassez de recursos surge como pano de fundo
para a formação (ou acentuação) de novas barreiras. Nesse caso, assim como no anterior, os
créditos de carbono surgiriam como um elemento com potencial de "compensar", através da
entrada de receita, algumas barreiras de caráter institucional.
No contexto político-institucional, destaca-se ainda a descontinuidade de ações e políticas de
suporte à manutenção e criação de UCs (públicas e privadas), devido principalmente à troca de
governos, metas e objetivos. Outra barreira, de caráter político, que já afeta o Projeto é a
incipiente regulamentação Nacional e Subnacional em relação aos incentivos e financiamentos de
programas destinados à mitigação das mudanças climáticas e valoração dos serviços ambientais.
As legislações relacionadas à criação de um mecanismo de REDD+ e um sistema de
compensação para os serviços ambientais, vem sendo discutidas há algum tempo com a
sociedade civil, governos estaduais, mas ainda estão em fase de tramitação no Congresso e no
Senado federal, sem previsão concreta para sua aprovação.
c) Barreiras tecnológicas
As barreiras tecnológicas referenciadas aqui estão associadas principalmente às "tecnologias
sociais", ou seja, à capacidade do Projeto em gerir de forma harmônica as atividades de manejo
não madeireiro conduzidas pelas comunidades tradicionais, bem como as estratégias de gestão
dos conflitos que possam surgir entre e dentro das comunidades. Nesse caso, acredita-se que o
registro do Projeto junto ao padrão CCB e a consequente condução das atividades em
alinhamento com as diretrizes desse padrão, servirão como importante ferramenta para superação
dessa barreira.
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d) Barreiras relacionadas a tradições locais
Por se tratar de uma iniciativa pioneira o Projeto naturalmente estará sujeito a uma série de
situações adversas, que por falta de referências semelhantes, ainda não puderam ser totalmente
mapeadas, mas que devem surgir principalmente pela pouca familiaridade por parte das
comunidades envolvidas, bem como do proponente, com relação à nova dinâmica de gestão que
incluirá, dentre outros desafios:
 A regulamentação do manejo não madeireiro antes desprovido de qualquer controle;
 Atividades de monitoramento social, de biodiversidade e estoques de carbono;
 Controle mais rígido da extração de produtos não madeireiros das atividades;
 Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas operações de campo;
 Suspensão dos eventuais roçados e coivara

32

feitos dentro da área do Projeto.

e) Barreiras relacionadas à prática comum
Por se tratar da primeira iniciativa do gênero (conversão de uma área de MFS em RPDS), esperase que o Projeto enfrente barreiras dos mais variados tipos, justamente por não se enquadrar à
pratica comum na região. Diferentemente de outras atividades (MFS, por exemplo), o Projeto
nesse caso não dispõe de cases que sirvam de referência para auxiliar na solução dos mais
variados tipos de conflitos e problemas que possam vir a surgir com a criação da RPDS e/ou
implementação do Plano de Gestão.
A criação de quatro reservas particulares de uso sustentável na Amazônia, uma vez que virão a
ser as primeiras áreas particulares criadas e destinadas ao regime de uso sustentável, segue na
contramão da prática comum da região, que inclui dentre outras atividades, a extração ilegal

33,34

de madeira. Mesmo as atividades mais recentes, introduzidas nos últimos anos na região, como o
MFS, podem ser consideradas práticas consolidadas (que já dispõem de curva de aprendizado,
inclusive), num contexto estadual, se comparada a iniciativa de criação de uma RPDS.

Dessa forma o Projeto será uma "ilha" de conservação e de atividades regulamentadas por um
Plano de Gestão em meio a um contexto predominante de extração de madeira (legal e ilegal) e

32

Uso do fogo como ferramenta de manejo para a abertura de novas áreas
Lábrea, Humaitá e Manicoré recebem ações contra desmatamento - http://www.amazonas.am.gov.br/2011/05/lbreahumait-e-manicor-recebem-aes-contra-desmatamento/
33

34

Governo envia 'Força Nacional' para comunidade em Manicoré (AM) - http://acritica.uol.com.br/noticias/Governo-ForcaNacional-Manicore-AM_0_566943618.html
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de manejos não madeireiros sem controle ou pouco organizados, aos quais os comunitários estão
habituados.

Espera-se, entretanto, que a gestão desta UC seja mais eficiente principalmente pelo o fato da
receita proveniente do mercado de redução de emissão de GEEs e de CRAs, ser gerenciada por
uma empresa - que tem como principal negócio reinvestir em atividades de conservação - e não
por instituições públicas, normalmente pouco aparelhadas e com corpo técnico limitado e
sobrecarregado.

Contudo, é importante frisar que a comercialização de CRAs só foi regulamentada recentemente
com a edição do novo Código Florestal de 2012, e por conta disso ainda não está difundida,
tampouco pode ser considerada prática consolidada, o que reforça ainda mais a importância da
fonte de receita proveniente da comercialização dos VCUs.

f) Barreiras devido às condições sociais e práticas de uso da terra
Por fim, além das barreiras descritas anteriormente, destacam-se algumas outras de caráter social
mais abrangente, como: a tendência de aumento demográfico local o que acarretará numa maior
demanda de bens e serviços nas áreas do Projeto, além de forçar o aumento de atividades (legais
e ilegais), como a grilagem de terra, exploração de madeira, exploração de PFNMs, pescados,
entre outros.
Esse aumento na demanda por produtos e serviços, atualmente ofertados pelas áreas do Projeto,
tende futuramente a gerar e acentuar conflitos entre os beneficiários e as comunidades. Dessa
forma, o fortalecimento da capacidade de gestão por parte do Projeto que, por sua vez, está
diretamente relacionado ao registro VCS/CCB e à receita proveniente da venda de VCU´s, é de
fundamental importância para que tais conflitos não venham a comprometer a implantação e a
continuidade do Projeto.
Passo 4) Análise de práticas comum
Conforme discutido anteriormente, a criação de uma RPDS não configura uma prática comum na
35

Amazônia Legal, sendo na realidade a primeira iniciativa desse tipo no país . Dessa forma, o
Projeto como um todo, que consiste na criação de uma RPDS em substituição às atividades de
manejo da madeira, já licenciada, não só não é uma prática comum no país, como também
pioneiro e, portanto, inovador.
35

http://www.ebcf.com.br/blog/2013/06/24/criacao-da-primeira-reserva-particular-de-desenvolvimento-sustentavel-domundo-na-floresta-amazonica/
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Além disso, esforços de combate ao desmatamento e degradação florestal ainda são pouco
comuns na região do Projeto, premissa que é reforçada por Soares-Filho

36

et al. (2010), ao

demonstrarem a forte pressão de desmatamento a qual as UCs da Amazônia Legal estão sujeitas.
A urgente necessidade em investimentos voltados para a manutenção de florestas e
biodiversidade com o objetivo de diminuir o desmatamento e degradação florestal, principalmente
37

no arco do desmatamento , é outro fator que evidencia a discrepância entre as atividades do
Projeto e a prática comum na região.
Estudo do IDESAM (VIANNA, 2013) também conclui que o município de Manicoré contribui
significativamente para o setor madeireiro do Estado e tem sido considerado um pólo estratégico
devido principalmente a sua localização geográfica e acessibilidade. Levantamento do IBGE
(2013) reforça ainda como práticas comuns os Cenários 1, 2 e 3 (passo 1), uma vez que o setor
agropecuário aparece como um importante contribuinte do PIB do município em 2010, com
aproximadamente R$ 170.000,00. Por fim, Domingues et al. (2012), lista como práticas mais
comuns na região:
a) a extração seletiva de madeira e posterior desflorestamento para atividades de
agropecuária;
b) a agricultura itinerante, de baixo nível tecnológico e usuária do fogo para abertura de área;
c) a atividade pecuária de baixo nível técnico e degradante.

Com o exposto acima fica comprovada, portanto, a adicionalidade do Projeto, alinhando as
conclusões do passo 4 com as obtidas nos passos 2 e 3.
5

DADOS DE MONITORAMENTO E PARÂMETROS

5.1

Descrição do plano de monitoramento
Por ser uma Iniciativa que possui um caráter inovador, abrangente e integrador, o Projeto
necessita ser acompanhado regularmente para que suas ações, atividades e impactos possam
ser medidos e avaliados constantemente. Para atender essa exigência, o processo de
monitoramento deverá responder a três objetivos principais:
i.

Servir como um instrumento interno de gestão do Projeto;

ii.

Colaborar como um instrumento de aprendizagem coletiva por parte das comunidades e
dos grupos sociais diretamente envolvidos;

36
37

Role of Brazilian Amazon Protected Areas in Climate Change Mitigation
O arco de desflorestamento na Amazônia: da pecuária à soja

v3.0

84

MONITORING & IMPLEMENTATION REPORT
VCS Version 3, CCB Standards Third Edition
Funcionar como um instrumento de comunicação dos seus resultados e impactos para

iii.

instituições interessadas e sociedade em geral. Além disso, é importante considerar que o
monitoramento, caso seja bem sucedido, transcenderá os aspectos gerenciais do Projeto,
atingindo o plano do fortalecimento institucional.
Para facilitar o processo de monitoramento, em vez de ter uma linha de referência (para comparar
antes e depois das intervenções), o primeiro ano de monitoramento servirá como o ponto de
partida, cujas informações serão comparadas com regularidade e de forma sistemática no
decorrer do Projeto.
A seguir são descritos os planos iniciais de monitoramento dos benefícios ao clima, à comunidade
e à biodiversidade, sendo que os mesmos se comprometem com o preceito participativo e com o
rigor técnico e científico, capaz de acompanhar os impactos positivos e eventuais negativos sobre
os aspectos ambientais e sociais na área do Projeto e no seu entorno..
5.1.1 Monitoramento dos Impactos Climáticos
O Plano de Monitoramento (PM) tem o objetivo de proporcionar segurança nas estimativas
periódicas de redução de emissões, sobretudo no acompanhamento das mudanças no estoque
de carbono. Logo, permitirá o cálculo das emissões com a implantação do Projeto, estimativas ex
post das atividades e emissões resultantes de eventuais vazamentos e distúrbios isolados (ex:
blowdown, incêndios, pragas e doenças entre outros).
A construção do PM dos benefícios climáticos foi feita em total conformidade com a estrutura
metodológica fornecida pela VM0011 – IFM LPF (VCS, 2011) e CCBA (2008) contemplando
quatro ações específicas a serem monitoradas:
i.

Implantação e execução do Projeto;

ii.

Dinâmica e estoque de biomassa florestal;

iii.

Desflorestamento e degradação florestal;

iv.

Revisões periódicas de emissões ex post.

Monitoramento remoto e vigilância da área do Projeto
A mensuração da área alterada e quantificação da perda de biomassa presentes na AP com a
detecção da mudança do uso do solo é fundamental para estimativas precisas de emissão de
GEE, contabilizando o incremento/perda de biomassa florestal.
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Logo, o uso de técnicas de sensoriamento remoto por meio de imagens de satélite de média
resolução espacial será aplicado pontualmente na AP e no entorno com o objetivo de monitorar
temporalmente a dinâmica do uso do solo, principalmente na identificação de riscos e ameaças
em áreas florestadas. A verificação in situ complementará as análises da paisagem em ambiente
SIG com o objetivo de quantificação, espacialização e identificação de conversão de áreas
florestadas em outros usos do solo, de degradação ambiental e de outras eventuais mudanças
que possam ocorrer durante a vigência do Projeto.
O Projeto contará como fonte complementar de monitoramento o banco de dados e informações
disponibilizadas pelo Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por
Satélite

38,39

(PRODES Digital), realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),

consoante ao Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia

40,41

(PPCDAm) no

âmbito da Política Nacional de Controle e Prevenção ao Desmatamento. Tais informações são
disponibilizadas online

42

em arquivos digitais vetoriais para a sociedade em geral.

Outras ferramentas fornecerão informações complementares ao monitoramento, como os
indicadores de degradação florestal e focos de calor (queimadas e incêndios florestais) obtidos
43

com o DETER , SAD

44

45

e PROARCO . Ambas as informações são disponibilizadas online e

gratuitamente, em formato vetorial. Esses resultados serão relacionados sistematicamente aos
dados de campo para validação ou contestação do evento ocorrido para que os focos de
desmatamento e degradação sejam identificados, remediados e principalmente denunciados e
assim evitados sempre que possível.
Também será implantado um sistema de vigilância que permita o monitoramento permanente do
território e iniba a entrada de invasores, através de postos de vigilância na AP, controlando o fluxo
de transporte. Além disso, terá o objetivo de investigar e identificar riscos e ameaças como, por
exemplo, mapear focos de calor e áreas suscetíveis e vulneráveis a incêndios, retirada de
madeira ilegal, caça e pesca ilegal, invasões de terceiros, entre outras.
Inicialmente estima-se uma demanda efetiva para estruturação do sistema de monitoramento
evigilância, que inclui a contratação de profissionais especializados, equipamentos de campo,
equipamentos eletrônicos (câmera digital, GPS, desktop e notebook, smartphone, impressora,
softwares de geoprocessamento e SIG dentre outros), automóvel e/ou motocicletas, barcos
38

http://www.obt.inpe.br/prodesdigital/metodologia.html

39

http://www.obt.inpe.br/prodes/metodologia.pdf
http://www.mma.gov.br/florestas/controle-e-preven%C3%A7%C3%A3o-do-desmatamento
41
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/PPCDAm/_FINAL_PPCDAM.PDF
42
http://www.obt.inpe.br/prodes/index.html
43
http://www.obt.inpe.br/deter/dados/
44
http://www.imazongeo.org.br/doc/downloads.php
45
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motorizados para transporte e locomoção e acervo de imagens de satélite de alta resolução. Para
que o sistema seja efetivo será necessário também o empoderamento e capacitação de toda a
46

equipe envolvida, bem como das comunidades vizinhas , além de um fluxo constante de
informações dirigidas aos atores regionais, entre outros interessados.
A distribuição estratégica de pontos de vigilância e acesso às estradas da RPDS também
proporcionará suporte aos outros PMs, incluindo os apectos sociais e de conservação da
biodiversidade, especialmente no apoio logístico das atividades de campo previstas.
Procedimentos

de

determinação

das

parcelas

permanentes

amostrais

(PSPs)

e

mensuração
O cálculo do estoque e incremento corrente de biomassa florestal será subsidiado através da
instalação de PSPs na AP e respectivo monitoramento temporal através do Inventário Florestal
Contínuo (IFC). A metodologia proposta pelo VCS (2011) sugere o emprego de parcelas
permanentes e/ou temporárias, no entanto, a mesma corrobora à maior eficiência e acurácia das
parcelas permanentes.
Buscando demonstrar o rigor processual e estatístico utilizado, em formato de Anexo (Anexo 23 Inventário Florestal 2014), serão apresentados detalhadamente todos os procedimentos de
amostragem, estratificação florestal da AP, desenho amostral, cálculo de intensidade amostral
entre outros parâmetros mensurados nas PSPs para o monitoramento do balanço de biomassa
devido ao ingresso/mortalidade de indivíduos, crescimento em DAP e Altura. Com objetivo de
promover robustez nas estimativas de biomassa florestal, procedimentos padrões de operação SOPs (Seção 8.2) serão aplicados pela equipe executora do IFC.
O Projeto prevê procedimentos e rotinas padronizadas para aperfeiçoamento na coleta e registro,
análise e controle de qualidade de dados primários, interpretação e sistematização, bem como
para o armazenamento e consulta de um banco de dados integrado, com o objetivo claro de
promover transparência na mensuração e rastreabilidade documental de todas as atividades
previstas. A frequência de revisão do monitoramento dependerá do parâmetro monitorado,
conforme apresentado na Seção 8.2.
Estratificação da área do Projeto
Com o objetivo de aumentar a acurácia e precisão amostral, dividiu-se a AP em três estratos
distintos para diminuir a intensidade amostral e custos operacionais tanto do IF inicial quanto do
monitoramento. A estratificação foi feita com base nas diferentes fitofisionomias existentes na

46
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área do Projeto. De acordo com a classificação SIPAM / RADAM (DPI, 2002). Foram identificadas
3 diferentes fitofisionomias:
A. Floresta Ombrófila Densa Aluvial de Dossel Emergente (FODADE);
B. Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas de Dossel Emergente (FODTBDE);
C. Formações Pioneiras (FP)
A caracterização de cada fitofisionomia está demonstrada na Seção 4.4 e no Plano de Gestão
(Anexo 9).
Formato e tamanho das PSPs
Conforme será detalhado no Anexo 23 as parcelas serão retangulares e com o tamanho de 125
por 25 metros. Higuchi (1982) corrobora o tamanho ideal de parcelas retangulares para
amostragem florestal na Amazônia, além de orientações práticas e econômicas para escolha do
tamanho ideal de parcelas para este propósito.
Intensidade amostral e número de PSPs
A realização de um inventário preliminar determinará a intensidade amostral por estrato, de modo
a obter uma amostragem com erro inferior a 10% e 95% de confiança. O IFC será norteado pelos
passos 1 a 9 descritos na seção 7.1.2.3 (VCS, 2011), culminando com a aplicação da equação 7.3
para o cálculo do número ótimo de amostras por estrato.
Desenho amostral das PSPs
A metodologia é flexível quanto ao desenho amostral, que pode ser escolhido dentre as práticas
mais usuais, como: amostragem aleatória, estratificada, sistemática estratificada, dentre outras.
Mais informações no Anexo 23.
Parâmetros mensurados nas PSPs
O monitoramento será realizado nos diferentes estágios de sucessão (diferentes intervalos de
DAP). Os parâmetros, tanto de árvores como de palmeiras, que serão monitorados são
apresentados a seguir:
 Registro de cada indivíduo mensurado através de plaquetas de alumínio com numeração ;
 Mensuração de DAP dos indivíduos no interior de cada PSP;
 Localização, dimensionamento e georreferenciamento dos vértices das PSPs
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Todos os parâmetros serão registrados em campo em planilha digital e/ou analógica. Para
transparência do processo, as responsabilidades e obrigações serão claramente definidas entre
as partes envolvidas, sobretudo para registro e evidenciação de todos os procedimentos
metodológicos utilizados principalmente na execução das atividades de mensuração em campo.
Além de clareza no processamento e alimentação, será fundamental uma sistematização
acessível dos dados para posterior verificação do banco de informações.
Também será apresentado no Anexo 23 o memorial de cálculo com todas as fórmulas aplicadas e
respectivos parâmetros estatísticos derivados da amostragem (erro, intervalo de confiança, média,
desvio padrão, intervalo de confiança, número ótimo de parcelas, etc.) para verificação e
rastreabilidade da acurácia da estimativa média de biomassa. No mesmo Anexo também deverá
constar o registro fotográfico, listagem de materiais utilizados, referências e valores aplicados,
além de outras informações relevantes.
Frequência de monitoramento
A frequência de monitoramento dos parâmetros mensurados nas PSPs será de não mais que 5
anos a partir da primeira mensuração. Outros parâmetros pertinentes ao monitoramento tanto das
PSPs como a mudança do uso do solo na AP e entorno como desmatamento, degradação
florestal, focos de calor, distúrbios naturais serão monitorados regularmente como operação de
rotina do Projeto e sistematizados e arquivados anualmente.
QA/QC – Condução das atividades de mensuração em campo
As atividades de mensuração em campo do IFC serão realizadas por equipe com experiência na
região amazônica. Um responsável da EBCF fará acompanhamento inicial das atividades de
campo para realizar uma pré-verificação e alinhamento geral dos procedimentos padrões de
alocação e dimensionamento das PSPs, identificação e mensuração do DAP dos indivíduos
arbóreos no interior das PSPs. Logo, serão adotadas boas práticas de IFC demonstradas a
seguir:
 Assegurar uma mensuração e alocação das PSPs que sejam padronizadas e sem desvios de
procedimentos e principalmente orientadas para verificação das atividades de campo;
 Uso de equipamentos adequados de mensuração e utilitários (ex: fita diamétrica, escada,
podão, GPS de navegação, bússola, tinta vermelha, dentre outros)
 Observações quanto ao posicionamento da altura de medição do diâmetro no fuste a 1,30
metros do solo (ex: sapopemas, bifurcações, relevo, inclinação do tronco, cipós, entre outras);
 Identificação com tinta vermelha na altura do fuste mensurado para identificação em posterior
remedição;
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 Sugere-se mensurar altura (H) do fuste de árvores caídas no interior da PSPs e proximidades
com um uso de trena, buscando valores mais precisos;
 Coleta e identificação botânica (nome vulgar, científico e família) de cada indivíduo;
 Listagem com o potencial de uso não madeireiro de cada espécie;
 Uso de planilha de campo em papel ou planilhas digitais personalizadas para registro dos
parâmetros mensurados em campo;
 Registro fotográfico das PSPs de todos os respectivos procedimentos;
 Sinalizações dos vértices iniciais e finais das PPs e da metragem interna das parcelas;
 Demarcação e limpeza de trilhas de acesso e georreferenciamento das mesmas;
 Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPIs) e vestuário apropriado da
equipe de campo, kit primeiro socorro, antiofídico, galões de água, mochilas, alimentação
adequada, dentre ouros cuidados.

QA/QC - Seleção de valores em literatura
Este documento foi desenvolvido por um grupo técnico multidisciplinar e com vasta experiência
nesta temática. Os parâmetros aplicados oriundos de literatura foram amplamente discutidos e
embasados numa extensa revisão bibliográfica, sempre buscando estimativas conservadoras. A
seção 7.2.1 da metodologia VM0011, lista e descreve os parâmetros secundários e suas
respectivas fontes técnicas e científicas, as quais serviram como base para aconfecção desse PM.
QA/QC - Entrada de dados e arquivamento
Usualmente os dados de entrada para estimativa de biomassa são coletados de maneira
analógica (planilhas impressas) ou digital (tablets+ODK) na amostragem em campo. Pretende-se
contratar uma equipe com alta experiência no uso de ODK para capacitar a equipe da EBCF. O
responsável por esta atividade deverá ter experiência em inventários florestais. Após as atividades
de campo, os dados coletados serão levados ao escritório para digitalização e processamento.
Será verificada ainda a possibilidade do uso de planilhas digitais

47,48

em campo, viabilizando assim

análises preliminares dos dados coletados antes mesmo da etapa de escritório, subsidiando
eventuais ajustes nos procedimentos de forma simultânea, durante as atividades de coleta dos
dados.
O proponente do Projeto também ficará responsável pelo processamento, sistematização e
arquivamento digital (planilhas, fotos, arquivos de SIG) e analógico (planilhas cadernetas de
47
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campo) destas informações num banco de dados apropriado, por pelo menos 2 anos após o fim
do período creditício, permitindo assim transparência e disponibilidade dos dados no processo de
auditória.
Análise de Risco e Não Permanência
A determinação de reserva buffer foi realizada com a aplicação da Ferramenta de Risco e Não
Permanência AFOLU V.3.2 (VCS, 2012b)

49

considerando o risco de vazamentos e aumento de

emissões. O Anexo 22 demonstra a análise e respectivas ponderações dos riscos internos,
externos e naturais às diversas atividades do Projeto.
Cálculos ex post da redução de emissões antrópicas de GEEs
O cálculo da linha de base deverá ser atualizado, quando aplicável, durante as verificações,
juntamente com as emissões das atividades do Projeto e eventuais vazamentos. Nesse contexto,
qualquer mudança no uso da terra, variação da dinâmica de carbono da floresta, eventos
catastróficos, serão monitorados e contabilizados. De modo geral, também serão monitorados o
comportamento de agentes e vetores potencialmente relacionados à degradação florestal ou
qualquer outro aspecto capaz de impactar o fluxo de carbono dentro da AP.
A atualização dos cálculos para contabilização ex post seguirão os procedimentos contidos de 1 a
10 da seção 7.4 em VCS (2011).
5.1.2 Monitoramento dos Impactos para Biodiversidade
Como ainda não houve o desenvolvimento de inventários de fauna dentro das áreas do Projeto
Amazon Rio (para o presente projeto foram utilizadas informações biológicas do plano de manejo
da RDS do Rio Amapá) será implantado um sistema de monitoramento da biodiversidade que
seguirão a metodologia RAPELD (Levantamentos Rápidos de vários grupos taxonômicos (RAP)
para estudos ecológicos de longa duração) (MAGNUSSON et al, 2005).
O método RAPELD contribui para pesquisas de longa duração por meio de inventários rápidos de
avaliação e complementaridade biótica e planejamento do uso de terra na Amazônia. Esse
método aumenta a probabilidade de amostragem adequada de comunidades biológicas diversas,
que requerem áreas extensas e ao mesmo tempo minimizam a variação dos fatores abióticos que
afetam essas comunidades com amostragem de áreas menores.
Após a implantação dessa metodologia nas áreas do Projeto, haverá a continuidade dessas
observações via monitoramento comunitário da biodiversidade de flora a ser implantado por meio
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da coordenação do Projeto. Isso deverá ocorrer após a apresentação da proposta, consentimento
e efetivo envolvimento das comunidades do entorno que utilizam os recursos naturais das
reservas para caça, pesca e extrativismo florestal.
O sistema de monitoramento da biodiversidade do Projeto se integra ao Programa de
Monitoramento Comunitário da Biodiversidade em Unidades de Conservação – Probuc, da
Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas – SDS, criando em 2005 pelo Centro
50

Estadual de Unidades de Conservação – CEUC (MARINELLI, et al., 2006). O modelo ProBUC ,
51

apoiado pela ARPA , está sendo implementado em algumas UCs do Estado do Amazonas, e
apresenta-se como uma iniciativa inovadora. Este programa minimiza gastos, promove respostas
e resultados rápidos, gera dados confiáveis e armazenamento conciso. Isso ocorre porque é
executado pelos atores locais, no dia-a-dia de seu trabalho cotidiano, facilitando assim toda a
questão logística envolvida no monitoramento da biodiversidade, bem como a melhoria social das
comunidades do entorno das Reservas.
Assim como o ProBUC, o sistema comunitário de monitoramento do Projeto terá como objetivos:
1) sensibilizar as comunidades que utilizam a área do Projeto sobre a relevância do
monitoramento do uso de recursos naturais, com foco na sustentabilidade; 2) capacitar lideranças
e pessoas interessadas para atuar como monitores da biodiversidade; 3) monitorar espécies com
potencial de aproveitamento pelas comunidades; 4) monitorar espécies de interesse especial (em
perigo crítico, perigo ou ameaça de extinção; e 5) monitorar o uso do solo e modificações na
cobertura vegetal.
De acordo com os objetivos acima, o trabalho de campo é direcionado para uma melhor
compreensão do uso dos recursos naturais pela lógica da dinâmica das mudanças de cobertura
vegetal e uso da fauna local na AP e nos locais de possíveis vazamentos. Tais medidas
reforçarão o cumprimento da legislação vigente, garantindo o sucesso da implementação das
atividades do Projeto.
A avaliação e escolha dos indicadores serão realizadas de acordo com o modelo ProBUC, no
entanto, com aplicabilidade à realidade local, cujos resultados serão atuaizados no período
bianual a partir do primeiro levantamento. Os indicadores de biodiversidade estão em fase de
concepção e planejamento, como sugerido no Sistema de Monitoramento Socioambiental das
Unidades de Conservação da Amazônia Brasileira

52,53

e na Metodologia para Avaliação Rápida e
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Priorização do Manejo de Unidades de Conservação

54

(RAPPAM) em consonância com as

experiências adquiridas e divulgadas pelo CEUC e ICMBIO, descritas anteriormente..
O empoderamento, a responsabilidade e a gestão compartilhada sobre conservação da
biodiversidade constituem o foco principal do modelo metodológico adotado. Essas ações criam
grande expectativa para a gestão ambiental da área visto que o monitoramento da biodiversidade
será realizado pelos próprios comunitários e usuários em conjunto com o proponente do Projeto,
promovendo um efeito multiplicador local, Vale mencionar, que o cumprimento rigoroso desses
procedimentos é de total interesse da EBCF, uma vez que os considera como a chave do sucesso
do Projeto.,
De antemão, o Projeto parte da premissa que não ocorrerá qualquer impacto negativo para a
biodiversidade tanto na área do Projeto como no seu entorno. , Na direção oposta, o Projeto
pretende gerar e disponibilizar maior conhecimento sobre o território, subsidiando propostas de
conservação e de uso sustentável a partir da adoção de boas práticas de manejo dos recursos
naturais, bem como sua replicação em outras localidades.
5.1.3 Monitoramento dos Impactos Sociais
O monitoramento dos aspectos sociais incluirá tanto a coleta de informações numéricas, como
quantidade, volume, peso (indicadores quantitativos), quanto informações que expressam
opiniões e experiências (indicadores qualitativos), lembrando-se que essas medidas são
intercambiáveis e compatíveis. A coleta das informações deverá ser sistemática e com frequência
pré-estabelecida e, muito provavelmente, um único indicador exigirá vários instrumentos de
coleta, como planos, registros de campo, relatórios etc.
As informações sociais serão monitoradas com emprego de metodologias participativas. Neste
sentido, o processo de elaboração do Plano de Gestão da RPDS Amazon Rio I constituiu um
primeiro passo.

Para a caracterização socioeconômica das comunidades foram realizadas

diversas reuniões comunitárias, oficinas de mapeamento do uso do solo, entrevistas com grupos
focais, além de visitas de campo (Anexo 10). Nesses eventos foram apresentadas e discutidas as
principais atividades do Projeto, enfatizando a importância e oportunidade de valoração dos
serviços ambientais locais, bem como as estratégias de captação de recursos para a execução de
outros projetos e melhorias no bem estar social das comunidades do entorno da AP.
De posse das informações relativas à caracterização social deverá ser feito um Diagnóstico Rural
Participatico (DRP)

55

para complementar a análise socioeconômica das comunidades locais.

Neste diagnóstico serão coletadas informações históricas, sociais, ambientais, econômicas e
54

Metodologia para Avaliação Rápida e a Priorização do Manejo de Unidades de Conservação (RAPPAM)
Diagnóstico Rural Participativo – Guia Prático - http://comunidades.mda.gov.br/o/890598
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institucionais das comunidades do entorno das Reservas, incluindo indicadores e parâmetros
relacionados aos conflitos sociais e às insatisfações que surgirem em decorrência da
implementação do Projeto. Esse conjunto de informações constituirá o “ponto de partida” do
monitoramento dos diversos aspectos produtivos, econômicos, sociais, ambientais e culturais
praticados pelas comunidades do entorno da AP
Como o monitoramento participativo é uma atividade processual serão necessárias novas
habilidades e instrumentos de coleta e análise. Portanto, o plano de monitoramento começará de
forma simples e incluirá apenas alguns aspectos do Projeto e, na medida em que a experiência
evolui e se constroem capacidades, o monitoramento poderá ser lentamente expandido a fim de
possibilitar uma aferição mais global dos impactos sociais.
Tendo em vista a adoção dessa estratégia processual, o plano de monitoramento ainda se
encontra em fase de construção e, por isso, nem todos os parâmetros e seus respectivos métodos
de coleta foram definidos. O detalhamento do PM será feito posteriormente, considerando as
seguintes limitações:
 Orçamento disponível, tendo em vista os altos custos em termos logísticos desta atividade;
 Localização/mapeamento dos grupos de comunidades que são usuários e têm interesse de
participação do Projeto;
 Intensidade amostral e frequência temporal da avaliação;
 Adaptação metodológica consoante à realidade local e aos objetivos do Projeto;
 Identificação dos parâmetros e indicadores a serem analisados.

Finalmente é importante ressaltar que claramente o Projeto não prevê impactos negativos tanto
na AP como nas comunidades locais localizadas no seu entorno. O Projeto pretende ser um
aliado das comunidades na promoção da melhoria da qualidade vida e bem estar social local, no
sentido de facilitar, replicar e construir novas parcerias em prol de atividades sustentáveis, além
propor e testar, em conjunto com as comunidades, boas práticas de manejo e uso dos recursos
naturais.

5.2
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Dados e parâmetros disponíveis para validação (CL3)
Parâmetro

DBHn,i,s, j ,t=0

Unidade

Centímetros

Descrição

Diâmetro a altura do peito, t=0 anos
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Fonte do dado:

Medição de campo nas PSPs

Método de mensuração e

Validado/Verificado antes da data de início do

procedimentos a serem aplicados:

Projeto IFM-LtPF tanto para PSPs e em áreas
com possíveis distúrbios.

Frequência:

Em intervalos não superior a 5 anos após a
primeira medição

Valor a ser aplicado:

-

Equipamento:

Fita métrica e suta

Controle de qualidade procedimentos

O IFC será realizado por equipe técnica com

aplicáveis:

vasto conhecimento em práticas em atividades
de IFC seguindo os os procedimentos padrões
abaixo:
- observações quanto ao posicionamento da
altura de medição do diâmetro no fuste a 1,30
metros do solo (ex: sapopemas, bifurcações,
relevo, inclinação do tronco, cipós entre outras);
- identificação com tinta vermelha na altura do
fuste onde foi mensurado para identificação em
posterior remedição;

Método de cálculo:

Mensuração in situ nas PSPs

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-10; 311; 3-12 em VCS 2011

Parâmetro

DBHtree_ nd,n,i,snd, j ,t

Unidade

Centímetros

Descrição

Diâmetro a Altura do Peito da árvore individual
(n) da espécie ( i ), na parcela amostral em área
naturalmente perturbada (snd), no estrato ( j ) no
ano t

v3.0

Fonte do dado:

Mensurado usando fita métrica (DAP)

Método de mensuração e

Validado/Verificado apenas quando verificação
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procedimentos a serem aplicados:

de algum distúrbio

Frequência:

Em intervalos não superior a 5 anos após a
primeira medição

Valor a ser aplicado:

Mínimo de 10 cm de DAP com mensuração de
todos os indivíduos no interior da PSPs

Equipamento:

Fita diamétrica ou métrica

Controle de qualidade procedimentos

O IFC será implementado por equipe técnica

aplicaveis:

com vasto conhecimento em práticas em
atividades de IFC seguindo os procedimentos
padrões abaixo:
- observações quanto ao posicionamento da
altura de medição do diâmetro no fuste a 1,30
metros do solo (ex: sapopemas, bifurcações,
relevo, inclinação do tronco, cipós entre outras);
- identificação com tinta vermelha na altura do
fuste onde foi mensurado para identificação em
posterior remedição;

Método de cálculo:

Mensuração nas PSPs com equipamento
adequado

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-12 em
VCS (2011)

Parâmetro

And, j ,t

Unidade

Hectares

Descrição

Área de distúrbio natural (nd), no estrato j
no ano t

Fonte do dado:

EBCF

Método de mensuração e

Através de monitoramento por SR/SIG e

procedimentos a serem aplicados:

avaliações e validações em campo

Frequência:

Anual

Valor a ser aplicado:

Somente após sensoriamento remoto e
avaliação em campo no caso de algum distúrbio.
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Equipamento:

Recursos computacionais, imagens de satélite e
softwares específicos.

Controle de qualidade procedimentos

Verificação a avaliação em campo e posterior

aplicaveis:

mensuração em ambiente SIG com auxílio de
imagens de satélite de baixa/média resolução.

Método de cálculo:

Ambiente SIG

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 4-15;
4-17a em VCS (2011)

Parâmetro

fnatdisturb, j ,t

Unidade

Adimensional

Descrição

Fração de floresta naturalmente danificada no
estrato j, no ano t

Fonte do dado:

EBCF

Método de mensuração e

Através de Monitoramento por SR/SIG e

procedimentos a serem aplicados:

avaliações em campo

Frequência:

Anual

Valor a ser aplicado:

Somente após avaliação em campo e remoto

Equipamento:

Recursos computacionais e softwares
específicos

Controle de qualidade procedimentos

Mensuração em ambiente SIG com auxílio de

aplicaveis:

imagens de satélite de baixa/média resolução.

Método de cálculo:

Ambiente SIG

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 4-16 em
VCS (2011)

Parâmetro

Villegal_ harvest,t

Unidade

m

Descrição

Volume de madeira ilegal vendida conforme

3

determinado no levantamento de campo no ano t
Fonte do dado:
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Método de mensuração e

Levantamento em campo e informações

procedimentos a serem aplicados:

secundárias

Frequência:

Anual

Valor a ser aplicado:

-

Equipamento:

Imagens de satélite, recursos computacionais e
softwares específicos e observação em campo e
secundárias

Controle de qualidade procedimentos

Será formada e capacitada uma equipe

aplicaveis:

responsável para atividades tanto de vigilância
da RPDS bem como para o monitoramento
remoto com expertise em tecnologias de
geoprocessamento

Método de cálculo:

Através de verificação em campo e coleta de
informações preliminares para posterior
mensuração em ambiente SIG

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 4-21 em
VCS (2011)

Parâmetro

Aillegal_ harvest,j ,t

Unidade

Hectares

Descrição

Área ilegal de colheita no estrato j, no ano t

Fonte do dado:

EBCF

Método de mensuração e

Uso de imagens de satélite de alta/media

procedimentos a serem aplicados:

resolução em ambiente SIG

Frequência:

Anual

Valor a ser aplicado:

Apenas quando pertinente

Equipamento:

Imagens de satélite, recursos computacionais e
softwares específicos

Controle de qualidade procedimentos

Interpretação visual de imagens e verificação em

aplicaveis:

campo

Método de cálculo:

Através de verificação em campo e coleta de
informações preliminares para posterior
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mensuração em ambiente SIG
Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 4-22 em
VCS (2011)

Parâmetro

Vactual_ harvest,l ,t

Unidade

m ano

Descrição

Volume anual real de colheita para a terra l, que

3

-1

é de propriedade ou operada pelo proponente do
Projeto ou a floresta com situações e condições
comparáveis em nível local, ou regional, ou
nacional no ano t
Fonte do dado:

EBCF (2013). Evidenciação com documentos pré
Projeto

Método de mensuração e

Inventário 100% e licenciamento. Ex-ante

procedimentos a serem aplicados:
Frequência:

Anual

Valor a ser aplicado:

Variando anualmente de acordo com o POA

Equipamento:

-

Controle de qualidade procedimentos

EBCF e Orgão licenciador responsável

aplicaveis:
Método de cálculo:

Seguindo a legislação estadual e federal

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 5-4; 5-5;
5-6; 5-7 em VCS (2011)

Parâmetro

As, j ,t=0

Unidade

Área em hectares

Descrição

Área total das parcelas amostradas (s) no estrato
( j ), no tempo t=0

Fonte do dado:

Alocação e espacialização em campo nas
parcelas amostrais
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Método de mensuração e

Será realizado um inventário florestal contínuo

procedimentos a serem aplicados:

para monitoramento da dinâmica do estoque de
carbono. E caso necessário, em áreas com
distúrbio.

Frequência:

Em intervalos não superior a 5 anos após a
primeira medição

Valor a ser aplicado:

No mínimo 30 (trinta) parcelas

Equipamento:

GPS e trena

Controle de qualidade procedimentos

O IFC será implementado por equipe técnica

aplicaveis:

com vasto conhecimento em práticas em
atividades de IFC seguindo os procedimentos
padrões abaixo:
- assegurar uma mensuração e alocação das
PSPs seja padronizado e sem desvios de
procedimentos e principalmente orientado a
confiabilidade para verificação das atividades de
campo,
- uso de equipamentos adequados de
mensuração e utilitários (ex: trena, GPS de
navegação, bússola, tinta vermelha, canos e
outros);
- sinalizações dos vértices iniciais e finais das
PSPs e da metragem interna das parcelas;
-defesa de inclinação para ajuste correto do
tamanho e formato das PSPs
- georreferenciamento dos vértices das PSPs;
- demarcação e limpeza de trilhas de acesso e
georreferenciamento das mesmas;

Método de cálculo:

Revisão de literatura para aplicação de
metodologia pertinente

Comentários:

v3.0
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11; 3-12 em VCS 2011

Parâmetro

And, j ,t

Unidade

Hectares

Descrição

Área de distúrbio natural (nd), no estrato j
no ano t

Fonte do dado:

Verificação e medição em campo com auxílio de
interpretação de imagens de satélite.

Método de mensuração e

Caso venha a ocorrer um distúrbio significativo

procedimentos a serem aplicados:

na AP, o mesmo será averiguado e avaliado em
campo

Frequência:

Anual

Valor a ser aplicado:

NA (não se aplica)

Equipamento:

GPS, SIG, Imagens de Satélite, recursos
computacionais e softwares específicos de
geoprocessamento, automóvel e outros

Controle de qualidade procedimentos

Será formada e capacitada uma equipe

aplicaveis:

responsável para atividades tanto de vigilância
da RPDS bem como para o monitoramento
remoto com expertise em tecnologias de
geoprocessamento

Método de cálculo:

Ambiente SIG e dados de campo

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 4-15;
4-17a em VCS (2011)

Parâmetro

fnatdisturb, j ,t

Unidade

Adimensional

Descrição

Fração de floresta naturalmente danificada no
estrato j, no ano t

v3.0
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Proporção da área com distúrbio e área total do
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procedimentos a serem aplicados:

estrato

Frequência:

Anual

Valor a ser aplicado:

NA (não se aplica)

Equipamento:

GPS, SIG, Imagens de Satélite, recursos
computacionais e softwares específicos de
geoprocessamento

Controle de qualidade procedimentos

Será formada e capacitada uma equipe

aplicaveis:

responsável para atividades tanto de vigilância
da RPDS bem como para o monitoramento
remoto com expertise em tecnologias de
geoprocessamento

Método de cálculo:

Quantificação em ambiente SIG e auxílio de
dados de campo

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 4-16 em
VCS 2011

Parâmetros apenas mensurados (não serão monitorados)
Parâmetro

Aproject,t =0

Unidade

Hectares

Descrição

Área do Projeto no tempo t=0

Fonte do dado:

Validação em campo com uso de GPS, mapas
temáticos em ambiente SIG e imagens de
satélite

Método de mensuração e

Validado/Verificado antes da data de início do

procedimentos a serem aplicados:

Projeto IFM-LtPF

Frequência:

NA (não se aplica)

Valor a ser aplicado:

19800 hectares

Equipamento:

Recursos computacionais e softwares
apropriados

v3.0
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Georreferenciamento seguindo normas

aplicaveis:

fundiárias nacionais

Método de cálculo:

Recursos computacionais e softwares
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apropriados com uso de DATUM SAD 1969 e
projeção métrica.
Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 2-1; 3-4;
3-6; 3-9; 3-13; 3-36b em VCS (2011)

Parâmetro

Aproject, j ,t =0

Unidade

Área em hectares

Descrição

Área do Projeto em cada estrato ( j ) no tempo t=0

Fonte do dado:

SIPAM/RADAM 2002

Método de mensuração

Validado/Verificado antes da data de início do Projeto IFM-LtPF

e procedimentos a
serem aplicados:
Frequência:
Valor a ser aplicado:

NA (não se aplica)
Fitofisionomia

Floresta Ombrófila Densa Aluvial
Dossel emergente
Floresta Ombrófila Densa Terras
Baixas Dossel Emergente
Formações Pioneiras com influência
fluvial e / ou lacustre – herbácea

Área (ha)

Área
(%)

3043,22

15%

16615,02

84%

141,75

1%

19800,00

100%

Equipamento:

Recursos computacionais e softwares apropriados

Controle de qualidade

Será formada e capacitada uma equipe responsável para

procedimentos

atividades tanto de vigilância da RPDS bem como para o

aplicaveis:

monitoramento remoto com expertise em tecnologias de
geoprocessamento

Método de cálculo:

Para estratificação da AP foi utilizado o mapa temático de
fitofisionomias do SIPAM/RADAM 2002, onde fez-se um recorte
para AP. Procedimento em ambiente SIG
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Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 2-1; 3-4; 3-6; 3-9; 3-13em
VCS (2011)

Parâmetro

ANHA _ annual,t

Unidade

Hectares

Descrição

Área líquida de colheita para a área do Projeto
no ano t

Fonte do dado:

Obtido a partir do Plano de Manejo Sustentável
Empresarial. Delimitação espacial das Unidades
de Produção Anual (UPA)

Método de mensuração e

Validado/Verificado antes da data de início do

procedimentos a serem aplicados:

Projeto IFM-LtPF

Valor a ser aplicado:

Varíavel conforme o ano

Controle de qualidade procedimentos

De acordo com o licenciamento Ambiental do

aplicaveis:

Plano Operacional Anual

Método de cálculo:

NA (não se aplica)

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-15a;316a; 3-26; 3-27; 3-33; 3-35; 3-37a; 3-38 em VCS
(2011)

Parâmetro

ANHA _ annual,j,t

Unidade

Hectares

Descrição

Área líquida anual de colheita em nível de estrato
no ano t

Fonte do dado:

Obtido a partir do Plano de Manejo Sustentável
Empresarial. Delimitação espacial das Unidades
de Produção Anual (UPA)
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Método de mensuração e

Validado/Verificado antes da data de início do

procedimentos a serem aplicados:

Projeto IFM-LtPF

Frequência:

NA (não se aplica)

Valor a ser aplicado:

19.800 hectares

Equipamento:

Recursos computacionais e softwares
apropriados

Controle de qualidade procedimentos

Uso de Softwares apropriados para cálculo de

aplicaveis:

área, uso de Datum SAD 1969 e uso de projeção
métrica para o cálculo de área.

Método de cálculo:

Ambiente SIG

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-15b;
3-16b; 3-37b em VCS (2011)

Parâmetro

V historical_harvest,l,k

Unidade

Volume em metros cúbicos (m )

Descrição

Volume total de colheita para a terra (l) que é de

3

propriedade e/ou operada pelo proponente do
Projeto durante o período histórico de referência
Fonte do dado:

Registros do proponente do Projeto através do
licenciamento do Planejamento Operacional
Anual (POA). Somente informações ex-ante

Método de mensuração e

Validado/Verificado antes da data de início do

procedimentos a serem aplicados:

Projeto IFM-LtPF

Frequência:

NA (não se aplica)

Valor a ser aplicado:

184.939,01 m3

Equipamento:

NA (não se aplica)

Controle de qualidade procedimentos

Registro histórico pré-Projeto

aplicaveis:
Método de cálculo:

Registro histórico do pré-Projeto

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 5-3 em
VCS (2011)
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5.3

Dados e parâmetros do monitoramento (CL3, CM3 & B3)

Parâmetro

Desflorestamento

Unidade

Hectare

Descrição

Conversão de áreas de uso florestal em outros
usos

Fonte do dado:

Dados primários de vigilância sob
responsabilidade da EBCF e secundários
(PRODES, SAD, DETER e outros)

Método de mensuração e

Coleta e avaliação de dados em campo, além de

procedimentos a serem aplicados:

diversos procedimentos e rotinas de
geoprocessamento e Sensoriamento Remoto tais
como: pré processamento de imagens orbitais
(correções geométricas e radiométricas) e
posterior classificação automática e interpretação
visual de séries temporais de imagens de satélite
em um período de interesse e comparação com
dados secundários.

Frequência:

Mensal

Valor a ser aplicado:

Avaliação ex-post

Equipamento:

GPS, Sistema de Informações Geográficas
(SIG), Imagens de Satélite, recursos
computacionais e softwares específicos de
geoprocessamento, automóvel e outros

Controle de qualidade procedimentos

Será formada e capacitada uma equipe

aplicaveis:

responsável para atividades tanto de vigilância
da RPDS, bem como para o monitoramento
remoto com expertise em tecnologias de
geoprocessamento

Método de cálculo:

Ambiente de Sistema de Informações
Geográficas (SIG)

Parâmetro

v3.0
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Unidade

Hectare

Descrição

Detecção remota de atividades de degradação
florestal (ex: exploração seletiva ilegal)

Fonte do dado:

Dados primários e secundários (DEGRAD, Deter,
PROARCO, denúncias e entre outros)

Método de mensuração e

Coleta e avaliação de dados em campo, além de

procedimentos a serem aplicados:

diversos procedimentos e rotinas de
geoprocessamento e Sensoriamento Remoto tais
como: pré-processamento de imagens orbitais
(correções geométricas e radiométricas) e
posterior classificação automática e interpretação
visual de séries temporais de imagens de satélite
em um período de interesse e comparação com
dados secundários

Frequência:

Mensal

Valor a ser aplicado:

Avaliação ex-post

Equipamento:

GPS, SIG, Imagens de Satélite, recursos
computacionais e softwares específicos de
geoprocessamento, automóvel e outros

Controle de qualidade procedimentos

Será formada e capacitada uma equipe

aplicaveis:

responsável para atividades tanto de vigilância
da RPDS, bem como para o monitoramento
remoto com expertise em tecnologias de
geoprocessamento

Método de cálculo:

Ambiente de Sistema de Informações
Geográficas (SIG)

Parâmetro

Focos de calor e queimadas / incêndios
florestais

Unidade

Localidades (pontos) e proximidades

Descrição

Detecção remota de atividades de degradação
florestal (ex: exploração seletiva sem aporte
legal)

v3.0

107

MONITORING & IMPLEMENTATION REPORT
VCS Version 3, CCB Standards Third Edition
Fonte do dado:

Dados primários e secundários (DEGRAD, Deter,
PROARCO, denúncias e entre outros)

Método de mensuração e

Coleta e avaliação e validação de dados em

procedimentos a serem aplicados:

campo, além de diversos procedimentos e
rotinas de geoprocessamento

Frequência:

Mensal

Valor a ser aplicado:

Avaliação ex-post

Equipamento:

GPS, SIG, Imagens de Satélite, recursos
computacionais e softwares específicos de
geoprocessamento, automóvel e outros

Controle de qualidade procedimentos

Será formada e capacitada uma equipe

aplicaveis:

responsável para atividades tanto de vigilância
da RPDS, bem como para o monitoramento
remoto com expertise em tecnologias de
geoprocessamento

Método de cálculo:

Ambiente de Sistema de Informações
Geográficas (SIG)

Parâmetro

Distúrbios naturais

Unidade

Área em hectares

Descrição

Detecção remota de distúrbios naturais
comprometendo o estoque de biomassa da AP
(ex: blowdown, catástrofes climáticas severas,
ataques de pragas, doenças entre outros)

Fonte do dado:

Dados primários e secundários (imagens de
satélite e denúncias e entre outros). Em caso da
ocorrência de distúrbios naturais significantes na
AP, também será realizado um IFC para
quantificação da perda de biomassa bem como a
dinâmica de regeneração e incremento da área,
utilizando a mesma metodologia amostral do IFC
em áreas de floresta.

Método de mensuração e

v3.0
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procedimentos a serem aplicados:

campo, além de diversos procedimentos e
rotinas de geoprocessamento.

Frequência:

Anual

Valor a ser aplicado:

Avaliação ex-post

Equipamento:

GPS, SIG, Imagens de Satélite, recursos
computacionais e softwares específicos de
geoprocessamento, automóvel e outros

Controle de qualidade procedimentos

Será formada e capacitada uma equipe

aplicaveis:

responsável para atividades tanto de vigilância
da RPDS, bem como para o monitoramento
remoto com expertise em tecnologias de
geoprocessamento

Método de cálculo:

Ambiente de Sistema de Informações
Geográficas (SIG)

Parâmetro

Estoque de Biomassa lenhosa (ABG)

Unidade

Tonelada de biomassa / hectare

Descrição

SIG, SR

Fonte do dado:

Fonte: National dataset of Aboveground Live
Woody Biomass density at spatial resolution of
circa 500m derived from
field/LiDAR(GLAS)/MODIS - Baccini et al
(2012)

56

Método de mensuração e

Realizou um recorte do mapa rasterizado

procedimentos a serem aplicados:

pantropical nos limites AP. Após o recorte, fez-se
a conversão para o formato shapefile gerando a
biomassa média da AP

Frequência:

Em intervalos não superior a 5 anos após a
primeira medição

Valor a ser aplicado:

248,4 ton/há

Equipamento:

Recursos computacionais e softwares
apropriados

56

http://www.whrc.org/mapping/pantropical/carbon_dataset.html
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Controle de qualidade procedimentos

Revisão de literatura embasada num robusto

aplicaveis:

trabalho cientifico

Método de cálculo:

Ambiente SIG

Comentários:

Aplicado nas equações 3-8, 3-9, 3-14 3-16b em
VCS (2011)

Parâmetros apenas mensurados e revisados em literatura (não serão monitorados apenas
atualizados quando pertinente)
Parâmetro

CFWood

Unidade

tC (t d.m.)

Descrição

Fração de carbono da madeira para a floresta

-1

tropical
Fonte do dado:

VCS (2011)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

0,49

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-3; 3-5;
3-41; 3-51 em (VCS, 2011)

Parâmetro

CFAGB

Unidade

tC (t d.m.)-1

Descrição

Fração de carbono na biomassa acima do solo
das árvores para a floresta tropical

Fonte do dado:

VCS (2011)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

0,47

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-8; 3-14;
3-37a; 3-37b; 3-38; 4-15; 4-17a; 4-21; 4-22; 5-8;
5-9 em (VCS, 2011)

Parâmetro

v3.0

D
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-3

Unidade

(t d.m.) m

Descrição

Densidade da madeira para floresta tropical com
o clima da região correspondente e zona
ecológica

Fonte do dado:

VCS (2011)

Método de mensuração e

Revisão da literatura ou, quando necessário,

procedimentos a serem aplicados:

verificar ou obter valor local

Valor a ser aplicado:

0,6

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-3; 3-5;
3-41; 3-51; 4-21; 5-8; 5-9 em (VCS, 2011)

Parâmetro

fV(DBHn,i,s, j,t=0,Hn,i,s, j,t=0 )

Unidade

Adimensional

Descrição

Equação alométrica de volume em função do
Diâmetro a Altura do Peito e altura; t = 0 anos

Fonte do dado:

Ajustado com base em análise de regressão com
dados do próprio sítio amostrado.

Método de mensuração e

Revisão da literatura ou, quando necessário,

procedimentos a serem aplicados:

verificar ou obter valor local

Valor a ser aplicado:

NA (não se aplica)

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-10; 3-11
em (VCS, 2011)

Parâmetro

fB (DBHn,i,s, j,t=0,Hn,s,i, j,t=0,Di )

Unidade

Adimensional

Descrição

Equação alométrica de biomassa em função do
Diâmetro a Altura do Peito e altura; t = 0 anos

Fonte do dado:

Obtido da literatura (Silva, 2007; Higuchi et al.
2014).

v3.0
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Revisão da literatura ou, quando necessário,

procedimentos a serem aplicados:

verificar ou obter valor local

Valor a ser aplicado:

NA (não se aplica)
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Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-12
(VCS, 2011)

Parâmetro

kdecay

Unidade

yr

Descrição

Taxa de decomposição do reservatório de

-1

madeira morta, por ano
Fonte do dado:

Chamberset al. (2000)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

0,167

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-17; 3-21
(VCS, 2011)

Parâmetro

fRSD

Unidade

Adimensional

Descrição

Fator de dano à floresta remanescente, baseado
na fração da quantidade de carbono proveniente
do dano à floresta remanescente pela quantidade
de carbono no total de toras comercializáveis
extraídas.

Fonte do dado:

Feldpauschet al. (2005)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

2,4

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações
3-19; 4-21; 5-8, 5-9 em (VCS, 2011)

Parâmetro

fbranch _ trim

Unidade

Adimensional

Descrição

A fração de galhos e aparas remanescentes na
biomassa acima do solo após o corte das toras
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comercializáveis e transferida para o reservatório
de madeira morta.
Fonte do dado:

Keller et al. (2004)

Método de mensuração e

Revisão da literatura ou, quando necessário,

procedimentos a serem aplicados:

verificar ou obter valor local

Valor a ser aplicado:

0,67

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações
3-20 em (VCS, 2011)

Parâmetro

flumber_recovery

Unidade

Adimensional

Descrição

Fator de recuperação de Madeira serrada para
proporção de tora comercializável convertida em
produto de madeira abatida.

Fonte do dado:

Veríssimo (1992) apud VCS (2011)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

0,47

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações
3-26; 3-27 em (VCS, 2011)

Parâmetro

kltHWP_ ox

Unidade

yr

Descrição

Taxa de oxidação por ano para produtos de

-1

madeira abatida de longo prazo.
Fonte do dado:

IPCC (2006) apud VCS (2011)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

0,023

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações
3-28 em (VCS, 2011)
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Parâmetro

Gregrowth, t

Unidade

(t d.m.) ha yr

Descrição

Regeneração média por hectare por ano da

-1

-1

biomassa acima do solo após corte seletivo no
ano t, em t.d.m./ha/ano.
Fonte do dado:

Mazzeiet al. (2010)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

2,6

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações
3-38 em (VCS, 2011)

Parâmetro

EFfuel - Gasolina

Unidade

tCO2-e kL

Descrição

Fator de emissão de combustível

Fonte do dado:

IPCC (2006)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

2,395

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações

-1

3-40; 3-42; 3-43; 3-46; 3-50; 3-54; 4-8; 4-11; 4-14
em (VCS, 2011)

v3.0

Parâmetro

EFfuel - Diesel

Unidade

tCO2-e kL

Descrição

Fator de emissão de combustível

Fonte do dado:

IPCC (2006)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

-1
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Valor a ser aplicado:

3,013

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações
3-40; 3-42; 3-43; 3-46; 3-50; 3-54; 4-8; 4-11; 4-14
em (VCS, 2011)

Parâmetro

FCharvest - Gasolina

Unidade

kL m

Descrição

Consumo de combustível do equipamento

-3

3

utilizado para corte e arraste por m de madeira
colhida comercializável
Fonte do dado:

Floresta Viva Amazonas

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

0,01

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-40 em
(VCS, 2011)

Parâmetro

FCharvest - Diesel

Unidade

kL m

Descrição

Consumo de combustível do equipamento

-3

3

utilizado para corte e arraste por m de madeira
colhida comercializável
Fonte do dado:

Floresta Viva Amazonas

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

0.05

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-40 em
(VCS, 2011)

Parâmetro

v3.0

CAPtruck Carreta

115

MONITORING & IMPLEMENTATION REPORT
VCS Version 3, CCB Standards Third Edition
3

-1

Unidade

m truck

Descrição

Capacidade de carga do caminhão

Fonte do dado:

EBCF (2013)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

30

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-44; 3-52
em (VCS, 2011)

Parâmetro

CAPtruck Balsa

Unidade

m truck

Descrição

Capacidade de carga do caminhão

Fonte do dado:

EBCF (2013)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

500

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-44; 3-52

3

-1

em (VCS, 2011)

Parâmetro

Eff_vehicle Balsa

Unidade

km kL

Descrição

Eficiência do combustível por tipo de veículo

Fonte do dado:

Barros &Uhl (1997)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

3770

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações

-1

3-46; 3-52; 3-54; 4-7; 4-11; 4-14 em (VCS, 2011)
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Parâmetro

Eff_vehicle Carreta
-1

Unidade

km kL

Descrição

Eficiência do combustível por tipo de veículo

Fonte do dado:

Barros &Uhl (1997)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

2000

Controle de qualidade procedimentos
aplicaveis:
Aplicação do parâmetro nas equações

Comentários:

3-46; 3-52; 3-54; 4-7; 4-11; 4-14 em (VCS, 2011)

Parâmetro

edemand

Unidade

kWh m

Descrição

Demanda de energia elétrica para o

-3

processamento por volume processado
Fonte do dado:

VSS (2011)

Método de mensuração e

Revisão da literatura para o valor apropriado

procedimentos a serem aplicados:

durante o evento de monitoramento

Valor a ser aplicado:

20

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações
3-47 em (VCS, 2011)

Parâmetro
Unidade
Descrição

EFelectricity
-1

tCO2-e kWh

Fator de emissão de energia elétrica no país de
origem

Fonte do dado:
Método de mensuração e

v3.0
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procedimentos a serem aplicados:
Valor a ser aplicado:

0,000088 (2000), 0,000079 (2003), 0,00003223
(2006), 0,0000293 (2008)

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 3-48; 4-4
em (VCS, 2011)

Parâmetro

EFflight,y

Unidade

tCO2-e (passenger.km)

Descrição

Fator de emissão do vôo para a viagem y

Fonte do dado:

Valor da literatura

Método de mensuração e

Revisão anual do valor específico

-1

procedimentos a serem aplicados:
Valor a ser aplicado:

0,00026 - Domestic
0,00036 – Short
0,0002 – Medium
0,00023 –Long

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações
4-6, 4-10; 4-13 em (VCS, 2011)

Parâmetro:

Vhistorical_ harvest,l,k

Unidade dos dados:

m

Descrição:

Volume total de colheita para a terra (l) que é de

3

propriedade e/ou operada pelo proponente do
Projeto durante o período histórico de referência
Fonte dos dados:

Registros do proponente do Projeto e
documentos de licenciamento, Licença de
Operação (LO) e Autorizações de Exploração
(AUTEFs).

v3.0
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Validado/Verificado antes da data de início do

procedimentos para a aplicação:

Projeto IFM-LtPF
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Frequência do monitoramento e coleta

-

de dados:
Controle de qualidade procedimentos

-

aplicaveis:
Equipamentos necessários:

Valores do licenciamento ambiental evidenciados
na AUTEXs. Registo histórico do pré Projeto

Valor a ser aplicado:

-

Metodo de calculo

Somatório de todas as AUTEXs anuais

Comentários:

Aplicação do parâmetro nas equações 5-3 em
VCS (2011)

PARÂMETROS MONITORADOS DE FLORA
Parâmetro:

Estrutura Florística e Fitossociológica da
comunidade arbórea

Unidade dos dados:

Adimensional

Descrição:

Nas PSPs do IFC, serão verificadas tanto a
incidência de ingresso ou mortalidade e
também observada qual(s) espécie(s) vegetais
se sobressaem, bem como a dinâmica de
crescimento e incremento / decréscimo de
biomassa

Fonte dos dados:

Dados primários obtidos pela EBCF em campo
com a mensuração das PSPs

Descrição dos métodos de medição e

Atividades complementares à remedição do

procedimentos para a aplicação:

IFC, assim poder-se-á inferir sobre a dinâmica,
densidade, dominância, área basal das espécies
encontradas. Serão também comparadas
temporalmente com os parâmetros
fitossociologicos anteriores principalmente
para as espécies de maiores e menores valores
de Índice de Valor de Importância (IVI) e Índice

v3.0
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de Valor de Cobertura (IVI).
Além disso, devem-se atualizar
permanentemente, através de consultas
periódicas, a lista vermelha de vulnerabilidade
e extinção de espécies (SEMA, CITES, IUCN e
MMA)
Frequência do monitoramento e

Em intervalos não superior a 5 anos após a

coleta de dados:

primeira medição

Equipamentos necessários:

Fita métrica, GPS, planilha de campo,
automóvel, computador, primeiros socorros.

Parâmetro:

Estrutura Florística e Fitossociológica da
comunidade arbórea

Unidade dos dados:

Adimensional

Descrição:

Nas PSPs do IFC, serão verificadas tanto a
incidência de ingresso ou mortalidade e
também observada qual(s) espécie(s) vegetais
se sobressaem, bem como a dinâmica de
crescimento e incremento / decréscimo de
biomassa

Fonte dos dados:

Dados primários obtidos pela EBCF em campo
com a mensuração das PSPs

Descrição dos métodos de medição e

Atividades complementares à remedição do

procedimentos para a aplicação:

IFC, assim poder-se-á inferir sobre a dinâmica,
densidade, dominância, área basal das espécies
encontradas. Serão também comparadas
temporalmente com os parâmetros
fitossociologicos anteriores principalmente
para as espécies de maiores e menores valores
de Índice de Valor de Importância (IVI) e Índice
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de Valor de Cobertura (IVI).
Além disso, devem-se atualizar
permanentemente, através de consultas
periódicas, a lista vermelha de vulnerabilidade
e extinção de espécies (SEMA, CITES, IUCN e
MMA)
Frequência do monitoramento e

Em intervalos não superior a 5 anos após a

coleta de dados:

primeira medição

Equipamentos necessários:

Fita métrica, GPS, planilha de campo,
automóvel, computador, primeiros socorros.

Parâmetro:

Extrativismo de produtos florestais nãomadeireiros

Unidade dos dados:

Quantidade de produtos diferenciados e peso
em quilograma

Descrição:

Nas entrevistas dos monitores comunitários
junto às famílias usuárias dos recursos naturais
das áreas do Projeto, será preenchido
formulário contendo as descrições das
variedades e qualidade dos produtos florestais
não-madeireiros extraídos, seus respectivos
volumes e pesos e os seus destinos
(subsistência e/ou comércio).

Fonte dos dados:

Dados primários coletados pelos monitores
comunitários, por meio de planilha cedida pela
EBCF.

Descrição dos métodos de medição e

Recomenda-se que sejam formados 2

procedimentos para a aplicação:

monitores por comunidade, treinados para
fazerem entrevistas com as famílias que
reconhecidamente desenvolvem pesca de
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sobrevivência e/ou comercial dentro das áreas
do Projeto.
Os dados primários coletados deverão ser
disponibilizados à equipe da EBCF, que irá
tabular tais dados, fazer análises qualitativas e
quantitativas.
Frequência do monitoramento e

Os monitores comunitários deverão ter o senso

coleta de dados:

completo de informações duas vezes ao ano,
sendo o primeiro levantamento ocorrido
durante o período de verão (entre os meses de
maio a outubro) e o segundo, no período de
inverno (novembro a abril).

Equipamentos necessários:

Fita métrica, GPS, planilha de campo,
computador, primeiros socorros e máquina
fotográfica.

Parâmetro:

Fitossociologia do estrato herbáceo
arbustivo

Unidade dos dados:

Parâmetros fitossociologicos de espécies
vegetais arbóreas (utilizar os mesmo
parâmetros apresentados neste relatório)

Descrição:

Nas parcelas permanentes será verificada tanto
a incidência de ingresso ou mortalidade e
também observada qual(s) espécie(s) vegetais
se sobressaem, bem como a dinâmica de
crescimento

Fonte dos dados:

Dados primários obtidos EBCF em campo com
a mensuração das PSPs

Descrição dos métodos de medição e

Recomenda-se modelos de parcelas de 1X1

procedimentos para a aplicação:

metro dentro das PSPs, recomenda-se ainda
alocar essas parcelas de maneira continua /
justapostas ou sobrepostas às parcelas do IFC,
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para facilitar a logística de campo,
consequentemente, otimizar recursos
financeiros. Além disso, devem-se atualizar
permanentemente através de consultas
periódicas a lista vermelha de vulnerabilidade e
extinção de espécies (SEMA, CITES, IUCN e
MMA)
Frequência do monitoramento e

Em intervalos não superior a 5 anos após a

coleta de dados:

primeira medição

Equipamentos necessários:

Fita métrica, GPS, planilha de campo,
automóvel, computador, primeiros socorros

Parâmetro:

Avaliação do uso de produtos vegetais para
auto abastecimento

Unidade dos dados:

Unidade / Família / Tempo

Descrição:

Quantificação e qualificação da demanda por
família de produtos vegetais como madeira em
tora, madeira serrada, PFNMs, cipós, palmeiras
e outros benefícios da floresta

Fonte dos dados:

Dados primários obtidos EBCF em campo
visitação das comunidades locais

Descrição dos métodos de medição e

Diagnóstico Rural Participativo através de

procedimentos para a aplicação:

conversas informais ou questionários semi
estruturados com comunitários

Frequência do monitoramento e

Anual

coleta de dados:
Equipamentos necessários:

Automóvel para locomoção, smartphones,
computador entre outros

PARÂMETROS MONITORADOS DE FAUNA

Parâmetro

Fauna de mamíferos de médio e grande
porte

v3.0
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Unidade

Quantidade de espéces

Descrição

Diversidade de espécies de mamíferos de
médio e grande porte

Fonte do dado:

Inventário biológico em campo

Método de mensuração e

Visualização de animais via transecção linear e

procedimentos a serem aplicados:

do rastreamento de vestígios em pontos
amostrais, complementado por dados indiretos
via coleta de fezes e pelos, assim como
entrevistas com moradores locais sobre as
espécies presentes na área e sobre o uso que
fazem da fauna silvestre.
O método de transecção linear é procedimento
padrão para inventários sistemáticos de
mamíferos diurnos na Amazônia e em outras
florestas tropicais e consiste em percorrer
cuidadosamente uma trilha retilínea – a
transecção ou transecto – a um ritmo uniforme,
e registrar todos os encontros com as espécies
de interesse. A cada encontro (avistamento)
com indivíduos ou grupos das espécies-alvo
são registrados: hora, localização na trilha,
espécie, número de indivíduos e suas
respectivas classes sexo-etárias, distância
perpendicular animal-trilha, o comportamento
do animal observado, sua altura em relação ao
chão e outras informações relevantes, como o
item alimentar que eventualmente esteja sendo
consumido. No caso de grupo, os dados
referem-se ao primeiro animal avistado. Antes
de se iniciar o percurso, são anotados a data, o
ponto amostral, observadores, clima e hora de
início. Ao final, anota-se também a hora de
encerramento

Frequência:

Os inventários biológicos, incluindo-se o de
mastofauna devem ser repetidos em um
intervalo não superior a 5 anos após a primeira
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medição.
Valor a ser aplicado:

-

Equipamento:

Fita métrica, binóculos, máquina fotográfica,
luvas pláticas, lupa e sacos pláticos para coleta
de pelos e fezes, assim como formulários para
entrevista.

Controle de qualidade procedimentos

O inventário será realizado por equipe técnica

aplicáveis:

especializada contratada com vasto
conhecimento em inventário rápido de
mastofauna.

Método de cálculo:

-

Comentários:

As espécies cujos adultos possuirem peso igual
ou superior a um quilograma serão
consideradas mamíferos de médio e grande
porte.
A equipe especializada a ser contratada deverá
participar de expedições conjuntas com outras
equipes de especialistas de identificação de
outros taxos de fauna de interesse.

Parâmetro

Fauna de mamíferos Quirópteros
(morcegos)

Unidade

Quantidade de espéces

Descrição

Diversidade de espécies morcegos

Fonte do dado:

Inventário biológico em campo

Método de mensuração e

As principais metodologias utilizadas para as

procedimentos a serem aplicados:

amostragens de quirópteros serão baseadas
em (1) interceptação dos animais em vôo com
auxílio de redes-de-neblina e (2) na busca
diurna empedrais e captura, utilizando redes e
puçás.
As amostragens serão direcionadas a diversos
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tipos de cobertura vegetal e subtipos
associados a esses, mas principalmente a
mosaicos. Os tipos e subtipos de cobertura
vegetal deverão ser diagnosticados
previamente pelas equipes
de flora e estudos da paisagem encontrados na
região de interesse.
Frequência:

Os inventários biológicos, incluindo-se o de
quiropteros devem ser repetidos em um
intervalo não superior a 5 anos após a primeira
medição.

Valor a ser aplicado:

-

Equipamento:

Fita métrica, redes-de-neblina, puçás, máquina
fotográfica, luvas de couro, lupa e sacos
pláticos para coleta de pelos e fezes

Controle de qualidade procedimentos

O inventário será realizado por equipe técnica

aplicáveis:

especializada contratada com vasto
conhecimento em inventário rápido de fauna de
morcegos.

Método de cálculo:

-

Comentários:

As espécies cujos adultos possuirem peso igual
ou superior a um quilograma serão
consideradas mamíferos de médio e grande
porte.
A equipe especializada a ser contratada deverá
participar de expedições conjuntas com outras
equipes de especialistas de identificação de
outros taxons de fauna de interesse.
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Inventário de Avifauna

Unidade

Quantidade de espéces

Descrição

Diversidade de espécies de aves
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Fonte do dado:

Inventário biológico em campo

Método de mensuração e

Visualização e registro sonoro de animais via

procedimentos a serem aplicados:

transecção linear, percorrendo-se
cuidadosamente uma trilha retilínea – a
transecção ou transecto – a um ritmo uniforme,
e registrar todos os encontros com as espécies
de interesse. A cada encontro com indivíduos
ou grupos das espécies-alvo são registrados:
hora, localização na trilha, espécie, número de
indivíduos e suas respectivas classes sexoetárias, distância perpendicular animal-trilha, o
comportamento do animal observado, sua
altura em relação ao chão e outras informações
relevantes, como o item alimentar que
eventualmente esteja sendo consumido.
Antes de se iniciar o percurso, são anotados a
data, o ponto amostral, observadores, clima e
hora de início. Ao final, anota-se também a hora
de encerramento.
Os métodos de censos visuais e bioacústicos
serão utilizados em conjunto para inventariar a
avifauna das localidades.
As vocaliações das aves, sempre que possível,
serão registradas com auxílio de um gravador
analógico ou digital ulra-direcional.
Anteriormente à visita de campo, deve-se
proceder com pesquisas bibliográficas para
auxiliar na identificação das aves em campo,
bem como para levantar informações relativas à
distribuição geográfica das espécies
assinaladas para a região.

Frequência:

Os inventários de avifauna devem ocorrer a
cada 5 anos.
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Valor a ser aplicado:

-

Equipamento:

Binóclulos, gravador de áudio, máquina
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fotográfica, e planeilha de registro.
Controle de qualidade procedimentos

O inventário será realizado por equipe técnica

aplicáveis:

especializada contratada com vasto
conhecimento em inventário rápido de
avefauna.

Método de cálculo:

-

Comentários:

A equipe especializada a ser contratada deverá
participar de expedições conjuntas com outras
equipes de especialistas de identificação de
outros taxons de fauna de interesse.

Parâmetro

Ictiofauna

Unidade

Quantidade de espécies

Descrição

Diversidade de assembleias e espécies de peixes
em lagos, igarapés e rios.

Fonte do dado:

Inventário biológico em campo

Método de mensuração e

Metodologia

procedimentos a serem aplicados:

levantamentos de peixes em módulos RAPELD do

baseada

no

protocolo para

PPBio, em grades. As grades e módulos RAPELD
são sistemas de trilhas e parcelas permanentes
padronizados, de 5 km distanciadas em 1 km entre
si. As trilhas possuem marcação com um piquete a
cada 50 metros com o nome da trilha e a distância
ao longo da trilha. Para o inventário biológico de
peixes utilizam-se parcelas do tipo aquáticas. Cada
parcela corresponde a um trecho de 50m de
comprimento acompanhando o leito do riacho,
igarapé, rio e a medição é feita pela margem, no
sentido foz-cabeceira.
Frequência:

Realizados preferencialmente no mesmo período
sazonal.

Valor a ser aplicado:

-

Equipamento:

Trena de 50m; canos de PVC de ½ polegada (100
cm de comprimento; 8 a 10 unidades); Fitas
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plásticas coloridas (cor que seja facilmente
visualizada na vegetação);
Puçás de malha fina (1 mm);
Rede de arrasto pequena; Formol 37%;
Álcool 96 GL; Etiquetas de papel vegetal 90g;
Caneta de tinta indelével ou nanquim;
Sacos plásticos resistentes; ligas de borracha.
Controle de qualidade

O inventário será realizado por equipe técnica

procedimentos aplicáveis:

especializada contratada com vasto conhecimento
em inventário rápido de ictiofauna.

Método de cálculo:

-

Comentários:

Para maiores detalhamentos, consultar:
http://ppbio.inpa.gov.br/sites/default/files/Peixes.pdf

Parâmetro

Herpetofauna

Unidade

Quantidade de espécies de anfíbios e rápteis.

Descrição

Amostragem de parcelas e identificação da
diversidade de espécies na região do Projeto.

Fonte do dado:

Inventário biológico de campo.

Método de mensuração e

Serão utilizados 2 métodos: i) Armadilhas de

procedimentos a serem aplicados:

interceptação e queda (pitfall traps with drift-fence)
e ii) Busca ativa visual de dia e à noite (Visual
Encounter Surveys, CRUMP; SCOTT, 1994).

Método I) Amostragem padronizada, adequada à
coleta de anuros, répteis, mamíferos e diversos
invertebrados da serrapilheira. Fornece dados
quantitativos que podem ser comparados entre
diferentes áreas, quando o tamanho dos baldes, a
distância entre eles e o desenho das armadilhas
são iguais. Em cada ponto de amostragem serão
usados quatro baldes de 60 litros, dispostos em
forma de Y, sendo o balde central distando 10 m
de cada um dos três baldes periféricos. Cada
balde periférico estará conectado com o central por
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uma lona plástica, de 50 cm de altura, com a
extremidade inferior enterrada no solo. As três
lonas formam um ângulo aproximado de 120º entre
si (JONES, 1981; GIBBONS; SEMLITSCH, 1981;
CORN, 1994; RIBEIRO-JUNIOR et al., 2008).
Durante o período de amostragem, os baldes
devem ser vistoriados diariamente, para coleta dos
animais retidos. Entre os períodos de amostragem,
os baldes devem permanecer fechados ou são
colocados galhos nos baldes, de forma a permitir a
saída de animais que venham a cair. Como
dificilmente se consegue fechar bem os baldes
após estarem enterrados, a segunda opção
usualmente é mais eficiente.

Método II) O método consiste em caminhar
lentamente ao longo da grade de trilhas. A cada
lado da trilha, uma área de 5 metros é amostrada
até uma altura de 3 a 4 metros. São vistoriados a
serrapilheira, troncos em decomposição, cavidades
de troncos, a vegetação dentro de buracos no solo,
e outros locais que podem servir de abrigo para a
herpetofauna. Dos animais avistados ou ouvidos,
mas não coletados, cuja identificação seja segura,
registra-se hora e lugar. Nesse método são
necessárias pelo menos 100 horas de busca por
período.
Frequência:

Realizados preferencialmente no mesmo período
sazonal.

Valor a ser aplicado:

-

Equipamento:

Armadilhas de interceptação, binóculos, microfone
para gravação de vocalização, baldes plásticos de
40 e 100 litros.

Controle de qualidade

O inventário será realizado por equipe técnica

procedimentos aplicáveis:

especializada contratada com vasto conhecimento
em inventário rápido de herpetofauna.
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Método de cálculo:

-

Comentários:

Para maiores detalhamentos, consultar:
http://ppbio.museu-goeldi.br/?q=pt-br/protocolo-10herpetofauna

Parâmetro

Fauna de Anuros (anfíbios)

Unidade

Quantidade de espéces (riqueza)

Descrição

Diversidade de espécies anuros

Fonte do dado:

Inventário biológico em campo

Método de mensuração e

Para a identificação dos anuros, deve-se utilizar a

procedimentos a serem aplicados:

metodologia RAPELD, com grades e módulos em
sistemas de trilhas e parcelas permanentes e
padronizados. As linhas representam
trilhas, que normalmente têm 5 km de
comprimento e distanciam-se 1 km entre si, com
distribuição de parcelas uniformemente
distribuídas.
É interessante que haja pelo menos dois
inventários, um no pico da estação chuvosa
e outro no fim da estação chuvosa. Isto permite
que sejam detectados espécies com estações
reprodutivas curtas e restritas a um destes
períodos.
Antes de iniciar as atividades de campo é
importante coletar o máximo de informações sobre
espécies ocorrentes na área de estudo, utilizandose fotos e arquivos de som disponíveis na internet
ou em literatura especializada para montar
pranchas e coleções de sons de referência.
Deve ser usado o material obtido para iniciar uma
coleção de referência, associando fotos de
indivíduos de cada espécie a suas vocalizações.
Fotos e sonogramas (representações visuais das
vocalizações) podem ser organizadas em
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pranchas de imagens, que podem ser levadas a
campo pelos observadores, auxiliando na
identificação das espécies.

Frequência:

Os inventários biológicos, incluindo-se o de
Anurofauna devem ser repetidos em um intervalo
não superior a 5 anos após a primeira medição.

Valor a ser aplicado:

-

Equipamento:

Máquina fotográfica; gravador digital; sacos
plásticos transparentes (5 L) utilizados para
transportar animais coletados no campo;
um termômetro adequado para aferir a
temperatura do ar; um relógio de pulso;
marcadores permanentes; lápis e
borracha;pranchetas de anotação; uma lanterna
de cabeça; e GPS.

Controle de qualidade

O inventário será realizado por equipe técnica

procedimentos aplicáveis:

especializada contratada com vasto conhecimento
em inventário rápido de anuro fauna.

Método de cálculo:

-

Comentários:

Em caso de dúvidas quanto à identificação precisa
da espécie via sonograma, nomear morfotipos é
suficiente. Pode-se utilizar o nome do gênero ou a
família para nomear cada espécie, seguido do
epíteto “sp”. Identificações mais precisas podem
ser feitas porespecialistas no grupo, mais tarde.
A equipe especializada a ser contratada deverá
participar de expedições conjuntas com outras
equipes de especialistas de identificação de outros
taxos de fauna de interesse.

Parâmetro:

Pesca de subsistência e/ou comercial

Unidade dos dados:

Número de espécies capturadas (nome
comum) e peso dos peixes (em quilograma)
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Descrição:

Nas entrevistas dos monitores comunitários
junto às famílias usuárias dos recursos naturais
das áreas do Projeto, será preenchido formulário
contendo as descrições das espécies e pesos dos
peixes pescados nos lagos, igarapés e rios que
fazem parte das áreas do Projeto e sua região de
entorno (buffer)

Fonte dos dados:

Dados primários coletados pelos monitores
comunitários, por meio de planilha cedida pela
EBCF

Descrição dos métodos de

Recomenda-se que sejam formados 2

medição e procedimentos para a

monitores por comunidade, treinados para

aplicação:

fazerem entrevistas com as famílias que
reconhecidamente desenvolvem pesca de
sobrevivência e/ou comercial dentro das áreas do
Projeto.
Os dados primários coletados deverão ser
disponibilizados à equipe da EBCF, que irá tabular
tais dados, fazer análises qualitativas e
quantitativas.

Frequência do monitoramento e
coleta de dados:

Os monitores comunitários deverão ter o
senso completo de informações duas vezes ao
ano, sendo o primeiro levantamento ocorrido
durante o período de verão (entre os meses de
maio a outubro) e o segundo, no período de
inverno (novembro a abril).

Equipamentos necessários:

Fita métrica, GPS, planilha de campo,
computador, primeiros socorros e máquina
fotográfica.

Parâmetro:

Caça de subsistência e/ou comercial

Unidade dos dados:

Número de espécies caçadas (nome comum),
número de indivíduos caçados, por espécie e peso
dos animais (em quilograma)
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Descrição:

Nas entrevistas dos monitores comunitários junto
às famílias usuárias dos recursos naturais das
áreas do Projeto, será preenchido formulário
contendo as descrições dos animais e seus
respectivos pesos, indicando em quais localidades
foram caçados e a frequência média de caça.

Fonte dos dados:

Dados primários coletados pelos monitores
comunitários, por meio de planilha cedida pela
EBCF

Descrição dos métodos de

Recomenda-se que sejam formados 2 monitores

medição e procedimentos para a

por comunidade, treinados para fazerem

aplicação:

entrevistas com as famílias que reconhecidamente
desenvolvem pesca de sobrevivência e/ou
comercial dentro das áreas do Projeto.
Os dados primários coletados deverão ser
disponibilizados à equipe da EBCF, que irá tabular
tais dados, fazer análises qualitativas e
quantitativas.

Frequência do monitoramento e
coleta de dados:

Os monitores comunitários deverão ter o senso
completo de informações duas vezes ao ano,
sendo o primeiro levantamento ocorrido durante o
período de verão (entre os meses de maio a
outubro) e o segundo, no período de inverno
(novembro a abril).

Equipamentos necessários:

Fita métrica, GPS, planilha de campo,
computador, primeiros socorros e máquina
fotográfica.

Parâmetro:

Fauna cinérgica, bandeira, sob ameaças ou
conflito

Unidade dos dados:

Quantidade de espécies (nome comum) avistadas
e gravadas em áudio e/ou vídeo.

Descrição:

Monitores comunitários serão treinados e
capacitados para promoverem o monitoramento
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de espécies de fauna de interesse ecológico
(ameaçadas, de cunho turístico, sobre pressão de
uso dos moradores – caça e pesca).
Serão definidas trilhas específicas em diversas
localidades de acesso às áreas das AP, com
estabelecimento de metragem de cada trilha.

Fonte dos dados:

Dados primários coletados pelos monitores
comunitários, por meio de planilha cedida pela
EBCF

Descrição dos métodos de

Deverão ser identificadas as principais localidades

medição e procedimentos para a

e trilhas de acesso às áreas do Projeto, com

aplicação:

interesse para monitoramento.
Monitores comunitários treinados deverão
percorrer tais trilhas em frequências definidas,
com o interesse da observação e registro de
animais, a ser definido pela EBCF.

Frequência do monitoramento e

A ser definido nas oficinas de capacitação que a

coleta de dados:

EBCF promoverá junto aos monitores
comunitários, de acordo com as espécies a serem
monitoradas.

Equipamentos necessários:

Binóculos, GPS, planilha de campo, computador,
primeiros socorros, máquina fotográfica e
gravador.

PARÂMETROS MONITORADOS NO ÂMBITO SOCIAL
Parâmetro:

Uso da Terra

Unidade dos dados:

Quantidade de unidades de produção e manejo

Descrição:

Serão quantificadas e dimensionadas todas as
unidades de produção e e de manejo tanto de uso
individual como de uso coletivo, incluindo as
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roças, sítios, plantações de açaí solteiro ou
consorciado, áreas de extrativismo, lagos etc.
Fonte dos dados:

Mapeamento participativo do Plano de Gestão e
dados primários a serem obtidos em campo pela
EBCF

Descrição dos métodos de

Refinamento do mapeamento participativo a partir

medição e procedimentos para a

da interpretação de imagens de satélite de alta

aplicação:

resolução e visita de campo às unidades de
produção e de manejo em cada comunidade.

Frequência do monitoramento e

A cada três anos

coleta de dados:
Equipamentos necessários:

GPS, trenas, imagens de satélite.

Parâmetro:

Produção agrícola, florestal e pesqueira

Unidade dos dados:

Sacos, quilos, toneladas, litros, hectolitros
produzidos

Descrição:

Serão quantificadas as produções das culturas
agrícolas anuais e bianuais, como milho, feijão,
mandioca, de pescado, bem como de produtos
não madeireiros, como castanha, andiroba,
copaíba, entre outros.

Fonte dos dados:

Dados primários a serem obtidos em campo pela
EBCF.

Descrição dos métodos de

Os dados serão coletados nas roças e nas áreas

medição e procedimentos para a

de extrativismo de algumas famílias por

aplicação:

comunidade, bem como nos lagos e rios.

Frequência do monitoramento e

A cada ano ou safra, dependendo do produto

coleta de dados:
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Equipamentos necessários:

Balanças e outros equipamentos apropriados

Parâmetro:

Nível tecnológico

Unidade dos dados:

Descrição

Descrição:

Nível tecnológico, sistemas de manejo e de
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restauração empregados nas unidades de
produção e planos de manejo aprovados e em
execução. Regras de pesca instituídas e
colocadas em prática
Fonte dos dados:

Dados primários a serem obtidos em campo pela
EBCF.

Descrição dos métodos de

Visitas de campo às unidades de produção e de

medição e procedimentos para a

manejo para análise de alguns indicadores, como

aplicação:

número de espécies cultivadas e/ou manejadas,
técnicas empregadas de cultivo e/ou manejo,
como sistemas de consorciamento e rotação de
culturas, emprego de adubos orgânicos e verdes,
uso de cobertura morta etc

Frequência do monitoramento e

A cada três anos

coleta de dados:
Equipamentos necessários:

Cadernetas de campo

Parâmetro:

Organização Social

Unidade dos dados:

Número de eventos, associações e grupos
comunitários. Número e qualidade de
documentação produzida, tomadas de decisão e
lições aprendidas. Número de parcerias e
sistemas de cooperação estabelecidos com outros
grupos e instituições.

Descrição:

Caracterização quantitativa e qualitativa do nível
de organização das comunidades, incluindo a
capacidade de estabelecer parcerias e lidar com
conflitos

Fonte dos dados:

Análise de documentos e entrevistas com
lideranças.

Descrição dos métodos de

Quantificação e descrição do funcionamento de

medição e procedimentos para a

cada evento e/ou instituição. Participação

aplicação:

segundo gênero e idade. Será analisada também
a capacidade das instituições e grupos de elaborar
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planejamentos, planos de negócio, relatórios etc.
Existência de projetos e financiamentos aprovados
e em execução.
Frequência do monitoramento e

A cada ano

coleta de dados:
Equipamentos necessários:

Cadernetas de campo e gravadores quando
permitidos

Parâmetro:

Demografia

Unidade dos dados:

No. de pessoas

Descrição:

Quantificação da população feminina e masculina
por faixa etária

Fonte dos dados:

Dados primários a serem obtidos em campo pela
EBCF.

Descrição dos métodos de

Atualização dos dados demográficos do Plano de

medição e procedimentos para a

Gestão através de visitas a domicílio

aplicação:
Frequência do monitoramento e

A cada cinco anos

coleta de dados:
Equipamentos necessários:

Formulários

Parâmetro:

Geração de Renda

Unidade dos dados:

Quantidade, volume e diversidade de produtos
comercializados.

Descrição:

Serão quantificados todos os produtos
comercializados. Também serão identificadas as
técnicas de agregação de valor aos produtos,
sistema de armazenamento, estratégias de
comercialização, transporte utilizado, mercados
acessados.

Fonte dos dados:

Documentação existente e dados primários a
serem obtidos pela EBCF.
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Descrição dos métodos de

Entrevistas com lideranças e visitas aos pontos de

medição e procedimentos para a

estocagem e comercialização.

aplicação:
Frequência do monitoramento e

A cada cinco anos

coleta de dados:
Equipamentos necessários:

Balanças e outros equipamentos apropriados

Parâmetro:

Infraestrutura instalada e equipamentos

Unidade dos dados:

Quantidade, tipo e estado de conservação de
infraestrutura instalada e equipamentos

Descrição:

Identificação de descrição das condições de uso e
manutenção de infraestrutura instalada e
equipamentos, como barcos, ambulanchas,
escolas, bibliotecas, armazéns, galpões, centros
comunitários, cozinhas comunitárias, poços
artesianos, antenas parabólicas, computadores,
rádios amadores, telefones, internet, rede elétrica
etc

Fonte dos dados:

Dados primários a serem obtidos pela EBCF.

Descrição dos métodos de

Visitas de campo às comunidades

medição e procedimentos para a
aplicação:
Frequência do monitoramento e

A cada três anos

coleta de dados:
Equipamentos necessários:

Máquinas fotográficas e cadernetas de campo

Parâmetro:

Saúde e condições sanitárias

Unidade dos dados:

Identificação de doenças mais freqüente;
descrição do estado de saúde da população local,
infraestrutura e equipamentos de saúde
comunitária; sistemas de abastecimento de água,
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esgoto e lixo
Descrição:

Levantamento da incidência de doenças e
desnutrição; existência de programas e iniciativas
preventivos de saúde, saneamento e resgate de
medicamentos fitoterápicos tradicionais;
existência e formação de agentes de saúde

Fonte dos dados:

Dados primários a serem obtidos pela EBCF

Descrição dos métodos de

Entrevistas e aplicação de questionários

medição e procedimentos para a
aplicação:
Frequência do monitoramento e

A cada três anos

coleta de dados:
Equipamentos necessários:

Formulários e cadernetas de campo

Parâmetro:

Educação

Unidade dos dados:

No. de infraestrutura e equipamentos; no.
professores e qualificação do sistema educacional

Descrição:

Levantamento do nível educacional da população
por faixa etária e gênero e descrição qualitativa do
sistema educacional praticado nas comunidades,
incluindo materiais e equipamentos pedagógicos e
informativos; transportes escolares e formação de
professores

Fonte dos dados:

Análise de documentos existentes e obtenção de
dados primários pela EBCF

Descrição dos métodos de

Atualização das informações do Plano de Gestão;

medição e procedimentos para a

entrevistas com professores, lideranças e alunos.

aplicação:
Frequência do monitoramento e

A cada três anos

coleta de dados:
Equipamentos necessários:
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6
6.1

QUANTIFICAÇÃO DAS REDUÇÕES DE EMISSÕES DE GEE E REMOÇÕES (CLIMA)
Linha de base das emissões (G2)
A EBCF não realizou nenhuma atividade de manejo madeireiro nas áreas desde o início do
projeto de REDD+. Desse modo, confirma-se a redução da emissão estimada pelo projeto na
ordem de 86.788,33 t CO2.eq / ano.

6.2

Emissões do projeto
As emissões do projeto foram basicamente aquelas relacionadas ao funcionamento dos
escritórios de trabalho e dos deslocamentos necessários aos estudos, reuniões apresentações,
oficinas entre outras atividades. A tabela 10 apresenta um resumo dessas emissões e está
embasada no anexo 21 a esse relatório.
Tabela 11. Emissões das atividades do projeto 2011 - 2016.

Ano

Energia

Energia

Viagens

Viagens

Total

(KWh)

(t CO2eq)

(Km)

(t CO2.eq)

(t CO2.eq)

2010

678

0,24

0,24

2011

104.010

23,60

23,60

2012

1.149

0.08

55.724

15,73

15,81

2013

2.756

0.28

236.749

54,29

54,57

2014

2.498

0.25

15.789

4,59

4,84

2015

2.231

0.23

27.340

5,97

6,20

2016

1.015

0.10
0.93

6.3

0,10
440.290

104,43

105,36

Vazamento
Não aplicável conforme exposição feita no documento REDD + IFM.

6.4

Resumo de reduções de GEE Emissões e Remoções
O projeto de REDD+ da EBCF apresenta uma redução de emissões na ordem de 342.975,63
tCO2e considerando o balanço de reduções e emissões entre os anos de 2011 e 2015. A tabela
11 apresenta o resumo geral da dinâmica de reduções e emissões do projeto até o ano de 2048.
Até o ano de 2015 os dados de emissões são lançados conforme verificado nos relatórios e a
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partir de 2016 os dados são projetos conforme média anterior e deverão ser ajustados em
decorrência dos futuros relatórios.
Tabela 12. Resumo das estimativas ex-ante.

Ano

6.5

Reduções

Emissões

Estimativa de

Reduções líquidas

estimadas da

estimadas

emissões não

estimada de

linha de base

57

do Projeto

58

planejadas

59

emissões de GEE

(tCO2e)

tCO2e)

(tCO2e)

(tCO2e)

2012

86.755

15,81

0

86.739,19

2013

86.755

54,57

0

86.700,43

2014

86.755

4,84

2.962,96

83.787.20

2015

86.755

6,20

0

86.748,80

2016

86.755

21,00

0

86.734,00

2017

86.755

21,00

0

86.734,00

2018

86.755

21,00

0

86.734,00

2019

86.755

21,00

0

86.734,00

2020

86.755

21,00

0

86.734,00

2030

86.755

21,00

0

86.734,00

2048

86.755

21,00

0

86.734,00

Total

3.123.180

228,43

2.962,96

3.119.989

Benefícios da adaptação às mudanças climáticas
Existe um entendimento relativamente disseminado na comunidade científica de que
ecossistemas equilibrados possuem maior resiliência ecológica e social e adaptabilidade frente
às mudanças climáticas, seja por meio da proteção dos corpos de água e regulação da vazão
dos rios nos picos de enxurrada e estiagem, seja pela oferta regular de alimentos, produtos e
serviços ambientais.
Desse modo, uma vez que o Projeto tem por objetivo a conservação de uma área de floresta
nativa, que no cenário de ausência do Projeto permaneceria sujeita às pressões do manejo
madeireiro (linha de base) e consequente degradação decorrente dessas atividades, entende-se

57

Ver anexo 18
Ver anexo 21
59
Ver relatório técnico HDOM – Estudo desmatamento e focos de calor para o projeto de REDD+ da EBCF.
58
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que a simples proteção dessas áreas, por si só, já ofereceriam às comunidades e ao próprio
ecossistema melhores condições de adaptabilidade, se comparado ao cenário de linha de base.
Somado a isso, o Projeto conta com um Plano de Gestão de atividades (Anexo 8) que prevê,
dentre outras iniciativas, a promoção do uso sustentável dos recursos ecossistêmicos, através do
apoio direto em algumas atividades ligadas à geração de renda e à conservação, aliado à
capacitação dos comunitários. Desse modo, acredita-se que, além de garantir um ambiente mais
equilibrado (e consequentemente mais resiliente) o Projeto ampliará as opções de geração de
renda para as comunidades, fortalecendo-as e tornando-as mais preparadas diante dos desafios,
já perceptíveis, impostos pelas mudanças climáticas.
7
7.1

COMUNIDADE
Impactos positivos para as comunidades
A primeira apresentação às comunidades ribeirinhas do entorno do projeto de REDD + da EBCF
foi realizada em 2011. Durante o evento informou-se sobre a interrupção definitiva da atividade
madeireira nas áreas da EBCF em razão do projeto de REDD+ a ser implantado pela empresa.
Além disso, discutiu-se sobre a intenção de valorizar a conservação da biodiversidade, o uso
sustentável dos produtos e serviços da floresta e o desenvolvimento social das comunidades de
seu entorno.
Zoneamento da área do Projeto e seu entorno
O esforço de zoneamento participativo realizada nas atividades de preparação do plano de gestão
é uma iniciativa voltada para o planejamento das atividades do projeto, mitigação de riscos assim
como para iniciar a estruturação de potenciais empreendimentos econômicos e sociais. O
Zoneamento também permitiu discutir com as comunidades os objetivos do projeto de REDD+ da
EBCF. Por meio desse conjunto de atividades esclareceu-se o cunho conservacionista da
iniciativa, assim como as características de envolvimento das comunidades locais para o
cumprimento dos objetivos do projeto.
O zoneamento, diagnóstico preliminar e aproximação de objetivos com as comunidades foram
realizados no âmbito do plano de gestão das áreas (em fase de aprovação na SEMA – Anexo 09).
As atividades do projeto, durante o primeiro período de verificação, estiveram voltadas para a
realização de diagnósticos, oficinas, trabalhos de campo, reuniões técnicas e estudos. Tais
atividades foram realizadas no contexto da (i) elaboração do PD, da (ii) criação participativa do
plano de gestão e no (iii) desenvolvimento de novos projetos.
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Além da revisão e tratamento conceitual das informações secundárias, foram coletadas
informações primárias a partir da realização de duas oficinas de trabalho; levantamentos de
campo; aplicação de questionários e matrizes de sustentabilidade (ANEXOS II e III); reunião
técnica e levantamentos florestais em áreas de terra firme e de várzea (Plano de Gestão, pag.
14).
A primeira Oficina, realizada no dia 22 de fevereiro de 2013, teve como produtos finais: 4 mapas
de uso da terra elaborados; 12 matrizes de sustentabilidade construídas; 12 questionários
preenchidos; e a criação de um Grupo de Acompanhamento do Plano de Gestão, composto por
instituições parceiras que posteriormente foi transformado em Conselho Consultivo para 15
atender as exigências legais (ANEXO IV).
Participaram da Oficina 57 moradores de 12 comunidades, equipe técnica da Empresa CO2X
Conservação de Florestas e da EBCF, e representantes de instituições parceiras, entre elas:
Centro Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Amazonas; Secretaria de Meio
Ambiente de Manicoré, Câmara dos Vereadores de Manicoré; Central das Associações
Agroextrativistas de Democracia; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;
Fundação Amazonas Sustentável e a empresa Renascer Desenvolvimento Humano.
O mesmo trabalho foi feito com duas comunidades que não participaram da Oficina, a
comunidade de São José do Miriti, com 11 representantes e a Associação Agroextrativista São
João e Ponta Grossa com 31 representantes, através de visitas específicas. Com isso, os
mesmos materiais (mapas, matrizes de sustentabilidade e questionários) foram produzidos por
essas comunidades. Os levantamentos de campo nas comunidades concentraram-se em visitas
às áreas de produção agroextrativistas, como roças, seringais, quintais, cultivos perenes, como de
açaí e cacau. Também foram realizadas entrevistas com grupos focais e lideranças com o objetivo
de coletar informações e questionamentos levantados durante as Oficinas.
Por fim, foi realizado um censo socioeconômico, aplicado “de casa em casa” em todas as
comunidades, exceto na comunidades Terra Preta do Ramal (nenhum morador encontrava-se em
casa), para coletar informações de cada família sobre demografia, renda, saúde, educação,
moradia, produção agrícola e extrativista, etc. Além do levantamento de expectativas de melhorias
sociais com a implementação do Plano de Gestão. As estatísticas do censo estão disponíveis em
arquivos PDF para consulta (Pag. 15, 16 e 17) e nos anexo 26.

Construção de capacidades locais
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Do ponto de vista conceitual e prático é fundamental ampliar as capacidades locais para gestão
das iniciativas em parceria com a equipe do projeto de REDD. Tal iniciativa gera impactos que vão
além do próprio projeto, deixando um legado de aprendizado e apoio às comunidades locais. A
gestão do projeto está convencida de que a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento
social devem ocorrer a partir da ampliação das capacidades locais. Essa abordagem é a tentativa
de tornar a conservação viável ao longo do tempo evitando a dependência exclusiva da
fiscalização. Como medida para o desenvolvimento social e ao mesmo tempo fortalecendo as
capacidades locais, a EBCF iniciou o Programas (i) Saúde na Amazônia e (ii) Negócios
Sustentáveis. O programa Saúde na Amazônia tem por missão implantar projetos para melhoria
das condições de saúde nas comunidades do entorno das reservas da EBCF. O programa iniciou
o projeto “Água potável para Todos” que realizou diagnóstico, treinamento para uso e implantação
de filtros de água em todas as comunidades do entorno do projeto de REDD+ da EBCF distribuiu
filtros de água em 10 comunidades ribeirinhas. Este projeto tem por objetivo conscientizar a
importância do consumo de água limpa para evitar a incidência de doenças transmitidas a partir
da água contaminada.

Figura 12. Filtro instalado nas 10 comunidades e de um aluno da escola da
Comunidade Democracia consumindo água filtrada.

O projeto “Saúde da Família” tem seu foco de atuação junto aos agentes comunitários de saúde
em sua capacitação e instrumentalização para a realização de seus respectivos trabalhos. Foram
capacitados agentes comunitários de todas as comunidades do entorno da reserva e
disponibilizados “kits de atenção básica” contendo os seguintes itens:
- Aparelho aferidor de pressão arterial, digital de pulso;
- Kit medidor de glicose, aparelho e lancetador;
- Caixa com 50 unidades de tiras de medição de glicose;
- Caixa com 50 unidades de lancetas;
- Termômetro clínico e Balança;
- Fita métrica, Lanterna, Prancheta, Mochila, Jaleco e boné.
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Desenvolvendo negócios sustentáveis na região
A EBCF vem ao longo dos últimos 4 anos dedicada em desenvolver um conjunto de atividades
econômicas integradas com a economia local conforme previsto no PD e no Plano de Gestão.
Tais iniciativas de negócios sustentáveis estão em fase adiantada de desenvolvimento e foram
priorizadas para o seguimento cosmético, alimentos e serviços. O modelo de negócios prevê a
relação direta com as comunidades ribeirinhas locais e com a cooperativa COVEMA no município
de Manicoré.
Parceria com empresas interessadas em produtos regionais provenientes da RPDS e seu
entorno, estão em fase final de contratação o que irá dar início ao conjunto de atividades voltadas
para organização da produção, implantação de certificação de origem e beneficiamento local. A
EBCF tem planejado para dentro dos próximos 12 meses gerar renda local por meio da produção
e comercialização de produtos e serviços regionais. Os recursos do projeto de REDD irão ser
determinantes para o cumprimento dessa agenda.
Apesar do grande conhecimento local a respeito dos ecossistemas e ambientes da região, existe
uma carência tecnológica associada à agregação de valor aos produtos agroextrativistas e à
conservação dos recursos e ambientes naturais. Aliado a essas dificuldades, os serviços públicos
de extensão, em geral, orientam o emprego de técnicas e práticas de cultivo e manejo que
requerem altos insumos externos e grandes investimentos.
Atualmente a EBCF está trabalhando intensamente na estruturação de atividades de produção e
serviços em parceria com as comunidades locais, tais como, produção de óleos amazônicos,
semente de cacau para chocolate, produção de frutas, turismo ecológico, entre outras
potencialidades da região. Nesse sentido, várias iniciativas estão sendo conduzidas pela EBCF e
seus parceiros para desenvolver a produção sustentável com base em produtos abundantes e
especais da região. Andiroba, buriti, cacau, castanha, açaí, maracujá e cupuaçu são alguns
desses produtos potenciais. Essas iniciativas dependem de uma formação de cadeias de valor
envolvendo empresas especializadas nos seguimentos cosméticos e alimentícios. O plano de
gestão (Anexo 09) realizou uma série de levantamento pertinente a questão da produção e está
servindo de base para a concepção dos arranjos produtivos. Em outubro de 2015 foi realizada a
visita do esportista Victor Belfort como parte da abordagem para o desenvolvimento de uma linha
de produtos alimentícios com matérias-primas da região.

Os seguimentos de cosméticos e alimentos funcionais estão em estágio avançado de negociação
com parceiros. Foi estabelecido parceria com a empresa SINERGA da Itália, especializada em
ingredientes para indústria cosmética, para oferecer para esse seguimento insumos criados a
partir de matérias primas naturais da Amazônia. Com a consolidação de novos negócios neste
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seguimento, a EBCF pretende iniciar estabelecer cadeias de suprimentos junto as comunidades
do entorno das reservas.

Figura 13. Victor Belfort realizando palestra na comunidade
democracia – 2015
Conhecendo para gerenciar
Para avaliar o progresso destas iniciativas ao longo do desenvolvimento do Projeto, empregou-se
a metodologia da Matriz de Sustentabilidade desenvolvida pela Secretaria de Meio ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas. Esta ferramenta foi aplicada nas 15
comunidades,

levando-se

em

consideração

os

aspectos

socioeconômicos

locais

que

fundamentaram a elaboração de 20 parâmetros, considerados de grande importância para o
desenvolvimento comunitário, descritos através de indicadores específicos. Por ser uma
ferramenta visual, a Matriz de Sustentabilidade é bastante apropriada para populações
tradicionais, como é o caso das comunidades ribeirinhas e indígenas do entorno da Reserva
Amazon Rio I e demais áreas do Projeto. Além disso, a Matriz proporciona espaços interessantes
de discussão, já que sua construção é feita coletivamente.
Através da Matriz de Sustentabilidade foi possível identificar, em conjunto com as comunidades,
os projetos, suas atividades e estratégias de execução. Já os orçamentos, os meios de verificação
e avaliação destes projetos serão detalhados posteriormente, por meio de Planos Operacionais
Anuais elaborados e acompanhados oportunamente. Ao todo foram definidos quatro programas e
nove subprogramas de gestão e desenvolvimento comunitário (Anexo 9).
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7.2

Impactos negativos fora das partes interessadas
Não foi registrado nenhum impacto negativo em decorrência do projeto junto as partes
interessadas.

7.3

Benefícios excepcionais para as comunidades
As atividades de geração de renda estão em fase de estruturação, portanto benefícios ainda não
puderam ser sentidos ou registrados.

8
8.1

BIODIVERSIDADE
Impactos positivos para a biodiversidade
Os benefícios para a biodiversidade se apresentam na forma da redução do desmatamento e
degradação (exploração seletiva de madeira) na área do projeto. De acordo com as análise de
imagens de satélite nas áreas do projeto e seu entorno, foi observada que até 2010 havia
acumulado quase 300 há de desmatamento. Depois da implantação do projeto, com medidas de
integração das comunidades, conscientização da importância da preservação e conservação das
florestas e o incentivo ao “não desmatamento/degradação”, foi identificado uma redução
significativa no desmatamento conforme pode ser constado no gráfico abaixo. Isso ocorreu em
razão do bom entendimento sobre os objetivos de conservação do projeto, corroborando com o
envolvimento e apoio das comunidades do entorno.
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Figura 14. Evolução do desmatamento nas áreas do projeto de REDD da EBCF e
áreas de amortecimento (fonte: Relatório HDOM).
As consequências do desmatamento e degradação na biodiversidade são bem conhecidas.
Sendo assim, o fato de não ter sido identificado alterações (naturais ou antrópicas) nas áreas de
florestas, significa dizer que: não houve perda de biodiversidade, redução na diversidade florística,
impactos na dinâmica da fauna e flora, perda de informações genético evolutivas, etc.

8.2

Impactos negativos para biodiversidade
Não foram verificados impactos negativos na biodiversidade em decorrência do projeto.

8.3

Benefícios excepcionais para biodiversidade
Só será possível descrever os benefícios “excepcionais” na biodiversidade depois da remedição
das parcelas permanentes. (FLORA)

9

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Todas as atividades realizadas e a consequente redução no desmatamento e degradação dentro
e no entorno das áreas do projeto foram mantidas e custeadas sem recursos dos créditos de
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carbono. Entendemos que com o avanço do projeto de REDD+ a EBCF terá muito melhor
condições de implantar ações positivas em parceria com as comunidades.
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