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Nome do Projeto 
Projeto REDD+ Jari Amapá 
 
Localização do Projeto 
Brasil, Estado do Amapá, Região do Vale do Jari, Municípios de Laranjal e Vitória do 
Jari 
 
Proponentes do Projeto 

• Biofílica Investimentos Ambientais, Rebeca Lima, rebeca@biofilica.com.br, +55 
11 3073-0430 

• Jari Florestal S.A., João Prestes, jprestes@grupoJari.com.br, +55 11 4689-8700 
• Jari Celulose S.A., Vinícius Garcia, vmgarcia@grupoJari.com.br, +55 11 4689-

8700 
 
Auditor 
DNV GL, Shruthi Bachamanda, shruthi.poonacha@dnvgl.com, +1 (510) 891 0461 ext 
44212 
 
Data de Início do Projeto 
14 de Fevereiro de 2011 
 
Período de Contabilização de GEE 
De 14 de Fevereiro de 2011 á 14 de fevereiro de 2041 
 
Tempo de Duração do Projeto 
30 anos 
 
Versão do Documento de Descrição do Projeto CCB 
Segunda versão 
 
Data da realização do Documento de Descrição do Projeto CCB 
31 de julho de 2015 
 
Tipo de Validação 
Validação completa 
 
Status no CCB 
Primeira tentativa de validação 
 
Edição de Referência 
CCBS Terceira Edição 
 
Descrição Resumida dos Benefícios Esperados 

• Clima – mitigação das mudanças globais climáticas através da emissão evitada 

de 3.450.278,8 tCO2e por desmatamento e degradação florestal no decorrer dos 
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30 anos do projeto, bem como reduzir a ocorrência e riscos associados a 

eventos climáticos extremos. 

• Comunidades – melhoria do bem-estar social, geração de renda e redução da 

pobreza, aumento da produtividade agrícola, melhoria do acesso a mercados, 

redução do êxodo rural e a marginalização nas cidades, geração de 

conhecimento e empoderamento, aumento da coesão das comunidades, 

melhoria das relações com outras partes interessadas, melhoria do acesso a 

políticas públicas e serviços básicos e redução da vulnerabilidade a eventos 

climáticos extremos.  

• Biodiversidade – conservação da biodiversidade, incluindo espécies ameaçadas, 

geração de conhecimento através do desenvolvimento de pesquisas científicas 

relacionadas e manutenção de um corredor ecológico e zona de amortecimento 

às unidades de conservação vizinhas. 

 

Nível Ouro 
Atendimento aos critérios de “Benefícios Excepcionais a Biodiversidade”: a zona do 

Projeto REDD+ Jari/Amapá tem um importante papel na conservação da 

biodiversidade, assim como é parte integrante da zona de endemismo Escudo das 

Guianas, atendendo ao critério de vulnerabilidade descrito pelo CCBS. A área do 

Projeto tem ocorrência global de espécies ameaçadas de acordo com a Lista Vermelha 

de Espécies Ameaçadas da IUCN, inclundo 3 espécies da flora consideradas 

“Criticamente Ameaçadas”, 8 espécies da flora consideradas “Em perigo”, e 2 espécies 

da fauna “Em perigo”. 

 
Cronograma de Verificação 
A cada 2 (dois) anos  
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Contextualização Geral 

G1. Objetivos do Projeto, Concepção e Viabilidade a Longo 
Prazo  
 

As causas iniciais de desmatamento na Amazônia brasileira estão conectadas às políticas de 

ocupação e investimentos de infraestrutura iniciados na década de 1960. Como consequência dessas 

políticas houve a implementação de grandes projetos de infraestrutura subsidiados pelo governo 

brasileiro. Esses projetos vinham acompanhados de abertura de estradas, projetos de colonização, 

criação de gado e agricultura, momento em que o Projeto Jari foi idealizado por Daniel Ludwig em 1967. 

Em 2000 o Grupo Jari adquiriu uma porção significativa do Vale Jari em um leilão realizado pelo governo 

federal, levando a região a reestruturações econômicas e sociais. 

O Vale do Jari possui um importante papel como lar de mais de duas mil famílias rurais e funciona 

como um corredor ecológico conectando diversas unidades de conservação. Sua rica biodiversidade 

inclui oito tipos de vegetação florestal e não-florestal e espécies de extrema importância ecológica (54 

espécies da flora são consideradas ameaçadas) e cultural (comunidades extrativistas utilizam a 

diversidade da flora e fauna como fonte de receita e alimentos). Com relação a fauna também existem 

cerca de duas mil espécies de animais, das quais em torno de 100 são consideradas ameaçadas. 

Grande parte do desmatamento ocorrido na Amazônia está relacionado com a implementação de 

grandes projetos de infraestrutura, migração populacional, assentamentos humanos e atividades de 

agricultura e pecuária. No Vale do Jari é possível observar que nos últimos anos houve um aumento do 

desmatamento difuso. Ao longo dos anos esse padrão de desmatamento causado principalmente pela 

agricultura itinerante dos colonos que se instalaram na região devido aos processos históricos é 

posteriormente substituído e consolidado em médios e grandes lotes de desmatamento de pecuaristas 

que compram as áreas dos colonos com dificuldades financeiras e de produção. Assim, a demanda pela 

abertura de novas áreas é impulsionada pela agricultura de pequena escala e pecuária, com uma série 

de causas subjacentes relativas a questões políticas, econômicas e sociais que colaboram com a 

pressão total por desmatamento observada na região. 

Nesse contexto o projeto propõem o desenvolvimento de atividades que objetivam mitigar as 

mudanças climáticas através da redução de emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e 

degradação florestal, a geração de renda local e promoção do bem-estar social, a redução do êxodo 

rural e marginalização social urbana, a conservação da biodiversidade e promoção pesquisas científicas 

relacionadas. 

Os riscos foram identificados e são administrados para gerar e manter os benefícios do projeto 

durante e além da duração do projeto, e estão descritos nas seções específicas ao clima, comunidade e 

biodiversidade, bem como na ferramenta de análise de risco em anexo. 
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Visão Geral do Projeto 

G1.1 Proponentes e Parceiros 
 
Os proponentes do projeto e informações de contato são descritos Tabela 1. Informações sobre os parceiros 
encontram-se na  

Tabela 2. 

 
Tabela 1.  Identificação, responsabilidade e contato dos proponentes do Projeto REDD+ Jari/Amapá. 

ORGANIAÇÃO DESCRIÇÃO 

Biofílica Investimentos 
Ambientais S.A. 

A Biofílica Investimentos Ambientais é uma empresa brasileira que 

promove a gestão de áreas florestais no bioma amazônico. A 

empresa foi criada em 2008 com o objetivo de criar alternativas 

pioneiras e tornar a conservação ambiental uma atividade 

economicamente interessante para proprietários de florestas, 

comunidades e investidores. A Biofílica tem como missão reduzir o 

desmatamento e as emissões de carbono para a atmosfera, 

conservar a biodiversidade e recursos hídricos, e promover a 

inclusão social e o desenvolvimento das comunidades que vivem 

no bioma amazônico através da comercialização de créditos de 

serviços ambientais, do fomento e financiamento de atividades de 

pesquisa científica e do desenvolvimento de cadeias de negócios 

sustentáveis. 

Responsabilidades no Projeto: coordenação geral do diagnóstico 

socioeconômico e ambiental (DSEA) e estudos de linha de base e 

estoque de carbono; desenvolvimento e financiamento do DCP 

(Documento de Concepção do Projeto); validação/verificação e 

comercialização dos créditos; cogestão do Projeto por todo o seu 

período de duração. 

Contato: Plínio Ribeiro 

Telefone: +55 11 3073-0430 
E-mail: projetos@biofilica.com.br 
 Website: www.biofilica.com.br 
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ORGANIAÇÃO DESCRIÇÃO 

Jari Florestal S.A. 
Jari Florestal S.A. 1  é uma empresa do Grupo Jari, com foco 

comercial na produção de madeira tropical certificada FSC. Como 

resultado de ter sua própria área privada de gerenciamento e uma 

serraria, ela pode assegurar um controle perfeito de sua cadeia de 

custódia: do inventário ao cliente, fornecendo total garantia com 

relação à origem da madeira. Investimentos constantes em 

tecnologia e produção bem como uma estrutura eficiente de 

logística fez da Jari Florestal uma das principais empresas verdes 

brasileiras. Fundada em 2003, localizada no Vale do Jari no Pará, 

Jari Florestal se tornou uma referência global para o 

desenvolvimento sustentável da gestão de floresta (gerenciamento 

de madeira tropical certificada – FSC) em 745 mil hectares no 

Amazonas usando técnicas de baixo impacto para unir o uso da 

floresta à sua conservação; 

 Responsabilidades no Projeto: a Jari Florestal é responsável 

pela cogestão do Projeto, para a operação da gestão de floresta 

sustentável, bem como todas as atividades relacionadas tais como 

a gestão do meio ambiente e social do Projeto para reduzir 

impactos negativos e gerar positivos.  

Contato: João Antônio Prestes 

Phone: +55 11 4689-8700 
E-mail: joao.prestes@grupojari.com.br  
Website: www.grupojari.com.br 

Jari Celulose S.A. A Jari Celulose S.A. 2 é uma empresa do grupo Jari e apresenta 

duas divisões: a Divisão de Celulose produz polpa celulósica 

branqueada de eucalipto e é a única empresa no Brasil, e primeira 

no mundo, a ter certificação FSC Pure LabeI para toda sua cadeia 

de custódia. A Divisão de Papel e Embalagens é a segunda maior 

indústria integrada atendendo a praticamente todos os segmentos 

econômicos. 

Responsabilidades no Projeto: A Jari é a proprietária das terras e 

é responsável pela segurança fundiária e vigilância patrimonial  

Contato : Vinícius M. Garcia 
Telefone : +55 11 4689-8700 
E-mail: vinicius.garcia@grupojari.com.br 
Website: www.grupojari.com.br 

 
 

                                                        
1 Jari Florestal é o nome atual da antiga empresa Orsa Florestal. 
2 Jari Celulose é o nome atual da empresa Jari Celulose, Papel e Embalagens. 
3 A comunidade Valdomiro/Barbudo, constituída apenas de duas famílias (a do Sr. Valdomiro e do Sr. Barbudo), 2 Jari Celulose é o nome atual da empresa Jari Celulose, Papel e Embalagens. 
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Tabela 2. Identificação, responsabilidades e contato de organizações parceira. 

ORGANIZAÇÃO DESCRIÇÃO 

Fundação Jari  
A Fundação Jari é a empresa social do Grupo Jari que, junto a uma 

vasta rede de parceiros, desenvolve programas e projetos nas áreas 

de educação, saúde, garantia de direitos humanos, meio ambiente, 

cultura e geração de emprego e renda. Sua principal fonte de 

financiamento é a contribuição fixa de 1% do faturamento bruto 

anual do Grupo Jari. Desde 1994, já assistiu mais de 6,8 milhões de 

pessoas no Brasil. Em relação a implementação das atividades 

sociais do Projeto REDD+ Jari Amapá a Fundação Jari recebe 

aportes adicionais direto dos proponentes do projeto e também o 

operacionaliza o Fundo Socioambiental do Projeto. 

Responsabilidades no Projeto: desenvolvimento de atividades 

sociais; gestão social do Projeto. 

Contato: Jorge Rafael Almeida 

Telefone: +55 93 3735-1140 
E-mail: jorge.almeida@fundacaojari.org.br 
Website: www.fundacaojari.org.br 

Instituto do Homem e 
Meio Ambiente da 
Amazônia – IMAZON 

A Imazon é uma organização não governamental que tem promovido 

o desenvolvimento da Amazônia nos últimos 20 anos através de 

Estudos, formulações de politicas públicas, larga disseminação de 

informações e da capacidade de construção.   

Responsabilidades no Projeto: desenvolvimento dos estudos de 

linha de base e estoque de carbono.  

Contato: Carlos Souza Jr. 

Phone: +55 91 3182-4000 
E-mail: souzajr@imazon.org.br 
Website: imazon.org.br 

Instituto de Pesquisas 
Ecológicas – IPÊ e 
Arvorar 

O IPÊ é atualmente uma das maiores ONGs ambientais do Brasil, e 

assume um modelo de ação integrado, desenvolvido durante anos 

de experiência, que combina pesquisa, educação ambiental, 

restauração de habitats, envolvimento social com desenvolvimento 

sustentável, conservação e elaboração de políticas. A Arvorar é uma 

empresa subsidiária do IPÊ que inova soluções para os atuais 

desafios ambientais com técnicas modernas de restauração florestal. 

Responsabilidades no Projeto : Coordenação técnica do 

diagnóstico socioeconômico e ambiental e módulo socioeconômico. 

Contato: Angela Pelin 

Telefone: +55 11 4597-1327 
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ORGANIZAÇÃO DESCRIÇÃO 

E-mail: angela@ipe.org.br 
Website: www.ipe.org.br 

Centro Internacional de 
Pesquisa Florestal 
(CIFOR) 

O CIFOR é uma organização de pesquisa sem fins lucrativos 

sediada em Bogor, Indonésia, cuja missão é promover o bem estar 

humano, a conservação ambiental e a equidade, pela condução de 

pesquisas para informar práticas e políticas que afetam as florestas 

em países em desenvolvimento. 

Responsabilidades no Projeto: Avaliação de impactos 

socioeconômicos do projeto a longo prazo; desenvolvimento de 

Estudos Globais Comparativos sobre REDD+. 

Contato: Amy Duchelle 
Telefone: +55 21 2285-3341 
E-mail: a.duchelle@cgiar.org 
Website: www.cifor.org/ 

!

G1.2 Objetivos de Clima, Comunidades e Biodiversidade 
 

O projeto tem como principais objetivos: 

 

• Clima: Mitigar as mudanças globais climáticas através da redução de emissões de gases do 

efeito estufa causados pelo desmatamento e degradação florestal. Espera-se que a emissão de 

3.450.278,8 tCO2e seja evitada no decorrer dos 30 anos do projeto, com uma média anual de 

115.009,3 tCO2e evitadas; reduzir a ocorrência e riscos associados a eventos climáticos 

extremos. Esses objetivos serão atingidos através do monitoramento da cobertura florestal por 

imagem de satélite, vigilância patrimonial e atividades de mitigação e prevenção de vazamento. 

• Comunidades: Promover a melhoria do bem-estar social e gerar renda através da melhoria da 

produtividade agroextrativista, de maneira a fixar o homem no campo em condições dignas de 

vida e em convivência harmônica com a floresta. Os objetivos serão atingidos através da 

implementação de atividades baseadas na assistência técnica rural, articulação com partes 

interessadas, capacitação quanto a aspectos organizacionais, facilitação de acesso ao mercado, 

e desenvolvimento de atividades rentáveis que promovam alternativas econômicas e 

sustentáveis ao desmatamento serão incentivadas. 

• Biodiversidade: Conservar a biodiversidade, incluindo espécies vegetais e animais endêmicas e 

que se encontram nas Listas Vermelhas IUCN, CITES e IBAMA. Essa conservação se dá 

através da manutenção da cobertura florestal, que configura um corredor ecológico e zona de 

amortecimento ás unidades de conservação vizinhas, a promoção de pesquisas científicas sobre 

a biodiversidade e praticas sustentáveis entre os proponentes, parceiros e comunidades 

engajadas. 
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G1.3 Localização do Projeto 
 

O Projeto REDD+ Jari Amapá está localizado no Vale do Jari, nos municípios de Laranjal do Jari e 

Vitória do Jari, à margem esquerda do Rio Jari, ao sul do Estado do Amapá e fronteira com o Estado do 

Pará, região Norte do Brasil (Figura 1).  

Os acessos à área do projeto se dão pelas seguintes formas:  

• Por via terrestre - a partir de Macapá, pela BR-156, no sentido Sudoeste, em direção a 

Laranjal do Jari/Amapá.  

• Por hidrovia - a partir de Belém (PA) ou Macapá (AP) pelos rios Amazonas e Jari, viagem 

com duração de ± 12 a 36 horas em barcos “de linha”.  

• Por via aérea - voos regulares diários com destino a Monte Dourado (PA), saindo de 

Belém (PA) ± 1 hora , Santarém (PA) ± 40 minutos e Macapá (AP) ± 30 minutos. 

 

 
Figura 1. Localização do Projeto REDD+ Jari Amapá. 
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G1.4 Breve Visão Geral dos Parâmetros Básicos 
 
 

Vegetação e flora 

Na Zona do Projeto a vegetação é composta por diferentes fisionomias, destacando-se os campos 

inundáveis (várzeas), as matas de igapó ao longo dos rios e principalmente a floresta de terra firme, 

dominando praticamente toda a paisagem (ALVES; MIRANDA, 2008). Esta configuração confere o 

principal tipo de vegetação existente, a floresta equatorial subperenifólia (PIRES; PRANCE, 1985) com 

vegetação bastante variada incluindo oito formações florestais e não florestais.  

Na região do projeto, ao se aplicar a classificação da vegetação brasileira do IBGE (2008) e 

Veloso et al. (1991), pode-se considerar em nível macro que a vegetação é formada na sua grande 

maioria (83,6%) por Florestas Ombrófilas Densas Submontanas e de Terras Baixas e o restante por 

Savana Estacional Arborizada, Formação Pioneira com influencia fluvial e/ou lacustre herbácea sem 

palmeiras e por Floresta Ombrófila Aberta com Cipós. 

 

 
Figura 2. Tipos de vegetação registradas na Zona do Projeto com base na classificação da vegetação 
brasileira do IBGE (2008). 
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Fauna 

A fauna da região do Vale do Jari é bastante diversa, com 2.069 espécies já registradas. Em 

estudos conduzidos pelos proponentes com base em ampla busca bibliográfica no Diagnóstico 

Socioeconômico e Ambiental (ARVORAR-IPÊ, 2011) foram levantados até o momento 144 espécies de 

mamíferos (voadores e não voadores), 516 espécies de aves, 88 espécies de anfíbios, 32 espécies de 

lagartos, 27 espécies de serpentes, dez espécies de quelônios e crocodilianos, 277 espécies de peixes, 

129 espécies de borboletas, 335 espécies de mariposas, 44 espécies de gafanhotos, 68 espécies de 

dípteras, 22 espécies de abelhas (euglossina), 176 espécies de formigas, 85 espécies de besouros rola-

bosta e 116 espécies de aracnídeos.  

Com relação às espécies ameaçadas, foram registradas 54 espécies que constam em listas do 

gênero: 

• 45 estão em Listas Oficiais do Brasil (IUCN e IBAMA);  

• 16 na lista Oficial do Estado do Pará; 

• 07 em ambas as listas.  

Do total, 8 espécies na categoria Em Perigo (EN), 3 Em Perigo Crítico (CR), 23 na categoria 

Vulnerável (VU) e as demais em categorias de Preocupação Menor, Quase Amenizado e de Dados 

Insuficientes.  

 
Figura 3. Foto da Jandaia Amarela (Aratinga solstitialis), espécies ameaçada e endêmica do Escudo das 
Guianas. 

 

Clima  

O estado do Amapá está situado numa área onde a dinâmica climática tem como principal 

elemento a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), cujo fator preponderante são os deslocamentos 

produzidos pelos ventos alísios.  
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A dinâmica climática regional é caracterizada pela ocorrência de dois períodos bastante marcados: 

o período mais seco, chamado de verão amazônico, que ocorre entre os meses de setembro a 

novembro com precipitações médias abaixo de 200 mm no período, e o período mais chuvoso, chamado 

de inverno amazônico, que ocorre entre os meses de março a maio com precipitações médias acima de 

1000 mm no período. 

As precipitações anuais médias no sul do estado são de cerca de 2100 mm, enquanto nas 

porções norte/nordeste/sudeste superam os 2600 mm de chuvas anuais. 

As temperaturas médias mensais do Estado variam entre 25ºC e 29ºC. 

 

Hidrografia 

A região do projeto apresenta importante papel para a preservação de nascentes de rios 

tributários de três importantes bacias hidrográficas da área sul do Amapá: a bacia do rio Jari, a bacia do 

rio Cajari e a bacia do rio Maracá (Figura 4). 

 
Figura 4. Mapa de caracterização hidrográfica da Zona do Projeto. 

A bacia do rio Jari abrange 80% da rede de drenagem do interior da área de estudo do diagnóstico 

socioeconômico e ambiental desenvolvido pela ARVORAR-IPÊ (DSEA, 2011). O rio Jari nasce na Serra 

do Tumucumaque, sendo um rio tipicamente planáltico que corre em sua maior parte sobre terrenos 
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cristalinos. O relevo acidentado ou fortemente acidentado por onde corre o torna um rio com inúmeras 

corredeiras e cachoeiras, sendo a principal delas a Cachoeira de Santo Antônio. 

No contato com a borda externa do planalto de Maraquanacara, onde se projeta o relevo 

escarpado, o canal do rio Jari toma formas de garganta profunda esculpida entre os paredões que 

formam as margens esquerda (do lado amapaense) e direita (do lado paraense). 

As vazões variam entre 200 m3/s nos meses de menor precipitação e acima de 2000 m3/s nos 

meses de maior precipitação.  

 

 

Socioeconomia 

O Estado do Amapá vem registrando as maiores médias anuais de crescimento populacional, 

comparado a todos os outros Estados do país (5,77% entre 1991 e 2000 e 3,17% entre 2000 e 2007). O 

Estado é também o que mais vem crescendo em concentração urbana na Amazônia Legal. O 

desenvolvimento de novas frentes relacionadas a atividades como agricultura, exploração florestal e 

trabalhos de infraestrutura ocasiona grande deslocamento populacional em busca de emprego. 

Conforme observado em PAS (2008), na ultima década ocorreu um saldo migratório positivo no Amapá, 

constituindo um polo de atração para pessoas de outros Estados. Por meio de visita de campo, 

identificou-se que os migrantes na região de referência são oriundos principalmente dos Estados do 

Maranhão e do Pará. Muitas vezes chegam para trabalhos temporários e permanecem na região 

tornando-se posseiros ou caseiros de pequenos sítios ou fazendas.  
A economia está baseada nas atividades extrativistas vegetal e mineral, destacando-se a 

castanha, palmito e madeira, dentre o extrativismo vegetal, e manganês, ouro, caulim e granito dentre o 

extrativismo mineral. A produção agrícola é limitada, destacando-se os cultivos de arroz e mandioca, 

embora esta seja a principal fonte de subsistência e renda dentre as comunidades rurais que residem 

nos limites e adjacência da Área do Projeto; na pecuária predominam as criações de búfalo e gado 

bovino; no setor industrial as principais atividades estão relacionadas ao processamento das principais 

matérias primas do Estado, ou seja, minerais, madeira e pesca (GTPPCDAP, 2009). 

Segundo estudo desenvolvido pelo Grupo Jari e Núcleo de Ação para o Desenvolvimento 

Sustentável – POEMA (POEMA, 2005) cerca de 71.032 pessoas habitam o Vale do Jari (em 2001), com 

74% vivendo nas áreas urbanas de Laranjal do Jari (AP), Vitória do Jari (AP) e Almeirim (PA). Em busca 

por oportunidades de trabalho temporário, migrantes vindos de outros Estados acabam fixando-se na 

região, parte nas áreas urbanas e parte no meio rural. A migração regional e o êxodo rural contribuem 

com o aumento populacional nas cidades. A elevada taxa de urbanização nos municípios de Laranjal do 

Jari e Vitória do Jari em conjunto com a impossibilidade do poder público em atender às demandas 

sociais resulta em diversos conflitos sociais urbanos. No meio rural migrantes derrubam a floresta para 

estabelecimento de posse de terra e subsistência de suas famílias. 
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Concepção e Limites do Projeto 
 

G1.4 Limites da Área e Zona do Projeto 
 

Dois limites espaciais distintos foram delineados para o projeto: Zona do Projeto e Área do Projeto 

(Figura 6). 

A Zona do Projeto é definida como a área onde as atividades do projeto são implementadas. Os 

limites espaciais da Zona do Projeto é a área potencial sob gestão dos Proponentes do Projeto, ou seja, 

é a área de propriedade da Jari Celulose, com um total de 246.247 hectares. A Zona do Projeto inclui a 

Área do Projeto. 

A Área do Projeto é onde as atividades do projeto destinadas a gerar benefícios climáticos 

líquidos são implementadas. Este limite corresponde a uma área de 65.980 hectares sob controle do 

Grupo Jari e está inserida nos limites da Zona do Projeto.  

 

 
Figura 5. Limites da Área do Projeto onde as atividades geram benefícios líquidos ao clima e a Zona do 
Projeto onde as atividades do Projeto são implementadas. 
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G1.5 e 6 Identificação e Lista de Atores 
 

Com o objetivo de identificar os atores e comunidades, os processos de ocupação e 

desmatamento, bem como caracterizar o ambiente físico e biótico na região do projeto, a Biofílica 

desenvolveu do estudo denominado Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Área de Estudo do 

Projeto Jari/Amapá junto às entidades ARVORAR-IPÊ, realizado em 2011 (ARVORAR-IPÊ, 2011). O 

módulo social do estudo baseou-se na sistematização de informações disponíveis em literatura.  

Os dados demográficos foram obtidos a partir da base de dados do IBGE em um período de 

quarenta anos, salvo às restrições impostas pela indisponibilidade de dados. Os perímetros do estudo 

englobam parte dos municípios de Laranjal do Jari, Mazagão e Vitória do Jari, e foram divididos em duas 

áreas: Área de Influência Direta (AID), que inclui as ocupações humanas urbanas ou rurais, inseridas na 

Zona do Projeto ou localizadas em seu limite imediato, e Área de Influência Indireta (AII), abrangendo as 

ocupações humanas localizadas no entorno próximo e ligadas ao projeto por rodovias, ramais e/ou 

rios/igarapés (Figura 7). É válido destacar que a área total de estudo do DSEA (Área de Influência – AI) é 

mais abrangente do que a área do projeto REDD+ Jari/Amapá.  

 
Figura 6. Localização dos aglomerados urbanos e rurais localizados na área de influência do Projeto REDD+ 
Jari Amapá e os limites da área e zona do Projeto. Fonte: ARVORAR-IPÊ (2011). 
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Diversos outros estudos foram utilizados para a identificação de atores, destacando-se o Plano de 

Desenvolvimento Humano e Sustentável do Vale do Jari (FUNDAÇÃO ORSA, 2014) e o Diagnóstico 

socioambiental das comunidades rurais do Vale do Jari (POEMA, 2005). Além de pesquisas secundárias 

incluindo documentações fotográficas e videográficas e informações dos governos federal, estadual e 

municipais e organizações não-governamentais, o POEMA realizou 13 Oficinas Comunitárias de 

Pesquisa e dois Seminários Intermediários, envolvendo 127 localidades e 1.087 rurícolas e lideranças 

(sem repetição) durante esforço de 330 horas em campo. O estudo da Fundação Orsa (2014) contribuiu 

com valiosas informações sobre as comunidades urbanas e rurais do Vale do Jari e desafios por elas 

enfrentadas. 

Dentre as comunidades rurais identificadas, 8 foram selecionadas como comunidades de atuação 

do projeto em seu momento inicial, estão abaixo listadas e representadas no mapa. Futuramente outras 

comunidades rurais poderão ser abrangidas pelas atividades do projeto, dependendo da entrada de 

recursos e capacidade de execução das atividades em campo. 

Comunidades no município de Laranjal do Jari: Tira Couro, Sombra da Mata, 

Valdomiro/Barbudo3, França Rocha, Fé em Deus e Igarapé das Pacas. 

Comunidades no município de Vitória do Jari: Nova Conquista e Água Azul. 
 

 
Figura 7. Comunidades de atuação do Projeto REDD+ Jari/Amapá e os limites da área e zona do Projeto. 
                                                        
3 A comunidade Valdomiro/Barbudo, constituída apenas de duas famílias (a do Sr. Valdomiro e do Sr. Barbudo), 
decidiu livremente sair do projeto em 2013. 



Projeto REDD+ Jari/Amapá 
Descrição do Projeto 

CCBS, Terceira Edição  17 

 

Os critérios de escolha das comunidades são: 

Localização geográfica: comunidades que estão no interior da Área do Projeto ou no entorno 

imediato e com fácil acesso preferencialmente terrestre. Excluem-se aquelas sob influência da usina 

hidrelétrica de Santo Antônio recentemente construída na região, pois sofreram e sofrem ações 

específicas de mitigação de impactos da nova instalação, e as comunidades da Reserva Extrativista do 

Rio Cajari, que estão sob influência de políticas específicas para Unidades de Conservação e possuem 

plano de manejo próprio;  

Relação com os recursos naturais e com a Área do Projeto: comunidades que desenvolvem 

agricultura de subsistência ou agricultura comercial em pequena escala e mantêm presença contínua e 

integral na área, sendo dependentes da Área do Projeto para estes fins. São excluídos desta categoria 

médios e grandes produtores residentes nos centros urbanos e com produção agropastoril de escala 

comercial nas adjacências da Área do Projeto;  

Predisposição para organização social: comunidades com iniciativa ou interesse em 

estabelecer organizações comunitárias, associações, cooperativas e outros núcleos sociais;  

Existência de iniciativas de intervenção institucional: comunidades com atuação de 

instituições públicas e/ou relacionadas. Exemplos são Instituto de Desenvolvimento Rural (RURAP), 

Secretaria do Meio Ambiente, Ministério Público e outros;  

Potencial Produtivo: comunidades que desenvolvem atividades econômicas ligadas ao uso 

sustentável da terra focadas em extrativismo e agricultura, ou que possuem interesse e potencial em 

desenvolvê-las.  

Essas comunidades foram consultadas antes de serem inseridas nas atividades do projeto e em 

uma das primeiras atividades realizadas, as oficinas DOP (Diagnóstico Organizacional Participativo) as 

mesmas comunidades nos ajudaram a identificar outras partes interessadas de governança através de 

uma metodologia baseada no Diagrama de Venn (atividade descrita na Seção G3.1). O diagrama 

identifica instituições públicas, privadas ou não-governamentais e sua relação com as comunidades.  

Além das comunidades rurais identificadas e de acordo com o critério G1.6 do CCBS, as demais 

partes interessadas identificadas são: 

• Jari Florestal 

• Jari Celulose 

• Fundação Jari 

• Biofílica Investimentos Ambientais  

• Instituto Estadual de Florestas (IEF) 

• Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) 

• Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAP) 
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• Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração (SEICOM) 

• Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Laranjal do Jari (STTR) 

• Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Vitória do Jari (STTR) 

• Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá (IMAP) 

• Secretaria Municipal de Agricultura de Vitória do Jari (SEMA - Vitória do Jari) 

• Secretaria Municipal de Agricultura de Laranjal do Jari (SEMA - Laranjal do Jari) 

• Instituto de Desenvolvimento Rural de Vitória do Jari (RURAP - Laranjal do Jari) 

• Instituto de Desenvolvimento Rural de Laranjal do Jari (RURAP - Vitória do Jari) 

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo  de Laranjal do Jari (SEMMATUR) 

• Instituto Federal do Amapá (IFAP) 

 

Essas instituições foram convidadas a fazer parte da Câmara Técnica do Projeto REDD+ Jari 

Amapá. A Câmara Técnica é o espaço de articulação e comunicação com comunidades e partes 

interessadas do projeto.  

 

G1.7 Limites Relevantes 
 

Além da localização das comunidades, como mostra a Figura 7, e os limites da Área e Zona do 

Projeto (Figura 6), outra localização relevante são as Áreas de Alto Valor para Conservação identicadas. 

As áreas de Alto Valor para Conservação no Projeto REDD+ Jari/Amapá e seus atributos estão 

descritos nas Seções CM1 e B1, onde foram identificadas com base na referencia “Assessment, 

management and monitoring of High Conservation Value Forest: A Practical Guide for Forest Managers”, 

um guia desenvolvido pelo ProForest. A área de AVC potencialmente identificada foi a Cachoeira de 

Santo Antonio do Jari, atendendo ao critério 64 a respeito de sua importância cultural e beleza cênica. 

Outro potencial atributo de AVC é relativo ao critério 15, relativo a quantidade de espécies endêmicas e 

ameaçadas presentes na Zona do Projeto. 

No entanto ainda é necessária uma avaliação mas aprofundada, participativa e definitiva. 
 

G1.8 Breve Descrição de cada Atividade do Projeto 
 

O Projeto REDD+ Jari/Amapá visa conciliar duas atividades altamente sinérgicas: o manejo 

florestal certificado FSC e atividades complementares de REDD+. 

 

                                                        
4 HCV 6: “forest areas critical to local communities’ traditional cultural identity”. 
5 HCV 1: “forest areas containing globally, regionally or nationally significant concentrations of Biodiversity values 
(e.g. endemismo, endangered species, refugia)”. 
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Manejo Florestal de Baixo Impacto Certificado FSC: Sob responsabilidade do Grupo Jari, o 

Manejo FSC objetiva a exploração dos recursos florestais de forma racional, através da utilização de 

sistemas de colheita de impacto reduzido, associando a perenidade da floresta, manutenção do 

equilíbrio ecológico, responsabilidade socioambiental e eficiência econômico-financeira.  

A metodologia utilizada no planejamento e na execução do Manejo FSC enquadra-se nas 

exigências contidas em todas as regulamentações e legislações pertinentes. O planejamento da 

exploração baseia-se nas informações sobre a estrutura e composição da floresta e na demanda por 

matéria-prima. O desenvolvimento e a base metodológica do Manejo FSC têm como referencial um 

inventário florestal conduzido previamente, permitindo que a extração não exceda a capacidade natural 

de recomposição da floresta. 

A área do Manejo FSC é de aproximadamente 200 mil hectares de florestas nativas na Região do 

Vale do Jari, dos quais 65.980 mil hectares representam o Projeto REDD+ Jari/Amapá. 

 

 
Figura 8. Unidades de Produção Anual (UPAs) a serem exploradas no Plano de Manejo Florestal Sustentável 
(PMFS) no Amapá. 
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Atividades de REDD+: Sob responsabilidade da Biofílica Investimentos Ambientais, os objetivos 

das atividades de REDD+ são a diminuição eficaz da ocorrência de desmatamentos não planejados na 

Área do Projeto e consequente redução de emissões de gases do efeito estufa provenientes dessas 

práticas, a inclusão social e desenvolvimento socioeconômico local, a conservação da biodiversidade, o 

monitoramento do desmatamento e degradação florestal, a melhoria da segurança fundiária e vigilância 

patrimonial e a geração de créditos REDD+ certificados pelo VCS e comercializados nos mercados de 

carbono. A redução do desmatamento é importante não apenas para a mitigação das mudanças globais 

do clima, como também para a manutenção de diversos serviços ambientais providos pela floresta em 

pé, como conservação da biodiversidade, regulação dos fluxos hídricos e qualidade da água, regulação 

do microclima, manutenção do fluxo gênico da biodiversidade, ciclagem de nutrientes, proteção do solo, 

abrigo à fauna, suprimento de alimentos, fibras e outros produtos a comunidades locais, beleza cênica, 

manutenção do corredor ecológico e conectividade às unidades de conservação vizinhas, dentre outros. 

A Tabela 6 mostra as relações causais que explicam como as atividades alcançarão os benefícios 

previstos do projeto para o clima, a comunidade e a biodiversidade. 

 

 

 
Figura 9. Câmara Técnica realizada em fevereiro de 2014. 
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Tabela 3. Relações casuais que explicam com as atividades do Projeto alcançarão os benefícios previstos do projeto para o clima, as comunidades e a 
biodiversidade. 

Tipo de 
benefício 

Atividade (Activities) Processo/ Resultado curto prazo 
(Output) 

Resultado curto/ médio prazo 
(Outcome) Impactos (Impacts) 

C
lim

a 

C
om

un
id

ad
es

 

B
io

di
ve

rs
id

ad
e 

X   

Manejo Florestal Sustentável, 
Certificado FSC 

Floresta manejada com técnicas que 
minimizam impactos sobre o meio 

ambiente; 
M3 de madeira em tora certificada para 

comercialização; 
% de mão-de-obra advinda da região; 

presença física da empresa na 
propriedade. 

Continuidade da floresta; 
Quantidade de receita da venda da 

madeira; 
Geração de renda na região pelos 

empregos gerados; 
inibição de desmatamento ilegal. 

Manutenção da cobertura 
vegetal e conservação da 

biodiversidade; 
Sustentabilidade financeira 
do projeto no longo prazo; 

 Melhoria da renda na região;  
Mitigação das mudanças 

climáticas globais. 

DESCRIÇÃO: Desenho, implementação 
e monitoramento de atividades de 

extração sustentável de madeira tropical 
de acordo com as melhores práticas 

FSC. 

X   

Monitoramento do Desmatamento 
Número de boletins gerados; 

Registro de novos desmatamentos;  
Profissionais capacitados em 

sensoriamento remoto. 

Comparação da tendência de 
desmatamento prevista com a real. 
 Melhor entendimento da dinâmica 

de desmatamento e gestão 
adaptativa das atividades de 

controle, mitigação e prevenção de 
desmatamento.  

Profissionais capacitados em 
monitoramento de desmatamento. 

Manutenção da cobertura 
vegetal e conservação da 

biodiversidade;  
Mitigação das mudanças 

climáticas globais. 
 

DESCRIÇÃO: Avaliação dos pontos e 
áreas de novos desmatamentos através 

de imagens de satélite e geração de 
Boletins Anuais de Desmatamento. 

X   

 
 
 

Vigilância Patrimonial  
 
 

Número de rondas realizadas;  
Agentes e vetores de desmatamento 

devidamente identificados; 
 Contato com os “posseiros antigos” 

mantendo relação de confiança. 

 
 
 

 
 

Comparação da cadeia de 
desmatamento prevista com a real. 
Melhor entendimento da dinâmica 

de desmatamento e gestão 
adaptativa das atividades de 

controle, mitigação e prevenção de 
desmatamento.  

Melhoria de relacionamento com 
“comunidades antigas”. 

 
 
 
 

Manutenção da cobertura 
vegetal e conservação da 

biodiversidade;  
Mitigação das mudanças 

climáticas globais; 
Relacionamento de confiança 

entre os proponentes e as 
comunidades locais. 

DESCRIÇÃO: Rondas de vigilância 
patrimonial para identificação de pontos 

sensíveis a invasões externas e 
checagem de campo dos pontos 

amostrados através do monitoramento do 
desmatamento. 
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 X  

Reuniões de Câmara Técnica 

Realização de pelo menos dois 
encontros anuais da câmara;  

Partes interessadas informadas sobre o 
projeto REDD+. 

Maior confiança de todas as partes 
interessadas nas ações tomadas 

pelo projeto;  
Gestão adaptativa do projeto para 

incorporar os anseios das 
diferentes partes interessadas;  

Facilitação do acesso dos 
comunitários às políticas públicas 

existentes; 
Encaminhamento de queixas, 

dúvidas e sugestões; 
Partes interessadas envolvidas 

com o REDD+. 

Melhoria da qualidade de 
vida dos comunitários através 

de um maior acesso a 
políticas públicas existentes;  

Maior robustez na 
comunicação entre as partes 

interessadas;  
Empoderamento das 

comunidades sobre as 
atividades do projeto, seus 

direitos e deveres. 

DESCRIÇÃO: São reuniões regulares de 
articulação e tomada de decisão com 

partes interessadas do projeto a respeito 
das atividades sociais. Essas reuniões 

visam discutir questões gerais da 
implementação do projeto e também 

podem tratar de temas especiais. São 
Integrantes da Câmara Técnica os 
Proponentes, a Fundação Jari, as 
Comunidades engajadas, órgãos 
públicos e demais interessados. 

 

 X  

Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER) 

Equipe envolvida composta por técnicos 
agroextrativistas  

Número de famílias assessoradas 

Expansão do conhecimento dos 
produtores sobre sua propriedade 

e técnicas de cultivo.  
Aumento da produtividade e 

eficiência agrícola.  
Melhoria da qualidade dos 

produtos alimentícios produzidos.  
Redução do desmatamento.  

Gestão sustentável da propriedade 
rural. 

Melhoria e diversificação de 
renda.  

Aumento da autoestima e 
confiança dos produtores. 
Fixação das famílias no 

campo e  redução do êxodo 
rural e marginalização 

urbana.  
Atenuação de riscos de 

eventos climáticos extremos.  
Aumento da segurança 

alimentar.  
Respeito a função social e 
ambiental da propriedade 

rural.  
Conservação da 
biodiversidade. 

DESCRIÇÃO: Serviço de assistência 
técnica e extensão rural visa trabalhar 
diretamente com os produtores para a 

melhoria e ganho de eficiência em suas 
técnicas e praticas agroextrativistas. 

Além das questões produtivas 
(diretamente vinculada as questões de 

renda) a ATER também se preocupa com 
as “funções sociais” da propriedade rural 
(diretamente vinculada ao bem estar da 

família). 
 

 X  

Oficinas e treinamentos em técnicas 
agroextrativistas Número de cursos e treinamentos 

implementados pela Fundação Jari e 
parceiros de ATER, em especial o 

RURAP.  
Número de famílias participantes 

capacitadas em culturas produtivas de 
seu interesse. 

Melhoria de práticas e técnicas 
agroextrativistas.  

Aumento da produtividade e 
melhoria da eficiência produtiva.  

Melhoria e diversificação de 
renda.  

Aumento da autoestima e 
confiança dos produtores.  
Redução do êxodo rural e 

marginalização urbana.  
Atenuação de riscos de 

eventos climáticos extremos.  
Aumento da segurança 

alimentar. 

DESCRIÇÃO: Associados às práticas de 
ATER, cursos e treinamentos em tópicos 

específicos podem ser ministrados de 
acordo com as demandas dos 

produtores. Essas atividades focam em 
sua maioria questões produtivas 
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 X  

Instalação de Unidades 
Demonstrativas (UD) 

Implantação de Unidade  Demonstrativa 
de Produção de acordo com as 

demandas dos produtores de cada 
comunidade.  

Produtores unidos para implementar, 
manter e gerir uma unidade 

demonstrativa. 

Melhoria de práticas e técnicas 
agroextrativistas.  

Aumento da produtividade e 
melhoria da eficiência produtiva.  
Estreitamento do relacionamento 
entre as famílias de uma mesma 

comunidade.  
Compartilhamento de problemas e 

soluções entre famílias de uma 
comunidade. 

Melhoria de renda.  
Aumento do senso de 

pertencimento em um grupo.  
Fixação das famílias no 

campo. 

DESCRIÇÃO: Atividade associada as 
praticas de ATER. Consiste na 

implementação de unidades 
demonstrativas de produção de mudas 

ou de manejo de uso do solo com o 
intuito de que os produtores experenciem 
uma nova técnica através da prática. Os 

próprios comunitários cuidam da UD, 
uma vez instalada. 

 

 X  

Desenvolvimento dos Planos de Uso 
da Propriedade 

Realização de um Plano de Uso da 
Propriedade para cada família atendida 

pelo projeto.  
Monitoramento dos Planos de uso a 

cada 2 anos.  
Técnicos de ATER com maior 

embasamento no oferecimento de uma 
assistência personalizada. 

ATER promovendo o 
desenvolvimento rural participativo. 

Produtores desenvolvendo o 
empreendedorismo rural.  

Uso racional e sustentável da 
propriedade rural. 

Melhor eficiência do uso da terra e 
maior produtividade agroextrativista 

Melhoria e diversificação de 
renda.  

Fixação das famílias no 
campo  

Aumento da segurança 
alimentar.  

Respeito a função social e 
ambiental da propriedade 

rural.  
Mitigação das mudanças 

climáticas globais. 
Conservação da 
biodiversidade. 

DESCRIÇÃO: Metodologia participativa 
de mediação para o desenho de um 

Planejamento Estratégico da Propriedade 
personalizado para cada família. Permite 
ao produtor incorporar “planos de futuro” 
na gestão da propriedade e incentiva o 

empreendedorismo rural. Nesses planos 
são observadas outras funções da 

propriedade, além da produtiva, como a 
de bem estar social e conservação do 

meio ambiente, através do “zoneamento 
da propriedade”. Permite uma ação 

“personalizada” da ATER promovida pelo 
projeto, se adaptando aos sonhos e 

vocação dos produtores e a realidade de 
sua propriedade. Também são integrados 

de “análise de qualidade do solo” que 
permite identificar as melhores práticas 

de manejo do solo e culturas 
apropriadas. 

 

 X  

Diagnóstico Organizacional 
Participativo e Planos de 

Desenvolvimento Comunitário 
Identificação de atores de relevância 

para cada comunidade;  
Identificação das principais demandas 

para o desenvolvimento 
socioeconômico.  

Articulação mais eficiente na 
Câmara Técnica.  

Empoderamento dos comunitários 
no conhecimento de ferramentas e 

acesso a políticas públicas  

Maior acesso a políticas e 
programas públicos. Melhoria 

na qualidade de vida.  
Fixação das famílias no 

campo e redução do êxodo 
rural e marginalização 

urbana. 

Metodologias de mediação participativa 
para facilitar articulação com órgãos 

públicos na Câmara Técnica. 
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 X  

Diagnóstico Familiar 

Realização de uma entrevista por família 
participante no projeto.  

Estabelecimento de uma linha de base a 
nível familiar. 

Entendimento da realidade 
socioeconômica de cada família. 

Mensuração dos benefícios e 
impactos do projeto nas famílias. 

Implementação de gestão 
adaptativa.  

Entendimento por parte das 
famílias de sua realidade e as 
mudanças alcançadas com o 

tempo. 
Melhoria da qualidade de 

vida e aspectos 
socioeconômicos das 

famílias.  
Maior sustentabilidade das 

intervenções do projeto.  
Empoderamento por parte 

das famílias de suas 
demandas. 

DESCRIÇÃO: Levantamento das 
principais informações socioeconômicas 
e de bem estar a nível familiar realizado 

através de entrevista direta com as 
famílias com o objetivo de monitorar os 

impactos do projeto 

 X  

Estruturação do Fundo 
Socioambiental REDD+ Jari 

Estruturação de instrumento financeiro  
transparente;  

Potencialização das ações do 
projeto.  

Investimentos no desenvolvimento 
socioeconômico das famílias. 
Investimentos em pesquisas e 

monitoramento da Biodiversidade. 

Melhoria de renda.  
Fixação das famílias no campo 

e redução do êxodo rural.  
Aumento da segurança 

alimentar.  
Respeito a função social e 

ambiental da propriedade rural.  
Mitigação das mudanças 

climáticas globais.  
Conservação da biodiversidade.  

Realização da pesquisas 
científicas produção e 

disseminação de conhecimento 
sobre REDD+, desenvolvimento 
socioeconômico e conservação 

da biodiversidade. 

DESCRIÇÃO: 80% de toda receita da 
venda dos créditos de carbono serão 

doados pelos proponentes e diretamente 
reinvestidos nas atividades 

socioambientais do Projeto. O Fundo 
Socioambiental do Projeto REDD+ Jari é 
um mecanismo financeiro transparente 
que permite investimentos diretos nas 

atividades sociais e ambientais. 
 

 X  

Aprimoramento de canais de 
comunicação 

Boletins informativos e canais de 
comunicação adaptados ao publico, 

partes interessadas e especificidades do 
projeto REDD+ Jari. 

Fortalecimento da comunicação 
entre partes interessadas.  

Maior transparência em relação às 
atividades do projeto.  

Resolução de queixas e conflitos.  
Aumento no número de 

participantes beneficiados pelo 
Projeto.  

Aumento da satisfação das 
partes interessadas em 

relação ao Projeto. 
 Maior eficiência e 

sustentabilidade das ações 
do Projeto.  

Gestão adaptativa do Projeto. 

DESCRIÇÃO: Já existem uma série de 
mecanismos e canais de comunicação, 

como boletins informativos do Grupo Jari 
e o “Acontece” da Fundação Jari. Esse 
canais levam informações sobre temas 

diversos como educação ambiental, 
controle de incêndios, purificação de 

água, manejo de resíduos etc. Também 
existem mecanismos de recebimento de 

feedback e queixas implementados 
devido a certificação FSC. O Projeto visa, 

além de utilizar as mesmas práticas, 
adaptá-las a especificidades do Projeto 

REDD+ Jari 
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  X 

Monitoramento da Biodiversidade e 
Realização de Pesquisas Científicas 

 
DESCRIÇÃO: Consiste no 

monitoramento de longo prazo dos 
impactos do projeto e do manejo florestal 
sustentável na biodiversidade regional, 

principalmente através de parcerias com 
universidades e instituições de pesquisa. 

 

Monitoramento da biodiversidade 
regional, sua dinâmica e alterações ao 

longo do tempo.  
Produção de trabalhos e pesquisas 

científicas e acadêmicas.  
Formação de estudantes quanto a 

biodiversidade regional. 

Estabelecimento de medidas 
adaptativas e ajustes nas 

atividades do Projeto.  
Produção e disseminação de 

conhecimento sobre a 
biodiversidade Regional. 

Conservação da 
biodiversidade regional; 

Mensuração dos impactos 
das atividades do projeto e 

do manejo florestal 
sustentável; 

Maior consciência e 
conhecimento da sociedade 
sobre a biodiversidade da 

região do Vale do Jari. 

  X 

Manutenção do Viveiro de Mudas 

Produção de mudas de espécies 
florestais nativas.  

Distribuição de mudas de espécies 
nativas produtivas e para restauração de 

ambientes degradados para os 
comunitários do projeto. 

Preservação dos recursos 
genéticos da floresta.  

Promoção da restauração florestal 
nas áreas degradadas dentro das 

comunidade.  
Geração de conhecimento sobre 
técnicas de produção de mudas, 

restauração florestal e importância 
da conservação. 

Geração de renda  
Conservação da 
biodiversidade.  

Aumento da cobertura 
florestal.  

DESCRIÇÃO: Os proponentes mantem 
um viveiro de mudas de espécies 

florestais nativas da região. Entre elas 
estão espécies ameaçadas e de uso 

econômico pelas comunidades locais, 
como a Castanha do Brasil e o Açaí, e 

ainda espécies utilizadas da restauração 
florestal de ambientes degradados. 

 

  X 

Manutenção da Xiloteca 

Preservação das amostras existentes; 
Educação ambiental voltada para jovens 

sobre a biodiversidade de espécies 
arbóreas do Vale do Jari. 

Preservação e disseminação de 
conhecimento sobre a 

biodiversidade da região do Vale 
do Jari. 

Sociedade mais consciente 
quanto a importância da 

biodiversidade da região do 
Vale do Jari.  

Conservação da 
biodiversidade. 

DESCRIÇÃO: A Xiloteca do Jari foi 
criada em 1968 com o objetivo de se 

preservar e aumentar o conhecimento 
sobre o patrimônio da Floresta 

Amazônica. Com 620 amostras de 
madeira da região, um herbário com 

3.513 amostras botânicas e uma coleção 
de insetos com 2.322 amostras, a 

Xiloteca do Jari é uma das maiores do 
mundo. Amostras são coletadas por 

identificadores botânicos e catalogadas 
sob nome científico e comum, incluindo 

especificações como densidade da 
madeira e tamanho da árvore. 
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Figura 10. Oficina de técnicas de plantio de mandioca ministrada pela Fundação Jari aos 

produtores do Projeto. 

 

 
Figura 11. Confecção participativa do Plano de Uso da Propriedade. 
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Figura 12. Exemplo do "Mapa Futuro" do Plano de Uso da Propriedade de um produtor 
assessorado pelo Projeto. 

 

 
Figura 13. Resultados da Oficina de "Construção de Conceitos REDD+", parte da metodologia 
DOP, na comunidade “Fé em Deus”. 
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Figura 14. Construção participativa do Plano de Desenvolvimento Comunitário, parte da 
metodologia DOP, na comunidade Fé em Deus. 

 

 
Figura 15. Foto de parte do acervo da Xiloteca. 

 

G1.9 Data de início do Projeto, duração, período de contabilização 
e cronograma de implementação 

 

Data de início do Projeto 

A data de início do Projeto REDD+ Jari/Amapá é 14 de fevereiro de 2011, quando foi 

realizada a primeira reunião de planejamento de desenvolvimento do Diagnóstico 

Socioeconômico e Ambiental. 
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Duração do Projeto 

A data de início do período de creditação é 14 de fevereiro de 2011. O término será no 

dia 14 de fevereiro de 2041, completando o período de 30 anos.  

 

Contabilização do GEE e Avaliação dos Benefícios para a Comunidade e 

Biodiversidade 

O período de acreditação do projeto é de 14 de Fevereiro de 2011 a 14 de Fevereiro 

de 2041. Os benefícios para a comunidade serão monitorados constantemente e submetidos 

à verificação junto ao CCBA de preferência bianualmente, ao longo da duração do projeto. 

 

Cronograma de implementação 

O cronograma de implementação com datas-chave e marcos no desenvolvimento do 

projeto pode ser visualizado na Tabela 8. A cronologia das micro atividades relacionadas às 

principais atividades do Projeto REDD+ Jari/Amapá no componente REDD+ encontra-se na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4. Cronologia das micro atividades relacionadas às principais atividades do Projeto REDD+ 
Jari/Amapá no componente REDD+. 

1 A 1,5 ANO ANTES DA VALIDAÇÃO E PRIMEIRA VERIFICAÇÃO 
Reunião de planejamento de atividades 
Articulação de instituições e identificação de parcerias 
Consolidação do cronograma de atividades 
Realização do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental 
Estimativa do estoque de carbono 
Determinação da linha de base e do potencial de geração de créditos 
Estudo de viabilidade de outros serviços ambientais 
Workshop de planejamento e desenho do Projeto 
Reuniões de consulta às partes interessadas  
Consolidação do desenho do Projeto 
Consolidação do plano de gestão e redação do documento de descrição do Projeto 
Revisão e tradução do documento de descrição do Projeto 
Produção dos relatórios de monitoramento 

NO ANO DA VALIDAÇÃO E PRIMEIRA VERIFICAÇÃO 
Seleção e contratação do órgão validador/verificador e da plataforma de registro dos créditos 
Produção de boletins de acompanhamento da auditoria de validação/verificação 
Acompanhamento da auditoria de campo 
Registro do Projeto e dos créditos 

ANOS 2 A 30 
Desenvolvimento e monitoramento das atividades de gestão ambiental e social 
Monitoramento do desmatamento e emissões 
Desenvolvimento de pesquisa científica e monitoramento das biodiversidade 
Verificação dos créditos (Seleção e contratação do órgão verificador; Produção de boletins de acompanhamento do 
Projeto de verificação; Acompanhamento da auditoria de campo; Registro dos créditos) 
Condução dos processos de comercialização de créditos 
 


