


Objetivo 

Recuperar e preservar serviços ecossistêmicos associados à biodiversidade e 
captura de carbono da floresta, em zonas prioritárias do Corredor Sudeste da Mata 
Atlântica brasileira.

• Baseado na abordagem de manejo florestal sustentável para produzir múltiplos benefícios, especialmente 
benefícios de captura e manutenção de estoques de carbono relacionados ao uso da terra, mudança do uso 

do solo e silvicultura, e da biodiversidade. 

• As atividades do Projeto estão dirigidas a aumentar os estoques de carbono, promover a conservação de 
habitat necessário para a conservação da biodiversidade mediante a reconexão de fragmentos florestais, 

fortalecer a resiliência do ecossistema, e fortalecer as capacidades institucionais dos organismos públicos e 
privados que participam do Projeto.



• Componente 1:  “Fortalecimento da capacidade institucional para manejo e monitoramento dos 
estoques de carbono e da biodiversidade.” 

Responsáveis: MCTIC, FAPESP e UEMG.

• Componente 2:  “Incrementos dos estoques de carbono na Bacia do Paraíba do Sul”.  

Implementação dos esquemas de PSA (pagamentos por serviços ambientais). Foram implementadas 
duas modalidades de intervenções de PSA: 

- PSA Proteção (Conservação) : para reservas florestais privadas;

- PSA de Uso Múltiplo

Responsáveis: SP (SIMA/CBRN), RJ (INEA, SEAPPA) e MG (IEF, UEMG).

• Componente 3: "Incremento da efetividade e sustentabilidade financeira das unidades de 
conservação no Corredor Sudeste da Mata Atlântica ". 

- Melhorar a proteção e sustentabilidade financeira das unidades de conservação 
(UCs) ao longo do curso do norte do corredor sudeste da Mata Atlântica

Responsável: SP (Fundação Florestal).



Componente 01 (C1)

• Fortalecimento da capacidade institucional para manejo e monitoramento dos 
estoques de carbono e da biodiversidade, que apoiará a adoção de sistemas de 
monitoramento do uso e mudanças de uso da terra na Mata Atlântica, o 
desenvolvimento da pesquisa necessária para gerar modelos práticos de manejo 
de estoques de carbono, além de gerar uma base de dados. 

• O MCTI, como responsável direto pelo Componente 01, também irá desenvolver 
e implementar um sistema de monitoramento para avaliar os métodos e 
estratégias utilizadas, além de avaliar os impactos e resultados obtidos pelo 
projeto. 

Responsáveis: MCTI, FAPESP e UEMG.



1. Modelo de manejo de estoques de carbono 
desenvolvido e validado

- O modelo de mensuração para estoque foi concluído, inclui 
diferentes metodologias que associadas permitem a definição 
dos valores para carbono, sendo que o modelo de manejo se 
encontra em fase inicial de implementação.

- Dados publicados no Portal do Projeto, na aba “Monitoramento 
e Avaliação”  “Visualizador de Dados Espaciais”.



Portal do projeto
Catálogo de dados e metadados

Provedor de serviços

Visualizador de dados



2.Base de Dados completa
• O banco de dados do projeto está estruturado e armazena os dados 

produzidos no âmbito do projeto atualmente .

• Os dados podem ser visualizados no portal do projeto no 
visualizador de dados e possui mais de 40 bases de dados , entre 
elas as propriedades apoiadas pelo projeto nos três estados, áreas 
de atuação e abrangência do projeto além das bases que compõem 
a linha de base do projeto, como ocorrências de espécies da fauna 
e flora, indicadores de qualidade da água, estoque de carbono 
orgânico acima e no solo e estoque total nas áreas de atuação do 
projeto.



Visualizador de dados

Página de download de dados



3. Sistema de monitoramento e avaliação

• Contrato assinado com a empresa STCP no dia 01/10/2020 
para realização do monitoramento ecossistêmico.

• Áreas do monitoramento selecionadas com aceite de todos 
os proprietários.

• Parcelas de fauna, flora e balanço hídrico validadas.

• Início do levantamento de dados em agosto.



• Exemplo de parcelas de monitoramento



4. Programa de formação de capacidades

• Atividade em andamento.

• Aguardando dados do monitoramento 
ecossistêmico e protocolo simplificado.

• Previsão de lançamento de edital para projeto 
piloto.
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