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ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES NECESSÁRIOS NOS PROJETOS 
 

Os itens a seguir apresentam os componentes essenciais para a estruturação e apresentação 
de Projeto no âmbito do Edital nº 01/2022 – Chamada para Projetos de Restauração da 
Cargill.  
 
Caso o proponente entenda que um ou mais tópicos não seja aplicável ao Projeto, deverá 
informar “Não aplicável”, apresentando a devida justificativa. Adicionalmente, deverá informar 
quanto à possibilidade futura de inclusão do item classificado como “Não aplicável” no Projeto. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Breve apresentação do Projeto, estabelecendo o assunto de forma sucinta, através de texto 
curto e organizado, evidenciando, ao menos, as seguintes informações: 
  

▪ período de implementação  
▪ local de atuação 
▪ finalidade 
▪ metodologias a serem aplicadas 

 
 
2. DADOS DO IMPLEMENTADOR 
 
Detalhamento de informações relativas ao Implementador do Projeto, abrangendo dados 
básicos e experiências anteriores em projetos de restauração: 
 

▪ Razão Social 
▪ CNPJ 
▪ endereço 
▪ descrição de experiências anteriores e aptidão com atividades de restauração 
▪ apresentação de, no mínimo, 3 (três) referências que comprovem a experiência e 

capacidade do Implementador, informando: nome da instituição, nome, telefone e e-
mail de contato.  

 

Informações essenciais sobre os dados do implementador 

Know-how de restauração para o projeto: o proponente deve apresentar projetos de restauração 
ecológica e/ou sistemas agroflorestais executados, comprovado por meio de atestados, acervo 

técnico publicações ou outros meios. 

Currículo resumido de 1 a 2 parágrafos para cada membro integrante da equipe do Projeto 

 
 
3. OBJETIVOS DO PROJETO 
 
Apresentação dos resultados desejados, através da descrição de objetivo(s) geral(ais), 
objetivo(s) específico(s) e de metas selecionadas, que indiquem os caminhos a serem 
tomados para o cumprimento do Projeto com sucesso.  
 
Este componente deverá atuar como uma espécie de resumo, devendo passar uma ideia clara 
e objetiva do Projeto.  
 
Para descrição do(s) objetivo(s) devem ser descritos, no mínimo, os temas listados a seguir. 
O proponente poderá complementar com informações adicionais e que considere relevantes, 
inclusive relativas a questões sociais, que auxiliem na compreensão do panorama geral. 
 
 

Descrição dos objetivos 

Estado, município e localidade onde será executado o Projeto 

Área a ser restaurada, em hectares 
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Descrição dos objetivos 

Estimativa da quantidade de áreas, em hectares, alocadas por tipo, como áreas de usos específicos 
ou em áreas especialmente protegidas, a exemplo de: área de uso agrícola, Área de Preservação 

Permanente, Reserva Legal, Unidade de Conservação, entre outras. 

Expectativa de realização de atividades complementares ao plantio em relação ao tempo de 
duração do Projeto (como mobilização de proprietários, indicação de áreas para plantio e outras 

atividades complementares) 

Quantidade de área, em hectares, a ser implantada por ano 

Quantidade de mudas e/ou sementes a serem plantadas por ano 

Quantidade de propriedades a serem trabalhadas por ano 

 
 
 
4. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO 
 
Breve análise sobre a situação socioeconômica da região de abrangência do Projeto, de modo 
que possam ser apontados os fatores limitantes e os fatores potenciais da região para 
restauração de APP e RL e para implantação de sistemas produtivos florestais em áreas 
agrícolas, visando possibilitar melhor compreensão dos impactos do Projeto. 
 
A abordagem deve conter a descrição das ações a serem realizadas para que os fatores 
positivos identificados sejam potencializados, e como o Projeto poderá ajudar na mitigação 
dos fatores limitantes. 
 
O diagnóstico socioeconômico deve abranger breve descrição sobre os fatores sociais e 
econômicos mais relevantes da região, devendo constar as seguintes informações: 
 

Diagnóstico socioeconômico 

Indicar se é uma região de produção de soja, milho ou algodão com impacto positivo nas cadeias de 
suprimento ou matriz de produção da Cargill.  

Se as mudas, sementes e outros insumos para plantio serão adquiridos na região do Projeto 

Renda Direta para o Produtor 

Potencial de Geração de Emprego 

Se a mão de obra utilizada será regional ou não 

 
 

 
O diagnóstico socioeconômico traz a importância para Projetos de recuperação de vegetação 
nativa, além da visão restrita ambiental, contribuindo para informações de governança e que 
possam auxiliar na melhor contribuição das ações ambientais para o público-alvo, 
representado por proprietários e produtores rurais. 
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5. DELIMITAÇÃO DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA E DIAGNÓSTICO DA PAISAGEM 
REGIONAL 
 
A Região de Abrangência é a área onde o Implementador pretende selecionar propriedades, 
devendo contemplar um único Estado da federação, ou o Distrito Federal, no bioma Cerrado 
ou Mata Atlântica. 
 
Para identificação da Região de Abrangência, o Implementador deverá prever a Unidade da 
Federação e apresentar as coordenadas geográficas correspondentes à região de escolha 
das potenciais Áreas de Intervenção, devendo ser representadas por um único ponto central 
inserido na região. 
 
As coordenadas centrais devem ser apresentadas em graus decimais, respeitando o formato 
com 4 (quatro) casas decimais, no mínimo, de acordo com modelo abaixo: 
 

➢ Latitude: -15.6849 
➢ Longitude: -47.6789 

 
A localização do ponto de coordenadas pode representar o ponto central de um polígono de 
de intervenção, ou, ainda o ponto central da região de localização das Áreas de Intervenção, 
ainda que estas áreas não estejam totalmente definidas em polígonos, visando a identificação 
da região proposta para implementação do Projeto, possibilitando a análise deste critério pela 
Cargill. 
 

Delimitação da Região de Abrangência  

Apresentação das coordenadas geográficas do ponto central da região de intervenção 

Identificação da Unidade da Federação  

 
Complementarmente, no diagnóstico da paisagem regional devem ser descritos aspectos 
físicos gerais sobre a bacia hidrográfica onde o projeto acontecerá em relação ao clima, solos 
e vegetação locais, descrevendo a classificação de cada compartimento e analisando 
brevemente as principais características. Estes aspectos auxiliam na fundamentação das 
etapas seguintes do diagnóstico, e, especialmente, na definição das metodologias. 
 

Componentes do diagnóstico da paisagem regional 

Caracterização da Bacia Hidrográfica: Deverá estar constante no projeto a identificação de uma das 
seguintes informações: microbacia, subbacia ou bacia hidrográfica onde estará a área de 

intervenção do projeto. Também, deverá ser indicado o córrego ou rio de maior importância hídrica 
a ser beneficiado pelo projeto 

Apresentação das características climáticas da região 

Caracterização geral dos solos da região 

Caracterização da vegetação da região 

 
Para as características climáticas devem estar contidos dados gerais de temperatura, 
pluviosidade e caracterização geral do clima na região do Projeto, de acordo com a plataforma 
https://pt.climate-data.org/. 
 
Para caracterização do solo podem ser utilizados dados secundários, podendo ser citada a 
classificação do mapa pedológico do Brasil elaborado pelo IBGE e disponível em: 

https://pt.climate-data.org/
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https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/pedologia/15829-
solos.html?=&t=acesso-ao-produto 
 
Para a caracterização da vegetação, deve ser identificado o domínio fitogeográfico ao qual a 
região pertence, identificando o tipo de vegetação local e apontando qual a fitofisionomia a 
ser trabalhada.  
 
É fundamental que a fitofisionomia esteja descrita, pois, ao realizar um Projeto de recuperação 
de vegetação nativa no bioma Cerrado, por exemplo, há diferença de metodologia e 
expectativas para um cerrado florestado e um campo cerrado. 
 
Essa identificação auxilia na escolha dos métodos e técnicas de restauração mais adequados.  
 
Esta informação pode ser fornecida através de mapas, arquivos vetoriais e documentos que 
identificam e classificam a vegetação local, atual e pretérita.  
 
Sugestões de fonte de dados: 
IBGE: https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/vegetacao.html 
MapBiomas: https://mapbiomas.org/ 
 
Sempre que possível, a lista de espécies nativas voltadas para a restauração ecológica 
deverá ser obtida a partir de levantamento florístico nos remanescentes naturais de vegetação 
da região de interesse (BALESTRIN et al., 2019), possibilitando a corroboração do bioma e 
do domínio fitogeográfico ocorrente. Estas informações são cruciais para o desenvolvimento 
de uma lista de espécies indicadas para o plantio. 
 
As informações mínimas esperadas para descrever a vegetação nativa são: 
 

Caracterização da vegetação nativa 

Identificação do Bioma 

Identificação da fitofisionomia local 

Listagem florística regional 

 
 
6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
 
O diagnóstico ambiental é uma das mais importantes fases do Projeto, já que nesse momento 
são colhidas e analisadas as informações e características locais das áreas de intervenção, 
e com elas, definidas as metodologias e quantificadas as necessidades de insumos, mão de 
obra etc. É necessário que as informações sejam coletadas e expostas com precisão e 
clareza, pois serão a base de estruturação do Projeto.  
 
O diagnóstico deve apresentar uma fotografia da área a ser restaurada e do seu entorno, 
relatando o clima, solo, vegetação, ameaças e situações ambientais que serão retratadas, 
além de outros elementos complementares. 
 
Os componentes necessários para um bom diagnóstico das áreas são descritos a seguir em 
sete tópicos, cada um contendo as informações e análises essenciais para cada assunto: 
 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/pedologia/15829-solos.html?=&t=acesso-ao-produto
https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/pedologia/15829-solos.html?=&t=acesso-ao-produto
https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/vegetacao.html
https://mapbiomas.org/
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Componentes do diagnóstico ambiental das áreas de intervenção 

Descrição das áreas do Projeto 

Identificação dos fatores de degradação 

Caracterização das situações ambientais ocorrentes e mapa de uso e cobertura do solo das áreas 
de intervenção 

Caracterização e análise dos solos das áreas de intervenção 

Espécies exóticas invasoras ou hiperdominantes 

Avaliação do potencial de regeneração natural 

 
6.1. Descrição das áreas de intervenção do Projeto 
 
Neste tópico deve ser demonstrada a delimitação da(s) Área(s) de Intervenção.  
 
A Área de Intervenção corresponde àquelas onde ocorrerá a implementação direta da 
restauração. Quando definidas, a(s) Área(s) de Intervenção devem ser apresentada(s) em 
formato shp (shapefile). 
 
Devem ser descritas as diferentes situações ambientais que compõem o mosaico de 
restauração, indicando em um mapa, a localização da(s) Área(s) de Intervenção e as 
características específicas que definem as metodologias a serem utilizadas: ativa, passiva e 
assistida. O mapa de uso do solo deve ser apresentado preferencialmente no formato .pdf. 
 
Deve ser apontado o enquadramento da área conforme localidade a que estiver inserida, a 
exemplo de Área de Uso Agrícola, Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, área 
públicas, RPPN, Unidade de Conservação etc.  
 
 
As informações mínimas esperadas para descrever este item no Projeto são: 
 

Informações mínimas para a descrição das áreas 

Descrição da(s) Área(s) de Intervenção, apresentando polígono em formato shp (shapefile), quando 
definidas. 

Mapa de Uso e cobertura do solo em formato .pdf  

Indicação da área: área agrícola, Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, RPPN etc 

Ano de implantação (no caso de áreas já implantadas) 

 
Para áreas muito extensas, os mapeamentos de uso e classificação de solo podem ser 
realizados por meio de dados secundários, através de plataformas online de informação, 
devendo constar a data da imagem ou informação utilizada.  
 
Sugestões de fonte de dados: 
IBGE: https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/vegetacao.html 
MapBiomas: https://mapbiomas.org/ 
 
 
 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/vegetacao.html
https://mapbiomas.org/
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6.2. Identificação dos fatores de degradação 
 
É essencial a identificação preliminar dos fatores responsáveis pela degradação das 
condições ambientais analisadas. Esses fatores podem ter ocorrido no passado como, por 
exemplo, obra de mineração que retirou as camadas superficiais do solo, conversão de área 
florestal em uso agrícola, ou estarem ocorrendo, como processos erosivos, a exemplo de 
voçorocas, incêndios frequentes, invasão de gado ou desmatamento seletivo.  
 
Os fatores devem ser relatados no diagnóstico do Projeto, além de serem apontados os riscos 
gerados por fatores de degradação recorrentes. Informar, ainda, se fatores antigos são 
mantidos ou foram extintos mantendo a área livre dos riscos. 
 

Exemplos de fatores de degradação 

Incêndio 

Invasão por gado ou outros animais 

Desmatamento 

Invasão antrópica 

Processos erosivos 

 
Indicar, ainda, as técnicas para eliminação ou mitigação dos fatores de degradação, como por 
exemplo, a necessidade de implantação de cercas, aceiros, a contenção de processos 
erosivos ou outras medidas preventivas ou reparadoras. 
 
 
6.3. Caracterização das situações ambientais ocorrentes na Área de Intervenção e 

mapa de uso e cobertura do solo 
 
A caracterização das situações ambientais ocorrentes deve ter como objetivo a descrição das 
situações que se pretende restaurar ou que apresentam o estágio de conservação de 
remanescentes e áreas naturais. A legenda (ocupação atual) a ser utilizada deve ser voltada 
para identificar as diferenças locais que irão definir as metodologias a serem utilizadas.  
 
A variedade de situações ambientais que requerem ações de recuperação no país é muito 
grande, em virtude de diferentes históricos de degradação e da heterogeneidade ambiental 
(solos, topografia, microclima, fatores externos etc.), que resulta em heterogeneidade 
vegetacional. Estes fatores particularizam a resiliência desses ecossistemas degradados e, 
portanto, a metodologia exigida para a restauração (RODRIGUES et al., 2009). Por isso, uma 
caracterização precisa das situações ambientais é primordial para a melhor escolha das ações 
de restauração. 
 
Outra informação importante que deve estar, sempre que possível, nas legendas das áreas 
em restauração se refere ao potencial de regeneração natural do local. Como exemplo, para 
formações florestais, pode ser usado os termos: “com alta regeneração natural”; “com baixa 
regeneração natural” e; “com média regeneração natural”. Essa diferenciação poderá 
determinar se a restauração deverá ser por meio da metodologia passiva, ativa ou assistida 
(BRANCALION; GANDOLFI; RODRIGUES, 2015). 
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6.4. Caracterização e análise dos solos na(s) Área(s) de Intervenção 
 
Após a caracterização das situações ambientais, quando evidente, deve ser definido o 
agrupamento do solo em setores distintos. Ou seja, quando o solo possuir diferenças claras 
nos trechos de restauração, deve ser realizada uma classificação em diferentes setores para 
a realização da amostragem. Isso deve ser feito baseado em dados de relevo, vegetação ou 
uso atual, e em diferenças claras, como a presença de umidade permanente no solo, 
processos erosivos, etc. Este agrupamento das diferentes classes de solo vai orientar para 
que as análises sejam realizadas em função do solo, que pode definir ou não, diferentes 
tratamentos. 
 
Após definidas as diferentes classes de solo, elas devem ser apresentadas e demonstradas 
com fotos e mapa, para a ocorrência de cada uma dentro da área trabalhada pelo Projeto, 
contendo neste mapa, também, a localização dos pontos de coleta de solo.  
 
É essencial que haja a análise química da(s) Área(s) de Intervenção do Projeto, devendo 
constar obrigatoriamente na análise o pH, Matéria Orgânica, Fósforo, Potássio, Cálcio, 
Magnésio e Micronutrientes.  
 
As recomendações de correções e adubações devem ser, sempre que possível, baseada nos 
resultados das análises e, quando houver, nos parâmetros mínimos recomendados para 
recuperação da vegetação nativa como, por exemplo, as orientações apresentadas por 
GONÇALVES et al., 2008. 
 
Além da análise química dos solos é também importante uma análise física, com o intuito de 
avaliar a compactação em cada setor identificado. O uso do penetrômetro é uma maneira 
rápida e fácil de medir a resistência à penetração a várias profundidades, e o aparelho é muito 
utilizado para relacionar fatores de resistência do solo à elongação radicular.  
 
6.5. Identificação de espécies exóticas invasoras ou hiperdominantes 
 
Para cada situação ambiental identificada nas áreas a serem implantadas é necessário indicar 
a presença ou ausência de espécies exóticas invasoras ou hiperdominantes. Esse cuidado 
em relatar a ocorrência ou não é importante pois estas espécies representam uma das 
maiores ameaças à execução do Projeto. Portanto deve-se certificar se elas ocorrem 
comprovando por fotos ou amostragem simples de indivíduos por hectare sempre que 
possível.  
 
Caso essas espécies exóticas invasoras não ocorram nas áreas, o relato é igualmente 
importante para comprovar a ausência desse fator de degradação, o que possibilita 
determinadas metodologias que não são possíveis quando há ocorrência dessas espécies. 
As estratégias para controlar essas espécies exóticas invasoras devem ser descritas de forma 
clara no Projeto, pois irão impactar diretamente nos custos e no sucesso da restauração.  
 
As informações sobre as espécies exóticas invasoras são complementares, ou seja, os 
Projetos que apresentarem esse diagnóstico receberão pontuação adicional.  

 
6.6. Avaliação do potencial de regeneração natural  
 
Assim como a identificação de espécies exóticas invasoras é essencial para cada situação 
ambiental, a avaliação do potencial de regeneração natural também é muito importante para 
cada uma delas. Através da coleta da informação do potencial de cada situação é que as 
metodologias mais adequadas e eficientes serão adotadas. Nos casos em que seja possível 
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sempre é recomendada uma amostragem simples em campo para cada situação que 
apresente potencial para saber a quantidade de indivíduos regenerantes por hectare, 
justificando a metodologia adotada. Nos casos em que não seja possível realizar essas 
amostragens, deve-se ao menos realizar a comprovação com fotos georreferenciadas, 
imagens de drone ou de satélite, diferenciando as situações com maior ou menor potencial. 
 
 
7. TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO ADOTADA 

 
As ações restauradoras incluem desde a remoção de fatores de perturbação e isolamento da 
área, para que a regeneração natural seja estimulada (restauração passiva), até a intervenção 
mais intensiva, com técnicas para acelerar e influenciar a trajetória da sucessão natural do 
local (restauração ativa) (BRANCALION et al., 2015; Trentin et al., 2018). 
 
Qualquer metodologia definida deve ser justificada e descrita em função das situações 
encontradas em campo. A primeira informação a ser descrita a respeito da metodologia é o 
seu enquadramento entre as definições de Restauração Passiva, Restauração Assistida ou 
Restauração Ativa. 
 
7.1. Restauração passiva 
 
Basicamente ela consiste na eliminação dos fatores de degradação, o que já propicia a 
expressão da regeneração natural, sem a necessidade de intervenção direta no local a ser 
restaurado. Nesse caso, o simples abandono, mas com medidas de proteção do entorno da 
área e retirada de fatores de degradação, poderá levar ao processo de restauração ecológica 
da área, propiciando a dinâmica de substituição das espécies e grupos funcionais, com ganho 
estrutural e de diversidade, podendo-se, com o tempo, atingir o objetivo proposto. Para a 
restauração passiva, deve estar justificado no diagnóstico, através de evidências concretas, 
o potencial de regeneração natural da área a ser restaurada. 
 
7.2. Restauração assistida  
 
Nessa metodologia também é necessária a presença de regeneração natural, mas ela 
apresenta-se de forma fraca ou irregular, podendo ainda apresentar fatores que inibem o 
desenvolvimento da regeneração natural, como a presença de competidores, solos 
degradados, etc. Portanto, são necessárias intervenções diretas para que os processos 
ecológicos sejam favorecidos.  
 
Demanda um nível maior de intervenção do que o método de restauração passiva, mas menor 
que nas áreas de restauração ativa. Para a restauração assistida, deve estar justificado no 
diagnóstico, através de evidências concretas, o potencial de regeneração natural da área a 
ser restaurada. 
 
7.3. Restauração ativa  
 
Nos casos em que a regeneração natural não se apresenta suficiente para que ações de 
menor nível de intervenção consigam atingir os objetivos propostos, são necessárias ações 
de restauração ativa. Dentro dessa metodologia existem diversos níveis de intervenção: 
desde intermediários, tais como o uso de técnicas de irradiação de diversidade através da 
nucleação, até níveis mais elevados, como o plantio de alta diversidade de espécies arbóreas 
em área total.  
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Esse método é baseado na introdução de indivíduos de espécies regionais por meio de plantio 
de mudas ou semeadura e deve ser usado em situações com baixo potencial de regeneração 
natural, evidenciado pela ausência ou pela baixa densidade de regenerantes nativos. 
 
Definido o método da restauração ativa, deve constar no Projeto as seguintes informações: 

i. Modelo sucessional (quando houver); 
ii. Lista de espécies regionais; 
iii. Espaçamento de mudas / Espaçamento entre linhas ou covetas de semeadura / 

quantidade de sementes utilizadas por m² a lanço; 
iv. Quantidade estimada de mudas / sementes utilizadas por hectare e no Projeto inteiro. 

 
Nos Projetos que objetivam a geração de renda, como Sistemas Agroflorestais ou Projetos de 
silvicultura (inclusive silvipastoril), deverá constar a proporção de espécies nativas e exóticas 
presentes por hectare, respeitando as legislações estaduais da área do Projeto caso estejam 
localizadas em Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou alguma outra área com 
restrições, como em Unidades de Conservação. 
 
 
8. ATIVIDADES OPERACIONAIS PREVISTAS 
 
As atividades operacionais previstas em qualquer Projeto de recuperação ou restauração 
ambiental são determinadas sempre de acordo com as metodologias escolhidas, as técnicas 
utilizadas, as estruturas e equipamentos disponíveis, os custos previstos e o diagnóstico 
ambiental e social. De acordo com as especificidades de cada um desses fatores podem ser 
realizadas adaptações para que todas as limitações e exigências sejam atendidas. Cada 
atividade deve ser sempre descrita e justificada, principalmente se não for realizada.  
 
Dentro deste raciocínio, as atividades essenciais que devem constar obrigatoriamente no 
Projeto, mesmo que seja como indicação de que não há necessidade de ser realizada, são: 
 

Atividades que devem constar em um Projeto de recuperação de vegetação nativa 

Atividades de implantação 

Retirada e/ou isolamento dos fatores de degradação 

Retirada e controle das espécies exóticas (invasoras e não invasoras) 

Preparo do solo para plantio 

Controle de formigas cortadeiras e cupinzeiros 

Plantio de mudas ou semeadura de nativas 

Replantio de mudas ou sementes de espécies nativas 

Fertilização de base (plantio) e de cobertura 

Irrigação (quando necessário) 

Atividades de manutenção 

Controle de espécies exóticas 

Adubação de cobertura 

Irrigação (quando necessário) 
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Controle de formigas cortadeiras 

Manutenção de aceiros e de outras possíveis medidas de controle dos fatores de degradação 

 
 
9. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO PROJETO 
 
A composição dos custos deve abranger as despesas aplicáveis ao Projeto, no que se refere 
ao fomento para restauração, conforme indicado no Edital de Chamada. 
  
São exemplos de despesas aplicáveis: 
 
a) Aquisição de mudas e sementes; 
b) Aquisição de materiais; 
c) Despesas com água e insumos; 
d) Transporte, acomodação, alimentação e logística; 
e) Contratação de mão-de-obra; 
f) Impostos. 
 
Não são despesas aplicáveis e, portanto, não devem estar previstas nos Projetos: 
 
a) Despesas operacionais, como overhead, fee, entre outras; 
b) Aquisição de imóveis ou despesas de cessão, locação, comodato etc; 
c) Aquisição de maquinários agrícolas; 
d) Aquisição de veículos; 
e) Quaisquer compras ou atividades consideradas não necessárias para cumprir os 

propósitos do projeto conforme determinado pela Cargill;  
f) Cerimônias particulares, festas, comemorações ou bebidas alcoólicas. 
g) Atividades cujos objetivos sejam de natureza religiosa ou política ou sejam 

discriminatórios. 
h) Obrigações anteriores e/ou dívidas incobráveis. 
i) Multas e/ou penalidades. 
j) Equipamento militar, armas de fogo e/ou munições; 
k) Doações a instituições públicas. 
 
A composição de custos do Projeto deve ser submetida via planilha única de Excel, na forma 
de anexo. 
 
Com relação ao perfil, característica, e custo de restauração de cada Projeto, devem ser 
fornecidas informações específicas quanto a área a ser restaurada em cada ano do Projeto, 
como bioma, percentual de uso de cada técnica de restauração, custo de restauração por 
técnica e por bioma, através do preenchimento da planilha do Anexo III. Discriminação de 
Técnicas e Custos de Restauração. 
 
 
10. CRONOGRAMAS 

 
Os cronogramas propostos devem mostrar como as ações serão executadas ao longo do 
tempo de acordo com o planejamento do Projeto. O cronograma geral do Projeto deve ser 
dividido em fases distintas e submetido via planilha única de Excel, conforme template 
disponibilizado, na forma de anexo:  
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a) Cronograma executivo: corresponde às ações diretas e efetivas de restauração como, 
por exemplo, controle de competidores, controle de formigas, abertura de berços, adubação 
de base etc. Esse cronograma executivo deverá acompanhar a estrutura operacional proposta 
no Projeto, bem como suas atividades específicas. As atividades de implantação do Projeto 
devem estar separadas em fases distintas na tabela: implantação e manutenção. Deve ser 
apresentado qual é o período chuvoso e o período de déficit hídrico para o local do Projeto. 
 
b) Cronograma físico-financeiro: detalhamento do orçamento de forma a mensurar os 
custos associados a cada atividade, etapa e fase descritas no cronograma executivo.    
 
c) Cronograma de atividade complementares (quando houver): caso sejam realizadas 
atividades complementares que podem ser prévias ou conjuntas ao Projeto executivo como 
diagnósticos, cursos, capacitações e afins, devem ser contempladas também em cronograma 
específico, separado dos outros.  
 
d Cronograma de acompanhamento (operacional/executivo) e de monitoramento 
(ecológico e socioeconômico): todos os Projetos devem apresentar, de forma detalhada, 
como e quando serão executadas as atividades de acompanhamento das operações 
executadas e dos monitoramentos ecológicos e socioeconômicos, produzindo relatórios que 
irão comprovar não só que as atividades foram executadas, mas a efetividade ou não da 
restauração das áreas pretendidas. 
 
Em qualquer um dos cronogramas propostos é preciso definir a operação de forma direta e 
bem clara e não generalizar usando termos como preparo de solo ou isolamento da área que 
não traduzem diretamente qual atividade será realizada.  
 
É importante apontar qual é a época chuvosa da região de implementação do Projeto. 
 
Nas tabelas abaixo, estão demonstrados exemplos de cronogramas que devem acompanhar 
o Projeto. 
 
Tabela 1. Exemplo de cronograma para a fase de implantação de Projetos para restauração ecológica. 

  

Atividades 

Implantação 

Agosto Setembro 
Época chuvosa 

Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

 Roçada X           

Aceiramento X X         

Coroamento de regenerantes naturais X X X       

Controle de formigas cortadeiras e cupins X X X   X   

Controle de espécies exóticas   X X X     

Correção do solo X X X       

Abertura de berços ou subsolagem   X X       

Semeadura de espécies de adubo verde   X X X     

Plantio de mudas (ou semeadura)     X X X   

Irrigação (se necessário)     X X X X 
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Atividades 

Implantação 

Agosto Setembro 
Época chuvosa 

Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Replantio de mudas         X X 

Adubação de cobertura         X X 

Tabela 2. Exemplo de cronograma para a fase de manutenção de Projetos para restauração ecológica – 1º 
ano. 

 

Atividades 

Manutenção - 1º ano 

Época chuvosa 
Abr Mai Jun Jul Ago Set 

Época Chuvosa 

Fev Mar Out Nov Dez Jan  

Controle de formigas cortadeiras e 
cupins 

X   X   X   X   X   X   

Limpeza ou coroamento (se 
necessário) 

X   X                   

Controle de competidores (capina 
química ou mecânica) 

X     X       X   X   X 

Adubação de cobertura X                 X X   

 
 
Tabela 3. Exemplo de cronograma para a fase de manutenção de Projetos para restauração ecológica – 2º ano. 
 

Atividades 

Manutenção - 2º ano 

Época chuvosa 
Mai Jun Jul Ago Set 

Época chuvosa 

Fev Mar Abr Out Nov Dez Jan 

Controle de formigas cortadeiras e 
cupins 

X   X   X   X   X   X   

Coroamento (se necessário) X   X                   

Controle de competidores (capina 
química ou mecânica) 

X     X       X   X   X 

Abertura de berços (plantio 
escalonado) 

            X X         

Plantio de mudas (ou semeadura)               X X       

Adubação de base                X X       

Adubação de cobertura X                 X X   

Replantio de mudas X                     X 

 
 
Tabela 4. Exemplo de cronograma para a fase de manutenção de Projetos para restauração ecológica – 
3º ano. 
 

Atividades 

Manutenção - 3º ano 

Época chuvosa 
Abr Mai Jun Jul Ago Set 

Fev Mar 

Controle de formigas cortadeiras e cupins X   X   X   X   
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Atividades 

Manutenção - 3º ano 

Época chuvosa 
Abr Mai Jun Jul Ago Set 

Fev Mar 

Coroamento (se necessário) X   X           

Controle de competidores (capina química ou 
mecânica) 

X     X       X 

Adubação de cobertura X               

 
Tabela 5. Exemplo de cronograma para atividades complementares. 
 

Atividades 
Manutenção - 3º ano 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

Identificação das Associações locais de produtores  X        

Identificação e contato com as lideranças locais e atores chaves  X X       

Reuniões de sensibilização e apresentação do Projeto aos 
agricultores  

 X X X     

Assinatura do Termo de Adesão ao Projeto     X X    

Elaboração do Projeto de restauração para cada uma das 
propriedades.  

    X X   

Cursos de capacitação para os produtores rurais      X X X 

 
 
Tabela 6. Exemplo de cronograma para a fase de acompanhamento e monitoramento de Projetos de 
restauração ecológica. 

 

Etapas de acompanhamento e monitoramento 

Período (em anos) a partir do início das atividades de 
implantação 

0 1 2 3 5 10 15 20 

Acompanhamento das atividades de implantação 
e manutenção do Projeto de restauração 

X X X X         

Monitoramento ecológico    X X X X X 

Monitoramento socioeconômico X X X X X    

 
 
11. PARCEIROS ENVOLVIDOS 
 
Para garantir que todas as atividades possam ser desempenhadas de acordo com o que foi 
planejado, é essencial que seja realizado um levantamento dos possíveis parceiros envolvidos 
e fornecedores dos principais insumos que serão usados.  
 
Em especial, é importante a identificação dos fornecedores de mudas ou sementes, indicando 
se há mercado suficiente para as demandas do Projeto, tanto quantitativa quanto 
qualitativamente.  
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Além disso, é importante apresentar uma lista de espécies normalmente produzida na região 
e fazer uma comparação com a lista de espécies definidas no Projeto. 
 
Da mesma forma, quando for o caso de terceirização de serviços, é importante levantar os 
principais fornecedores de mão de obra, maquinários e equipamentos que serão necessários 
para a implantação e manutenção do Projeto. Os parceiros do Projeto ou terceirizados 
também passarão por processos de auditoria e sua participação no Projeto está sujeita à 
aprovação pela Cargill. Por isso, é importante que o proponente faça uma verificação dos 
fornecedores antes da inclusão no Projeto. 
 
O levantamento é importante para identificar, não apenas a capacidade da região do Projeto 
em suprir as demandas de insumos e serviços, mas também para garantir que eles estejam 
disponíveis durante todas as etapas do Projeto.  
 
 

Elementos importantes no diagnóstico de fornecedores e parceiros envolvidos 

Indicar se as mudas ou sementes serão produzidas, coletadas ou compradas; 

Apresentar uma lista ou indicação de viveiros ou coletores previamente consultados sobre a 
capacidade, qualidade, inscrição no RENASEM e prazos de produção; 

Apresentar lista ou indicação de fornecedores de outros insumos importantes, como adubos e 
herbicidas ou outros insumos específicos. 

Apresentar, quando for o caso, relação de prestadores de serviço para a execução do Projeto 

"Know-how" de restauração de parceiros do Projeto 

 
 
12. DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS DE CARBONO 
 
Projetos que sejam classificados pela Cargill como de alto ou médio potencial para geração 
de créditos de carbono serão elegíveis a participarem de modelo de geração e repartição de 
créditos de carbono. Neste modelo, os custos relacionados ao processo de certificação dos 
créditos de carbono serão arcados integralmente pela Cargill, e os potenciais créditos 
derivados serão divididos entre todas as partes envolvidas de acordo com a participação 
financeira ou material no Projeto. 
 
Os proponentes de Projetos de alto ou médio potencial para geração de créditos de carbono 
poderão optar pela participação ou não participação em modelo a ser proposto pela Cargill 
para geração e repartição de créditos de carbono. Em se optando por não participar desse 
modelo, o proponente ainda será elegível ao suporte para restauração no âmbito deste Edital. 
 
Ao participar deste Edital, todos os proponentes deverão informar se há alguma restrição ou 
impedimento quanto à transferência de direitos e titularidade de créditos de carbono à Cargill.  
 
Também deverão informar se possuem experiência com prévia no desenvolvimento e registro 
de Projetos de carbono em padrões do mercado voluntário como, por exemplo, Verified 
Carbon Standard - VCS, Plan Vivo, Gold Standard etc. Havendo experiência prévia, deverão 
informar o número de registro do Projeto e o padrão empregado. 
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13. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL 

 
O acompanhamento técnico e operacional das atividades de implantação e manutenção tem 
como objetivo garantir que as predisposições que estejam no Projeto executivo sejam 
cumpridas durante o processo de execução. Dessa forma, as áreas são acompanhadas desde 
o início, avaliando a qualidade e a quantidade das operações no processo de restauração 
estabelecido. 
 
Deverá ser realizado mensalmente, apresentado na forma de um relatório contendo algumas 
informações essenciais. É importante que o relatório seja organizado de forma clara e sucinta, 
baseado nas operações propostas, contendo minimamente as atividades realizadas 
registradas e georreferenciadas, assim como a localização dessas intervenções em mapa. 
Abaixo, segue um descritivo mínimo sugerido para os relatórios. Cabe aos proponentes 
apresentarem um plano de acompanhamento técnico e operacional que garanta a realização 
destes componentes mínimos. 
 
13.1. Checagem das atividades programadas 
 
Para garantir que nenhuma atividade prevista nos Projetos seja negligenciada, tanto em 
relação aos prazos quanto em relação à qualidade da execução, deverá ser elaborada uma 
lista de checagem das atividades programadas contendo o cronograma completo de todas as 
atividades. Em cada avaliação mensal, deverão ser atualizadas as informações referentes as 
atividades que deveriam ter sido realizadas até o momento da avaliação, relatando também 
se a atividade foi adequadamente realizada, utilizando os seguintes critérios: 
 

Tabela 7. Critérios utilizados para avaliação das atividades realizadas mensalmente 
 

1 
 

Não está prevista para o presente mês 

2   Foi realizada adequadamente 

3   Foi realizada parcialmente 

4   Não foi realizada 

5   Será realizada posteriormente 

 
O critério 1 será aplicado somente às atividades que não estavam previstas para o mês em 
que esteja sendo feita a avaliação.  
 
O critério 2 será aplicado às atividades adequadamente realizadas de acordo com o previsto, 
sendo que cada atividade classificada como adequada deve estar comprovada por meio de 
fotos e por meio de mapas e polígonos georreferenciados quando pertinente. Estas 
informações deverão estar presentes nos relatórios mensais de acompanhamento. 
 
As atividades que forem classificadas com um dos critérios de 3 a 5 devem apresentar 
comentários e justificativas do porquê se encontram com a classificação atual e deve constar 
um cronograma de quando serão realizadas adequadamente.  
 
O critério 3 deve ser aplicado quando a atividade foi iniciada e teve de ser interrompida por 
algum motivo técnico ou por falhas operacionais. O critério 4 só é utilizado em situações em 
que a atividade não foi iniciada, e não apresenta nenhuma justificativa técnica para a 
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ausência. Por fim, o critério 5 só deverá ser utilizado quando a atividade não foi iniciada por 
algum motivo técnico ou operacional. 
 
13.2. Registro fotográfico georreferenciado de cada atividade realizada 
 
Os avaliadores devem providenciar fotografias georreferenciadas de cada atividade realizada 
no mês da avaliação. Essas fotos precisam mostrar claramente qual operação ou atividade 
foi desempenhada. Sempre que possível, devem ser utilizadas fotos com a utilização de 
drones ou imagens de satélites. Devem ser utilizados aplicativos que acrescentem a data e 
coordenadas geográficas a cada foto.  
 
Este cuidado é necessário para comprovar a execução de cada atividade, seja ela 
operacional, de implantação e manutenção das áreas (aceiros, cercamento, roçadas, capinas, 
coroamento, adubação, plantio, controle de pragas, etc.), nas áreas de restauração ou de 
outras atividades complementares (cursos, capacitações, entrevistas, eventos, etc). 
 
A Cargill ou seus representantes por ela nomeados também se reservarão ao direito de 
realizar visitas técnicas na(s) Área(s) de Intervenção sempre entender ser necessário. O 
Implementador será previamente informado da visita, para que também solicite a devida 
autorização ao proprietário.  
 
Nas visitas poderá ser utilizado drone para captura de imagens e vídeos das Áreas de 
Intervenção. Assim, será também solicitado a cada Implementador que providencie as devidas 
autorizações formais dos proprietários para captura de imagens e vídeos, assim como para o 
compartilhamento de dados. 
 
13.3. Elaboração de polígonos georrefenciados das áreas efetivamente trabalhadas  
 
Para as atividades operacionais realizadas nas áreas de restauração, devem ser elaborados 
polígonos georreferenciados delimitando exatamente onde cada ação foi efetivamente 
desempenhada no mês referente à avaliação, com acuracidade mínima de 15 metros para a 
captura das coordenadas. Estes polígonos devem ser enviados em formato .shp (shapefile). 
com precisão mínima de 90%, e apresentados no relatório em um mapa, representando cada 
atividade.  
 
É importante que estes arquivos sejam bem organizados, para que seja possível a criação de 
um banco de dados com a evolução das atividades nas áreas ao longo do tempo, permitindo, 
também, uma prática conferência da execução das atividades conforme o planejado. 
 
13.4. Observação de possíveis sinais de perturbações na área em recuperação 
 
O técnico responsável pelo acompanhamento deve sempre observar sinais de perturbações 
que ocorrem na área em recuperação, e que podem estar impedindo ou dificultando o bom 
desenvolvimento da vegetação nativa na área, atrasando assim a sua recuperação. São 
perturbações comuns: fogo, presença de gado, deriva de herbicidas da área agrícola, ataque 
de formigas, processos erosivos, construção de estradas etc.  
 
Para esse item, deve ser registrado um valor que corresponde ao percentual (%) da área em 
recuperação que está sendo afetada por um ou mais desses fatores de perturbação. Além 
disso, deve ser determinada a origem da degradação e as ações definidas para sua 
eliminação ou mitigação, quando não for possível eliminá-la totalmente. 
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13.5. Presença de espécies invasoras  
 
O avaliador precisará reconhecer em cada etapa do acompanhamento a ocorrência de uma 
ou mais espécies invasoras (gramíneas, arbustivas, lianas e arbóreas), e se estão 
proporcionando competição por espaço e nutrientes ou alelopatia em relação ao plantio ou 
regeneração natural. A verificação em campo da presença de espécies deverá considerar três 
tipos de ocorrência:  
 

a) espécies invasoras em abundância; 
b) ocorrência esporádica de espécies invasoras; e  
c) não ocorrência de espécies invasoras na área em recuperação.  

 
A seguir é apresentado o quadro resumo com todas as informações necessárias para o 
acompanhamento técnico e operacional. 



20 
 

 
Quadro 1. Quadro Resumo de Acompanhamento Técnico e Operacional. 

Item de acompanhamento O que avaliar Como avaliar Quando avaliar Meta 

Checagem das atividades 
programadas 

Atividades desempenhadas no mês 
da avaliação. 

Verificar quais atividades estavam previstas no cronograma do 
Projeto para o mês da avaliação. Avaliar a execução de cada 
atividade prevista, considerando não só a execução, mas 
também a qualidade de cada uma delas. 

Mensalmente 
Realização de 100% das atividades 
previstas no cronograma. 

Registro fotográfico das 
atividades 

Atividades desempenhadas no mês 
da avaliação. 

Devem ser tiradas fotografias georreferenciadas de cada 
atividade desempenhada no mês. As fotos precisam mostrar 
claramente qual operação ou atividade foi desempenhada, 
comprovando a execução de cada uma delas. 

Mensalmente 
Registro de todas as atividades 
desempenhadas no mês. 

Polígonos das áreas 
trabalhadas 

Atividades operacionais 
desempenhadas no mês da 
avaliação. 

Devem ser elaborados polígonos georreferenciados 
delimitando exatamente onde cada ação operacional foi 
efetivamente desempenhada no mês referente à avaliação. 
Estes polígonos devem ser enviados em formato kmz. ou shp. 
e apresentados no relatório no formato de mapas 
representando cada atividade.  

Mensalmente 
Elaboração de polígonos para todas 
as atividades desempenhadas no 
mês. 

Registro de fatores de 
perturbação 

Possíveis fatores de perturbação 
Observar e relatar sinais de perturbação ocorrendo nas áreas 
em recuperação que possam estar impedindo ou dificultando 
o bom desenvolvimento da vegetação nativa nas áreas. 

Mensalmente 
Registro de todos os fatores de 
perturbação ocorrentes. 
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14. MONITORAMENTO ECOLÓGICO 
 
No item de monitoramento ecológico, devem ser coletadas informações em campo para a 
alimentação de indicadores específicos a fim de verificar a evolução dos processos ecológicos 
na área. A avaliação ecológica das áreas se baseia na implantação e avaliação de parcelas 
amostrais de acordo com o número de hectares da área. A seleção dos indicadores ecológicos 
pode variar de acordo com os objetivos do Projeto.  
 
Foram estabelecidos indicadores mínimos, mas os executores podem acrescentar outros 
indicadores caso entendam pertinente, e devem acrescentar os indicadores requeridos pelo 
Estado em que estão executando o Projeto, caso já não estejam contemplados nesses 
indicadores mínimos do protocolo neste anexo.  
 
Os parâmetros de referência adotados para cada Projeto devem ser baseados nas legislações 
estaduais, sempre respeitando o bioma e a fitofisionomia que se está restaurando. No caso 
de Projetos que ocorram em estados que não possuem protocolo próprio sugerimos que 
sejam adotados os parâmetros do Protocolo do Estado de São Paulo para o bioma Mata 
Atlântica, os parâmetros do Protocolo do Distrito Federal para bioma Cerrado. 
 
A periodicidade de realização do monitoramento ecológico é anual, sendo obrigatório o 
estabelecimento do “tempo zero da área”, que consiste no diagnóstico ambiental da área 
antes da implantação das atividades de restauração, através de coleta dos indicadores 
mínimos de cobertura do solo por vegetação nativa, densidade e diversidade de indivíduos 
regenerantes. Só assim poderá ser realizada a avaliação da evolução ecológica da área ao 
longo do tempo, comprovando ou não a sua evolução.  
 
Enquanto as áreas não atingirem a idade estabelecida pelas legislações pertinentes quanto 
aos parâmetros a serem atingidos, o monitoramento ecológico deverá realizar o registro de 
indicadores a fim de comparar seus resultados com os monitoramentos anteriores, avaliando 
a evolução ecológica das áreas. Além disso, em cada monitoramento os avaliadores devem 
tirar fotografias georreferenciadas de um local fixo com pontos de referência na paisagem, 
como um morro, um curso d’água, um linhão de energia, uma árvore de destaque, uma 
construção etc.  
 
As fotos devem ser feitas sempre na mesma posição, ângulo e de preferência que possua o 
mesmo ponto de referência no horizonte. Essas fotos precisam mostrar claramente que a área 
da foto é a área em recuperação. 
 
Considerando os indicadores utilizados nos protocolos de monitoramento ecológico pelo país, 
foi possível identificar três indicadores mínimos que devem fazer parte de qualquer Projeto de 
recuperação ambiental, independente da metodologia adotada. São os seguintes: 
 

a) Porcentagem de cobertura do solo por vegetação nativa 
b) Densidade de indivíduos regenerantes 
c) Diversidade de indivíduos regenerantes. 

 
Por conta da grande diversidade de metodologias, biomas, situações ambientais e modelos 
de restauração dos Projetos ambientais, é necessário adicionar indicadores específicos para 
que a trajetória da restauração ecológica seja mensurada adequadamente. A seguir serão 
descritos os indicadores específicos recomendados para Projetos de restauração ecológica e 
para Projetos com sistemas produtivos. Cabe aos proponentes apresentarem um plano de 
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monitoramento ecológico que garanta a realização destes componentes mínimos mais os 
específicos. 
 
14.1. Indicadores específicos para Projetos de restauração ecológica 
 
Para os Projetos que utilizem metodologias que visam exclusivamente a restauração 
ecológica das áreas sem incorporar nenhum sistema produtivo devem ser utilizados os 
indicadores adicionais recomendados pelo protocolo estadual de onde estejam localizadas as 
áreas, respeitando os biomas e fitofisionomias específicas. Cabe sempre ao executor 
consultar resoluções mais recentes ou mais restritivas dependendo de onde o Projeto será 
executado. No caso de Projetos que ocorram em estados que não possuem protocolos 
próprios de monitoramento ecológico é recomendado assumir o Protocolo do Estado de São 
Paulo para o bioma Mata Atlântica e o Protocolo do Distrito Federal para bioma Cerrado. 
 
14.2. Indicadores específicos para Projetos com sistemas produtivos 
 
Os Projetos de restauração que possuam sistemas produtivos integrados, como sistemas 
agroflorestais, silviculturais ou silvipastoris são muito diversos e podem apresentar inúmeras 
metodologias e combinações de espécies nativas com espécies exóticas. Vale ressaltar que 
os Projetos devem seguir as limitações impostas pelas legislações cabíveis quanto à 
porcentagem de espécies exóticas e manejo no geral. Todavia, além dos três indicadores já 
citados anteriormente, existem dois indicadores que devem ser incorporados em qualquer 
Projeto que inclua sistemas produtivos, que são: 
 

a) Número de espécies exóticas e a proporção em relação às espécies no total 
b) Cobertura de espécies exóticas perenes ou ciclo longo (%) 

 
A seguir é apresentado o quadro resumo com todas as informações necessárias para o 
monitoramento ecológico. .
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Quadro 3. Quadro Resumo de Monitoramento Social. 

 
 
 
 

Item de monitoramento 
ecológico 

O que avaliar Como avaliar Quando avaliar Amostragem Meta 

Porcentagem de 
cobertura do solo por 
vegetação nativa 

Cobertura do solo 

Deve ser estimada a cobertura do solo produzida pela vegetação nativa. Esta 
avaliação deve ser feita analisando a projeção dos troncos e galhos da 
vegetação nativa ao longo de cada parcela de monitoramento. Com base nisso, 
deve ser calculada a área coberta ao longo de todos os 25m de cada parcela 
pela vegetação nativa e calculada a porcentagem total no conjunto das 
parcelas. 

Avaliações anuais, 
começando pelo 
tempo zero das 

áreas. 

Área do Projeto: 
menor que 1 ha - 5 

parcelas de 
monitoramento; 
maior que 1 ha - 

número de 
hectares + 4 

parcelas   

Atingir os parâmetros 
de referência 

estabelecidos pela 
Legislação pertinente 
ao Projeto em cada 

monitoramento. 

Densidade de indivíduos 
regenerantes 

Indivíduos 
regenerantes 

Deve ser estimada a quantidade de indivíduos regenerantes nativos que estão 
ocorrendo na área. Esta avaliação deve ser feita contabilizando o número de 
regenerantes encontrados nas parcelas de monitoramento, chegando a um 
número de indivíduos/ha. 

Diversidade de 
indivíduos regenerantes 

Indivíduos 
regenerantes 

Deve ser estimada a diversidade de indivíduos regenerantes nativos que estão 
correndo na área. Esta avaliação deve ser feita contabilizando o número de 
espécies encontradas entre os indivíduos regenerantes nas parcelas de 
monitoramento, chegando a uma lista de espécies identificadas nas parcelas. 

Número de espécies 
exóticas e a proporção 
em relação às espécies 
no total* 

Espécies ocorrentes 
no sistema 

Deve ser contabilizado o número de espécies exóticas e de espécies nativas 
em cada parcela. Com base nisso, deve ser calculada a proporção de exóticas 
em relação às nativas. 

Cobertura de espécies 
exóticas perenes ou ciclo 
longo (%)* 

Cobertura do solo 

Deve ser estimada a cobertura de copa ocupada pelas espécies exóticas 
perenes ou de ciclo longo. Esta avaliação deve ser feita analisando a projeção 
dos troncos e galhos da vegetação exótica ao longo de cada parcela de 
monitoramento. Com base nisso, deve ser calculada a área coberta ao longo 
de todos os 25m de cada parcela pela vegetação exótica e calculada a 
porcentagem total no conjunto das parcelas. 
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15. MONITORAMENTO SOCIAL 
 
Os Projetos de restauração da vegetação nativa frequentemente estão vinculados a impactos 
sociais diretos ou indiretos durante a implementação das atividades, já que esta atividade irá 
promover a geração de empregos no setor. Dessa forma, é essencial registrar esses impactos 
com o intuito de agregar o fator social ao escopo de atuação dos Projetos.  
 
O monitoramento social deverá ser apresentado na forma de um relatório semestral, 
apresentando informações colhidas ao longo de toda a execução do Projeto (implantação e 
manutenção). Através destas informações, poderá ser realizada uma análise que mostrará 
como os impactos sociais ocorreram e em qual a dimensão alcançaram as comunidades 
locais.  
 
Como existem diversos níveis de impactos sociais e diversas formas de registrá-los, o 
presente protocolo define dois indicadores mínimos que devem constar em todos os Projetos, 
sendo que o executor pode propor outros indicadores dependendo dos objetivos e realidades 
de cada Projeto. Os indicadores mínimos são descritos abaixo. Cabe aos proponentes 
apresentarem um plano de monitoramento social que garanta a realização destes 
componentes mínimos. 
 
15.1. Geração de postos de trabalho e emprego e porcentagem de mão-de-obra local 

contratada ou envolvida 
 
Os postos de trabalho gerados em qualquer Projeto de restauração ecológica são um dos 
benefícios sociais mais imediatos durante a execução, seja por meio da contratação de mão-
de-obra local ou através do deslocamento de outra região. É importante o registro da 
quantidade envolvida durante toda a duração do Projeto, classificando-os como permanentes, 
temporários ou familiares.  
 
A coleta desse indicador deverá ocorrer por meio da análise documental, que consiste em 
levantar, analisar e extrair informações de documentos reconhecidamente oficiais tais como: 
contratos, ofícios, registros e Projetos, relatórios, orçamentos e documentos contábeis (Pacto, 
2013). 
 
Além do registro da quantidade de postos de trabalho gerados pelo Projeto, o monitoramento 
social também exige a avaliação da origem da mão-de-obra contratada para estes postos de 
trabalho gerados. Sempre que possível, é importante envolver a contratação de mão-de-obra 
local, a fim de levar o recurso até a população local, criando um impacto social positivo 
diretamente. A porcentagem deve ser coletada para cada categoria de postos de trabalho: 
permanente, temporário e familiar. 
 
Dados a serem coletados: 
 
a) Indicadores do Corpo Funcional  
 

Número total de funcionários contratados pela propriedade onde o Projeto ocorre: 

Número de empregados ao final do período 

Número de admissões durante o período 

Número de demissões durante período 

Número de empregados terceirizados 
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Número de empregados acima de 45 anos 

Número de mulheres que trabalha na empresa 

Porcentagem de cargos de chefia ocupados por mulheres 

Número de negros que trabalha na empresa 

Porcentagem de cargos de chefia ocupados por negros 

Número de empregados portadores de deficiência 

 
 

Número total de funcionários contratados para o Projeto de restauração: 

Número de empregados ao final do período 

Número de admissões durante o período 

Número de demissões durante período 

Número de empregados terceirizados 

Número de empregados acima de 45 anos 

Número de mulheres que trabalha na empresa 

Porcentagem de cargos de chefia ocupados por mulheres 

Número de negros que trabalha na empresa 

Porcentagem de cargos de chefia ocupados por negros 

Número de empregados portadores de deficiência 

 
 
15.2. Valor adquirido em sementes e mudas e outros insumos/serviços das 

comunidades locais para restauração.  
 
Além das informações sobre a mão-de-obra envolvida durante todo o período de 
implementação do Projeto, é essencial o registro e análise dos valores utilizados para adquirir 
sementes, mudas, outros insumos e serviços das comunidades locais para a execução das 
atividades.  
 
A compra dos insumos dos atores locais, bem como a contratação de serviços, é muito 
importante para que a renda gerada pelos Projetos seja efetivamente circulada nas 
comunidades onde eles serão executados. Dessa forma, calcular o valor total utilizado é 
imprescindível para avaliar qual a contribuição dos Projetos para o desenvolvimento local. 
 
Dados a serem coletados: 

 

Descrição do produto, insumo ou serviço adquirido 

Quantidade 

Unidade 

Valor unitário 

Cálculo 

Procedência (organização e localização do fornecedor, cidade e Estado, telefone de 
contato, associação de agricultores familiares, viveiro comunitário, rede de sementes, 
cooperativa de pequenos produtores rurais, atravessador, entre outras informações) 
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A seguir é apresentado o quadro resumo com todas as informações necessárias para o 
monitoramento social. 
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Quadro 3. Quadro Resumo de Monitoramento Social. 

 

Item de monitoramento social O que avaliar Dados a serem coletados Como avaliar 
Quando 
avaliar 

Meta 

Geração de postos de trabalho 
e porcentagem de mão-de-obra 

local contratada 

Contratação da 
mão de obra pela 

propriedade e para 
o Projeto de 
restauração  

Número de empregados ao final do 
período  

Número de admissões durante o período  
Número de demissões durante período 
Número de empregados terceirizados  
Número de empregados acima de 45 

anos  
Número de mulheres que trabalha na 

empresa  
Porcentagem de cargos de chefia 

ocupados por mulheres  
Número de negros que trabalha na 

empresa  
Porcentagem de cargos de chefia 

ocupados por negros  
Número de empregados portadores de 

deficiência 

Realização de análise documental da 
contratação de mão-de-obra através do 
registro da quantidade envolvida durante 
toda a duração do Projeto tanto pela 
propriedade quanto pelo Projeto de 
restauração, classificando como 
permanente, temporária ou familiar. Além 
disso, devem ser registrados todos os 
cursos e/ou capacitações da mão-de-obra 
utilizada. 

Durante toda 
a duração do 

Projeto. 

Registro e análise de 
toda mão de obra 

utilizada contratada pela 
propriedade e pelo 

Projeto de restauração. 

Valor adquirido em sementes e 
mudas e outros 

insumos/serviços das 
comunidades locais para 

restauração 

Insumos e serviços 
adquiridos 

localmente para 
execução dos 

trabalhos 

Descrição do produto, insumo ou serviço 
adquirido 

Quantidade 
Unidade 

Valor unitário  
Cálculo  

Procedência (organização e localização 
do fornecedor, cidade e Estado, telefone 
de contato, associação de agricultores 
familiares, viveiro comunitário, rede de 
sementes, cooperativa de pequenos 

produtores rurais, atravessador, entre 
outras informações) 

Realização de análise documental da 
compra de insumos ou contratação de 
serviços das comunidades locais para o 
desenvolvimento de todas as etapas do 
Projeto de restauração. 

Durante toda 
a duração do 

Projeto. 

Registro de todos 
insumos e serviços 

adquiridos pelo Projeto 
das comunidades locais 
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