
Valorização do Cerrado através da Multiplicação da Metodologia do Carbono Social



Apresentação

Execução:

Financiamento: Ministério do 
do Meio Ambiente



Estado do Tocantins. Fonte: webcarta.net

Entorno dos Parques Nacional do Araguaia e 

Estadual do Cantão. 

Área de Influência do Projeto:

O projeto prevê a manutenção do Centro 

de Convivência e Capacitação de Pium 

como suporte para projetos ambientais 

desenvolvidos na região através da 

multiplicação da Metodologia do Carbono 

Social. A multiplicação contempla 

capacitações sobre os principais recursos 

de sustentabilidade desenvolvidos pela 

metodologia: Recurso Humano, Recurso 

Social, Recurso Natural, Recurso 

Biodiversidade, Recurso Financeiro e 

Recurso Carbono. 

O Projeto:



Objetivo Geral:
Repassar a Metodologia do Carbono Social em atividades teóricas e práticas à comunidade e instituições 

atuantes do entorno da Ilha do Bananal e dos Parques Estadual do Cantão e Nacional do Araguaia, de forma que 

possam em suas ações e projetos, com base na metodologia, valorizar o cerrado aumentando seus recursos de 

sustentabilidade e por conseguinte, contribuir para a atenuação dos efeitos das mudanças climáticas.

Objetivos Específicos:

• Fortalecer a Metodologia do Carbono Social;

• Promover o desenvolvimento sustentável no entorno da Ilha do Bananal e dos Parques Estadual do Cantão e 

Nacional do Araguaia;

• Incrementar a formação de técnicos de instituições públicas e privadas sobre desenvolvimento sustentável e 

mudanças climáticas;

• Auxiliar o desenvolvimento dos recursos de sustentabilidade das comunidades e projetos de assentamentos da 

região.

Contribuição para a Missão Institucional:
Fomentar a sustentabilidade social e econômica das comunidades é beneficiar o clima na medida que 

possibilita o uso mais adequado dos recursos de subsistência destas comunidades, imbuindo os conhecimentos 

necessários para promover ações modificadoras, que resultem num cenário onde o florestamento tome o lugar 

do desmatamento, o trabalho gere a renda necessária, as atividades valorizem a natureza e a biodiversidade e 

as pessoas se desenvolvam com responsabilidade.



Resultados Esperados:

•Estruturar o Centro de Convivência e Capacitação de Pium para as atividades do projeto e para a disposição 

da comunidade;

▪ Formar 40 multiplicadores aptos a desenvolverem suas atividades com o apoio da MCS;

▪ Formar 18 extensionistas para elaborar e acompanhar projetos de crédito de carbono na região;

▪ Desenvolver pesquisas direcionadas aos viveiros e aos SAF’s por 10 universitários;

▪ Multiplicação das informações através de 12 líderes assentados nas suas comunidade rurais;

▪ Realizar evento regional com o tema “Valorização do Cerrado através da Metodologia do Carbono Social”;

▪ Formar um grupo gestor para atuar no processo de valorização do cerrado e aumento dos recursos de 

sustentabilidade. 



A Metodologia do Carbono Social:

É todo o carbono absorvido/reduzido, considerando as ações que viabilizem e melhorem as condições de vida 

das comunidades envolvidas nos projetos de redução de emissão/mudanças climáticas, visando assegurar o 

bem-estar e a cidadania, sem degradar a base dos recursos. Nesse sentido a Metodologia vem sendo usada para 

analisar a realidade e orientar iniciativas de desenvolvimento sustentável associados às mudanças climáticas. 

Ainda:

• É centrada nas comunidades; 

• Valoriza o potencial e os recursos das pessoas; 

• É participativa, holística, dinâmica e flexível;

• É voltada para as relações sociais e globais;

• É voltada para a análise do potencial de biodiversidade e ecossistemas;

• É voltada para a solução de problemas e a busca de sustentabilidade;

• Busca a inclusão social e reconhece questões de gênero e outras formas de direção social;

• Reconhece as relações de poder e o contexto político.



Recursos de Sustentabilidade:

Representação esquemática da MCS

É a coletividade e 
seus organismos

É o meio físico 
Natural.

É o manejo do CO2.

É dinheiro.

É o equilíbrio do meio
físico natural

É o indivíduo e tudo 
o que ele representa.



Multiplicação da Metodologia do Carbono Social:

1
Valorização do Cerrado através da 
Multiplicação da Metodologia do 

Carbono Social

O quê

Como

Resultados
Tangíveis e 
Intangíveis

Pré Participação

Formar multiplicadores 
da Metodologia do 

Carbono Social

Abordagens teóricas e 
práticas sobre os 

principais recursos de 
sustentabilidade

Formar lideranças 
comunitárias e 

estudantis aptos a 
realizarem a gestão 
sócio-ambiental das 

ações e atividades por 
eles empreendidas.

Participação

Integração dos 
conhecimentos sobre 

os recursos de 
sustentabilidade

Exposições teóricas 
com atividades em 
grupo e atividades 

práticas com visitas a 
campo

Reconhecer os 
recursos de 

sustentabilidade, 
diagnosticar o uso 
sustentável destes 

recursos e monitorar 
ações que  os aumente 

ou os mantenham

Pós – Participação

Utilização da 
Metodologia para gerir 

ações e projetos da 
comunidade

Monitoramento do 
repasse com 

questionários e visitas 
periódicas nas 
comunidades

Gestão de ações e 
projetos nas 

comunidades que 
identifique  e monitore 

os recursos de 
sustentabilidade

2

Informação Conhecimento Comprometimento
Cadeia de 

Valores 
Agregados

• Disseminação do 
conhecimento;
• Reaplicabilidade
da Metodologia;
• Ampliação do 
modelo;
• Empoderamento
comunitário;

para outras 
comunidades, para 

outras cidades, 
para outros 

estados e/ou para 
outros biomas

3

Estratégia



Novembro de 2007 -Curso de Formação de Multiplicadores da 
Metodologia do Carbono Social:

Atividades teóricas no Auditório do PE Cantão

Em Novembro de 2007 foram 

realizadas as primeiras 

etapas de capacitação para 

formação de 40 

multiplicadores da 

Metodologia do Carbono 

Social no PE Cantão, a 

primeira etapa foi teórica e 

contou com a participação 

de estudantes, líderes 

comunitários e funcionários 

de órgãos públicos. 



1. Parte teórica no auditório 

do PE Cantão;

2. Visita técnica à Casa do 

Doce;

3. Visita técnica à Horta 

Sustentável;

4. Visita técnica ao viveiro de 

Mudas

Métodos de multiplicação especiais, alternantes entre atividades 
teóricas e práticas para  melhor compreensão da metodologia:



Multiplicadores da Metodologia do Carbono Social em Pium:

1. Visita à Casa do Doce. 

2. Visita à Horta Sustentável.

3. Visita ao Viveiro de Mudas.

4. Apresentações finais no 

Centro de Conivência.



1. Análise em grupo sobre os 

Recursos de Sustentabilidade.

2. Apresentação em grupo 

sobre a análise do Recurso 

Biodiversidade

3. Apresentação em grupos 

sobre o Recurso Financeiro;

4. Análise em grupo sobre o 

Recurso Natural

Ênfase de estudos sobre os principais aspectos que compõem os 
recursos de sustentabilidade:



Grupo Virtual: groups.msn.com/carbonosocial:

Print Screen da página de discussão da Metodologia do Carbono Social

Espaço de discussão virtual 

para interação dos 

multiplicadores e 

aprofundamento sobre a 

Metodologia do Carbono 

Social e os temas 

relacionados às Mudanças 

Climáticas.



2ª Etapa de Formação

Formar segunda turma de multiplicadores da Metodologia do Carbono Social, a 

realizar-se no Centro EcoTropical, em Taquarussu.

Curso de Elaboração de Projetos  no âmbito do MDL

Auxiliar no entendimento de elaboração de projetos sócio-ambientais, captação de 

recursos e Seqüestro de Carbono. 

Monitoramento do Repasse de Informações

Acompanhar e monitorar as atividades dos multiplicadores referentes ao uso da 

Metodologia do Carbono Social como ferramenta de gestão social e ambiental nos 

projetos / atividades desenvolvidos por eles.

Grande evento com o Tema Valorização do Cerrado

Promover uma Mesa Redonda com lideranças das estâncias públicas, particulares e 

da sociedade civil organizada com debates sobre as Mudanças Globais do Clima e as 

ações no estado do Tocantins sobre o enfrentamento da problemática climática-

ambiental.

Ações para 2008:



Equipe de Multiplicação da Metodologia do Carbono Social:

Luiz Eduardo Leal

Direção

Celly dos Santos

Coordenação

Maricélia Ofsiany

Multiplicação

Cláudia Sakai

Comunicação



Informações:

Celly dos Santos Celly dos Santos –– celly@ecologica.org.brcelly@ecologica.org.br

Tel.: (63) 3215.1279 (63) 8122.1508Tel.: (63) 3215.1279 (63) 8122.1508


