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ARAM0010 – “Atividades de Projetos de Florestamento e Reflorestamento 
Implementadas em Pastagens Não Manejadas em Áreas de 

Reserva/Protegidas”

As seguintes condições são aplicáveis a essa atividade de projeto:

• Nenhuma atividade direta induzida pelo homem que leve à perda de estoque de carbono (tais como 

colheita, corte seletivo, remoções de madeira morta) deve ocorrer em terras dentro dos limites do 
projeto;

• Nenhuma atividade econômica direta (tais como agricultura, “grazing”) deve ocorrer em terras dentro 
dos limites do projeto;

• Os limites do projeto consistem de pastagens não manejadas, que são designadas como áreas de 

reserva/protegidas, não podendo ser convertidas em qualquer outro uso do solo exceto floresta e que 

não têm potencial de se reverter em floresta sem intervenção humana direta (através de plantio, 
semeadura,  ou condução do banco de sementes).



Estimativa das remoções líquidas de carbono

44/12IPCCRate of conversion from  tons of carbon 
to tons of CO2 eq

0.47IPCCCarbon fraction

2.80IPCCRoot-to-shoot for grassland

0.24IPCCRoot-to-shoot for aboveground biomass

1.60IPCCAboveground dry biomass per hectare 
of grassland

ValorFonteData

Dados chave para a determinação da linha de base 



Localização



 Aprovação da metodologia ARAM-0010 pelo Comitê Executivo do MDL (Setembro 2007) 

 Avaliação de elegibilidade das áreas (Junho 2008)

 Parceria com a ESALQ/USP (Setembro 2008)

 Estruturação do projeto (Setembro 2008) 

 Desenvolvimento do DCP (Outubro 2008)

 Consulta aos stakeholders (Outubro 2008)

• Auditoria de validação (início Novembro 2008)

• Monitoramento do projeto (início Novembro 2008)

Atividades



Análise de elegibilidade das 
terras (2006/2007)

• CBERs (China-Brazil Earth Resources Satellite) – 20x20m pixel
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