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REDD+ Manoa: fase de diagnósticos socioambientais

A Biofílica e a Triângulo Pisos e Painéis deram início ao projeto REDD+ Manoa, no município de 
Cujubim, em Rondônia. Na primeira fase - iniciada em outubro com término previsto para o início de 
2015 - estão sendo realizados na Fazenda Manoa diagnósticos socioeconômicos, ambientais (fauna 
e flora) e de estimativa de estoque de carbono. Segundo Thais Hiramoto, coordenadora de projetos 
da Biofílica, “Os dados do diagnóstico embasarão o Plano de Gestão da área - segunda etapa do 
projeto - e também trarão uma ideia mais clara de toda riqueza natural da região.”

 
O projeto foi concebido para agregar o componente de serviços ambientais às atividades já realizadas 
na propriedade. Desde 1996, o manejo florestal responsável é a principal atividade realizada na área. 

Por estar em uma extensa área florestal, com ecossistemas diversos e sensíveis à interferência 
humana, é necessário catalogar os aspectos ambientais da área, identificar espécies de fauna e 
flora e inserir este contexto no desenho do projeto REDD+. “O diagnóstico e o monitoramento são 
importantes para avaliar o potencial de conservação do projeto e comprovar que a iniciativa mantém, 
a longo prazo, a biodiversidade local”, explica Elson Fernandes de Lima, gerente de projetos da Casa 
da Floresta, empresa responsável pelo estudo de fauna e  flora. 

Com o diagnóstico também é possível monitorar e avaliar os prováveis impactos do projeto na 
realidade socioambiental local. Para Marcelo Lucian Ferronato, presidente da Ecoporé - ONG 



Rua Dr. Renato Paes de Barros, 714 - Cj. 62 - CEP 04530-001 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - + 55 11 3073 0430 - biofilica.com.br

Novembro 2014

responsável pelo diagnóstico socioeconômico, “o estudo é importante por trazer um retrato da 
realidade social e econômica da região e aponta os caminhos a serem seguidos para minimizar as 
pressões sobre os recursos naturais existentes”. Realizado por amostragem, o estudo foi feito por 
meio de entrevistas estruturadas com públicos do meio urbano e rural, e trabalhadores da fazenda 
Manoa. “Cujubim é um dos municípios com os maiores índices de desmatamento de Rondônia. 
Por isso, o projeto é uma iniciativa estratégica para a conservação e fomento de uma economia da 
floresta em pé”, enfatiza Thais.

Por fim, o diagnóstico inclui a realização do inventário florestal que visa estimar, também por meio de 
amostragem, o estoque de carbono disponível na área da Fazenda Manoa. “O inventário é de extrema 
importância para o projeto. Todos os resultados são passíveis de auditoria e, por isso, a preocupação 
com a medição, anotações e análise estatística”, detalhou Márcio José Lovatti, engenheiro florestal 
e sócio da Florestal, empresa responsável pelo inventário. 
Após o diagnóstico, a Biofílica sistematizará as informações sobre a área e destacará as riquezas e 
peculiaridades da região da Fazenda Manoa, levantando, dessa forma, informações que demonstrem 
a adicionalidade do projeto REDD+ no contexto local.  “Pretendemos gerar valor com a conservação 
da floresta além de agregar benefícios à biodiversidade e impactar positivamente a socioeconomia 
da região”, finaliza Thais. 


