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A mudança global do clima é um 
dos mais graves problemas ambientais 
deste século. Nos últimos 100 anos, re-
gistrou-se um aumento de cerca de 1 
grau centígrado na temperatura mé-
dia do planeta. Isto ocorre, entre ou-
tros fatores, pelo aumento da con-
centração de determinados gases na 
atmosfera, principalmente do dióxido 
de carbono (CO2), do metano (CH4) 
e do óxido nitroso (N2O), que causam 
o aquecimento do planeta.

Os níveis de CO2 na atmosfera au-
mentaram de 280 partes por milhão 
em volume, desde o período que ante-
cede a Revolução Industrial, para cer-
ca de 360 parte por milhão em volume 
atualmente, colocando em risco a bio-
diversidade e a adaptação natural dos 
ecossistemas. A elevação do nível dos 
oceanos, os incêndios mais freqüentes 
em áreas florestais e as alterações nas 
correntes marítimas são alguns dos re-
sultados já aparentes.

Floresta Bahia GloBal – E para 
reduzir as emissões de gases poluen-
tes que causam o ‘efeito estufa’ – que 
aquece a superfície do planeta, e mini-
miza os impactos ambientais na Bahia, 
o Governo do Estado lançou, em 2007, 

A BAhiA lArgA nA frente em PreservAção AmBientAl

o ‘Selo Carbono Zero’, através do Pro-
grama Floresta Bahia Global. 

A iniciativa é pioneira no setor pú-
blico brasileiro e estimula a adoção de 
Mecanismos de Desenvolvimento Lim-

locais prioritários para 
execução do projeto:

unidades de conservação de pro-
teção integral – Os parques es-
taduais são áreas dotadas de atri-
butos excepcionais da natureza, 
criados com a finalidade de pro-
teção integral da flora, da fauna, 
do solo, da água e de outros re-
cursos e belezas naturais, conci-
liando a utilização para objetivos 
científicos, educacionais, de recre-
ação e de turismo ecológico.

po (MDL) – mecanismo de flexibiliza-
ção criado pelo Protocolo de Quioto, 
que permite a empresas e governos 
que não conseguem cumprir suas me-
tas de redução de emissões de gases 
comprar créditos de carbono em paí-
ses em desenvolvimento.

A neutralização das atividades hu-
manas é alcançada a partir do cál-
culo de hectares de floresta plantada, 
necessário para seqüestrar o volume 
de gás carbônico emitido, ou seja, en-
quanto cresce, a árvore captura car-
bono. Segundo as normas internacio-
nais, cada hectare de floresta deve 
conter 1.660 árvores, o equivalente a 
um campo de futebol. 

Ganho social – A ação tem um ga-
nho ambiental local, já que é feita a ma-
nutenção e a recomposição de florestas 
desmatadas, preservando a biodiver-
sidade e todos os serviços ambientais 
vinculados a estas áreas. O programa 
também alia conservação da natureza 
e geração de renda para as comunida-
des que vivem no entorno dos parques, 
ao produzir e comercializar as mudas 
utilizadas no reflorestamento.  

Cada hectare de floresta deve conter 1.660 árvores

Carbono Zero: 30 mil mudas plantadas no Conduru
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Preservação e geração de emprego e renda 
Do pedaço de terra herdada pela 

mãe na roça Santo Antônio, na Vila 
Camboinha, em Itacaré, o agricultor 
Edinis de Jesus Santos, 42 anos, sem-
pre se dedicou a sua pequena horta. 
Plantava legumes e verduras e ven-
dia os produtos. Com o dinheiro ga-
nho, alimentava o desejo de cons-
truir e equipar um viveiro de mudas 
de árvores. 

O sonho de ter o viveiro virou re-
alidade e, hoje, seu Edinis é um dos 
agricultores que contribuem para a 
recomposição de áreas florestais do 
Parque do Conduru, por meio do Pro-
grama Floresta Bahia Global. 

Uma das vertentes do programa 
consiste na aquisição pela Sema, em 
parceria com a ONG Instituto Flores-
ta Viva, de mudas produzidas pe-
los pequenos agricultores para recu-
peração das áreas degradadas. Seu 
Ednis é um dos beneficiados com a 
iniciativa e, desde o início do pro-
grama, já plantou e vendeu mais de 
três mil mudas de espécies nativas 
da Mata Atlântica. 

Nesse período, graças ao progra-
ma obteve rendimentos de R$ 1,2 
mil. Hoje, o dinheiro ganho com a 
produção das mudas é a renda mais 
significativa de seu Edinis já que a 

horta contribui com pouco. “Com 
esse dinheiro consegui ajeitar meu 
viveiro de mudas, fiz o banheiro e 
coloquei o piso na minha casa”, diz 
o pequeno agricultor, casado e pai 
de três filhos. 

Seu José Carlos Maciel, 41 anos, 
do município de Uruçuca, na Vila de 
Serra Grande, é outro agricultor be-
neficiado. Ele conta que ficou saben-
do do programa por pessoas da re-
gião e percebeu que poderia ganhar 
um dinheiro extra.

José Carlos procurou saber como 
participar do programa, entrou em 

contato com os técnicos e recebeu 
orientações do que poderia ser fei-
to para a construção de um viveiro. 
A partir de então, criou uma peque-
na estrutura e começou a produzir 
as mudas.

“Quando a gente fez essas mu-
das, foi como ter caído do céu”, dis-
se seu José. À época, ele sofria fortes 
dores devido a problemas na vesí-
cula e precisava de dinheiro para 
fazer a cirurgia. “O problema de 
saúde foi um pouco antes de come-
çar a produzir. Na entrega das pri-
meiras mudas, com o dinheiro re-
cebido pude pagar a operação”, 
declarou.  

traBalho e preservação – De 
acordo com o coordenador do Nú-
cleo de Restauração Ambiental do 
Instituto Floresta Viva, Volney Fer-
nandes, a atividade no Conduru se 
torna uma matriz economicamen-
te sustentável. “Eles investem na im-
plantação de viveiros rústicos, na 
aquisição de equipamentos, como 
moto bombas para irrigação e abas-
tecimento doméstico, reformas e am-
pliação de moradia e compra de in-
sumos para produção de hortaliças”, 
explicou. 

a iniciativa inédita do governo 
baiano foi lançada no Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 

em 5 de junho de 2007, com a neu-
tralização das viagens feitas nas ae-
ronaves do Governo do Estado, no 
período de 2007 a 2010. 

Nos últimos dois anos, foram 
plantadas 30 mil mudas de espé-
cies nativas na área do Parque Es-
tadual da Serra do Conduru – uni-
dade de conservação e de proteção 
integral – localizado entre os muni-
cípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, 
sul do Estado. 

As projeções revelaram a emis-
são total, em um ano, de 360 tone-
ladas de CO2 na atmosfera. Para 
atingir o grau de neutralização do 
volume de gás emitido, foi neces-

Programa recupera áreas no 
parque campeão em biodiversidade

sário o plantio de 30 hectares de 
floresta.

A responsabilidade pelo plantio 
no Conduru ficou a cargo do Institu-
to Floresta Viva, que firmou convê-
nio com a Secretaria do Meio Am-
biente. 

parque do conduru 

“A área é um importante centro, 
em nível mundial, de biodiversida-
de”, conta Marcelo Barreto, gestor 
do Parque. Em inventário biológico 
no Parque, botânicos do Jardim Bo-
tânico de Nova York obtiveram um 
dos maiores registros de número de 
espécies de árvores por hectare, to-
talizando 456, incluindo 15 espé-
cies novas para a ciência, em uma 
única área pesquisada. 
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Mãos à obra: comunidade ajuda a recuperar áreas degradadas

Parque do Conduru: referência 
mundial em biodiversidade

Edinis (dir.) contribui para preservação de espécies 

José Carlos: 
cirurgia paga com o 
dinheiro das mudas
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a velocidade não foi a única preocu-
pação dos pilotos que participaram 
do Grande Prêmio da Stock Car (GP 
Bahia), mas também a preservação 

do meio ambiente. 
A etapa baiana não foi apenas o primeiro cir-

cuito de rua do campeonato, mas também a pri-
meira ‘corrida verde’ em 30 anos de história da 
principal categoria do automobilismo nacional. 

Para sequestrar o dióxido de carbono (CO2) 
emitido por meio dos carros dos pilotos, cerca de 
20 mil litros de combustível - o equivalente a 45 to-
neladas de CO2, foi necessário o plantio de 1.500 
mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. 

O local escolhido foi o Parque Metropolitano de 
Pituaçu, um dos raros e mais belos parques eco-
lógicos brasileiros situados dentro da área urba-
na, totalizando uma área de 450 hectares de área 
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A primeira ‘corrida verde’ da Stock Car
A iniciativa 

vai recuperar 

o equivalente 

a um campo 

de futebol no 

Parque de 

Pituaçu

Para neutralizar o dióxido de carbono (CO2), serão plantadas mais de 1,5 mil mudas 
de espécies como ipê-amarelo, pau-brasil e vinhático

preservada, onde já foi catalogada diversidade 
de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes.  

A descarbonização da Stock Car foi certificada 
pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por 
meio do Programa Floresta Bahia Global e contou 
com a participação, durante o plantio simbólico, 
dos pilotos da Stock Car Átila Abreu, Patrick Gon-
çalves e Diego Freitas. 

O diretor geral da Stock Car, Maurício Slavie-
ro, destacou que a novidade proposta pelo Estado 
contribuiu para a decisão de trazer a prova para 
Salvador. Já o governador Jaques Wagner disse 
que com essa iniciativa é possível fazer o que qui-
ser dentro do conceito de sustentabilidade.

O secretário Juliano Matos destacou que a neu-
tralização da corrida consolidou a aplicação do 
MDL na Bahia, a partir de uma estratégica par-
ceria com o esporte.  

Governador Jaques Wagner, descontração na hora do plantio

Espécie nativa: mais de 1,5 mil mudas vão ajudar no reflorestamento Colaboradores do Parque de Pituaçu vestem a camisa do programa Floresta Bahia Global Piloto da Stock Car participou do ato simbólico
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o Carnaval de Salvador emi-
te muito mais que energia 
positiva para o planeta. 

Durante os dias de folia, os mes-
mos trios elétricos que animam cer-
ca de 2 milhões de foliões, nos 27 
Km de percurso, lançam 155 tone-
ladas de C02 na atmosfera.

Uma ação inédita do Governo da 
Bahia, em parceria com a Petrobras 
e Prefeitura de Salvador, neutralizou 
a emissão de carbono de todos os 
trios e carros de apoio que fizeram a 
festa. É o Projeto Trio Carbono Zero 
gerando créditos de carbono e ga-
rantindo o plantio de milhares de ár-
vores nas reservas naturais da capi-
tal e do interior. 

Para abrilhantar ainda mais a 
festa, 33.320 mil mudas de árvo-
res nativas e frutíferas recuperaram 
20 hectares de reservas, parques e 
áreas verdes do Estado. A iniciati-
va prevê a neutralização da emis-
são de gases que causam o ‘efei-
to estufa’.  

De acordo com o superintendente 
de Políticas Florestais, Conservação 
e Biodiversidade, Marcos Ferreira, 
a ideia foi aproveitar a importân-
cia do Carnaval para despertar nos 
foliões o interesse para buscar fa-
zer cada vez mais uma festa com 
responsabilidade ambiental. “Esta-
mos agregando componente verde 
à festa”.

‘Trio Carbono Zero’ 
traz responsabilidade 
ambiental ao Carnaval

Com o objetivo de discutir e 
traçar estratégias de reflores-
tamento na Bahia, além de ca-
pacitar técnicos para os editais 
do Programa Floresta Bahia 
Global, a Secretaria do Meio 
Ambiente promoveu o Treina-
mento sobre Restauração Flo-
restal. O evento contou com a 
participação de técnicos da 
secretaria, da sociedade civil 
e das universidades, que de-
senvolvem trabalhos nas áre-
as de recuperação de matas 
ciliares e restauração da co-
bertura florestal.

Na palestra sobre restaura-
ção da Mata Atlântica, o pro-
fessor da Universidade Federal 
de Lavras (UFLA), Dr. Antonio 
Cláudio Davide, deu algumas 
dicas para os técnicos recupera-
rem as áreas florestais degrada-
das. “Temos que conhecer bem 
o bioma onde se está trabalhan-
do, os rios da área e as espécies 
que ocorrem naturalmente nas 
matas ciliares”, explicou. 

Outra importante dica dada 
pelo professor foi a de planejar 
com antecedência a colheita de 
sementes e a produção de mu-
das. “Defendo também a plan-
tação de espécies nativas e exó-
ticas nas áreas degradas, pois 
elas irão aumentar a biodiversi-
dade do local”, salientou.

Jorge Veloso, responsável 
pela Organização Não-go-
vernamental (Ong), Água Boa, 
veio de Valença, no Baixo Sul 
do Estado, só para o treina-
mento. “Esse encontro é uma 
oportunidade para nivelar o 
conhecimento técnico e trocar 
experiências com outros parti-
cipantes”, avaliou.

Técnicos recebem 
treinamento 

Para o governo da Bahia, gerar 
crédito de carbono significa, tam-
bém, incluir socialmente. O pro-
grama Floresta Bahia Global inte-
grou de forma inédita iniciativas 
de recuperação de áreas degra-
dadas em unidades de conserva-
ção e de participação do pequeno 
agricultor local no plantio de flo-
restas nativas, através da criação 
de empregos verdes. 

O programa prevê a geração 
de crédito de carbono nos parques 
estaduais, recordistas de biodiver-
sidade no mundo e, em paralelo, 
cria uma nova cadeia produtiva no 
campo. Do ponto de vista concei-
tual o programa incorpora e arti-
cula noções da “nova” economia, 
ou economia verde. Estão contem-
plados e são desenvolvidos, por 
exemplo, a criação de trabalho e 
renda a partir da gestão de ativos 
ambientais, e o incremento da ca-
deia produtiva do reflorestamento 
e do manejo florestal. São ativida-
des promissoras, considerando o 
passivo ambiental do crescimento 
econômico ocorrido ao longo de 
centenas de anos.

Através de uma inovadora polí-
tica de carbono, o estado da Bahia 
se insere na luta para reduzir os 
gases de efeito estufa e mitigar os 
efeitos do aquecimento global. E 
consolida sua participação pro-
movendo o diálogo com setores 
produtivos da economia baiana 
que apresentam balanço de car-
bono negativo e da sociedade que 

Carbono Social

necessitam de um rápido e consis-
tente desenvolvimento econômico 
para incluir de forma sustentável.

A aplicação do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo – MDL 
(dispositivo que busca o balan-
ço de carbono zero em atividades 
econômicas) foi a primeira tenta-
tiva formal de inserir um serviço 
ambiental na lógica do mercado 
financeiro internacional. Já a pers-
pectiva do carbono social no Pro-
grama Floresta Bahia Global su-
gere uma adequação à realidade 
brasileira e baiana do MDL, incor-
porando em seus cálculos custos e 
benefícios, o componente social. 

Com efeito, as novas cadeias 
produtivas, incluem através do 
treinamento de agricultores e tra-
balhadores rurais; da construção 
e manejo de viveiros; da gestão 
compartilhada de florestas e de 
seus ativos ambientais, inclusive 
serviços, e do monitoramento de 
créditos de carbono gerados no 
Estado. Plantar florestas nativas já 
é uma importante e decisiva ativi-
dade econômica de inclusão social 
no campo. Viva a ecoeconomia.

Juliano Matos
Secretário de Meio 

Ambiente do Estado da Bahia

A r t i g o

Carnaval de Salvador é carbono zero

Gases emitidos pelos trios foram compensados
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mais de 600 mudas foram plan-
tadas no Parque Estadual de 
Sete Passagens, em Miguel 

Calmon, e no entorno da Barragem 
do França, situada em Piritiba, para 
neutralizar as emissões do dióxido 
de carbono (CO2) da maior corri-
da de aventura da Bahia, a ‘Corri-
da Daventura’.

As atividades das duas últimas 
competições – em Pituaçu (2007) 
e na Costa dos Coqueiros (2008), 
foram totalmente descarbonizadas 
com o plantio de espécies nativas 
da Mata Atlântica e receberam o 
‘Selo Carbono Zero’ da Secretaria 
do Meio Ambiente. 

Cerca de 80 atletas, divididos em 
equipes mistas, formadas por duplas 
ou quartetos, percorreram 65 quilô-
metros, cheio de desafios, dominando 
modalidades como o trekking, mou-
tain-biking, canoagem e natação. 

A competição contou com a estru-
tura de uma ambulância, duas mo-
tos para deslocamento, duas equi-
pes de primeiros-socorros, além de 

60 caiaques duplos, 15 ra-
diocomunicadores e 

50 mapas das 
provas.

Corrida d’avenTura 
                    ...é Carbono Zero


