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O Protocolo de Kyoto (1998) foi um marco no compromisso global contra o 
aquecimento global e as mudanças climáticas. 
 
Entre as estratégias sugeridas nesse encontro para reduzir a emissão de 
gases contribuintes para o efeito estufa, o conceito de “Poço de Carbono” 
saiu muito consolidado. 
 
Dessa forma, o compromisso ambiental da Peugeot que já se expressava no 
desenvolvimento de motores e soluções tecnológicas favoráveis ao meio 
ambiente ganhou uma nova dimensão! 
 
Em 1999 a Peugeot se associa com a estatal francesa de gestão florestal ONF 
para criar o “Projeto Poço de Carbono Florestal Peugeot-ONF 

Histórico 
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Histórico 

Com a chegada da nova Fábrica da Peugeot a ser inaugurada em 2001 
em Porto Real, RJ; o Brasil estava entre os candidatos para receber o 
Poço de Carbono. A região Norte de Mato Grosso cumpria com os 
requisitos de radiação solar abundante. 

Fazenda São Nicolau – 
sede do Poço 
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Estrutura do PPCFPO 
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Localização 
Posicionada a 1000 km de Cuiabá no município de 

Cotriguaçu em uma área amazônica 

Local do projeto: Fazenda São Nicolau

Floresta

7.000 ha

Pastagem

2.000 ha

Capoeira e 

Mata Ciliar

1.000 ha
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Histórico 

O desafio de plantar 2 milhões de mudas 

(aprox 1900 ha) em pleno Sol no meio dos 
pastos!! 
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Histórico 

A luta contra o capim para salvar as mudas era muito dura!! 
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Histórico 
O CCT sugere o aluguel dos pastos!! A solução que se precisava para 
manter as mudas plantadas. 
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2013 
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Um laboratório a céu aberto!! 
2 milhões de mudas plantadas em apenas 5 anos 

 

Mais de 50 espécies de árvores plantadas! Apenas duas espécies 

exóticas. 

 

Entre elas 10 tiveram muito sucesso! 

 

Plantios feitos com sementes de diversas indivíduos ao invés de árvores 

clonadas...grande contribuição para a diversidade gênica vegetal! 

 

Árvores nativas representam mais de 80% das mudas plantadas! 

Grande atrativo para o retorno da biodiversidade local. 

 

Apoio do gado para controlar o capim nos reflorestamentos 

demonstrou que o gado ganha peso mais rapidamente em pastos 

sombreados! Vantagens em preservar parte das árvores num pasto. 
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Estoque de Carbono em 
outros compartimentos 

Monitoramento do 
crescimento das árvores e do 

estoque de Carbono 

Recuperação de áreas de 
Preservação Permanentes 

Degradadas (APPDs) 

Manejo de recursos 
madeireiros 

Catalogação de 
biodiversidade e 

funcionamento de 
ecossistemas 

Sistemas Agroflorestais 
(SAFs) 

Manejo de recursos não 
madeireiros (Castanha do 

Brasil) 

Educação Ambiental 

Formação e 
capacitação de 

Recursos Humanos 

Apenas algumas das 
pesquisas realizadas no 
PPCFPO 
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Alguns resultados do PPCFPO: 

- Proprietários de pequenas propriedades e assentados da região tem 
recolhido a castanha do Brasil da área de floresta da PPCFPO e usado 
100% do retorno econômico como alternativa para a geração de renda, 
 

- Mais de 6000 estudantes e professores dos municípios de Cotriguaçu e   
Juruena já visitaram o PPCFPO pelo curso de Educação ambiental, 
 

- Modelos de sistemas agroflorestais desenvolvidos no PPCFPO têm 
sido adotados nas pequenas propriedades rurais vizinhas, 
 

- Experimentos estão em andamento para definir o melhor modelo de 
regeneração de APPDs para a região, 
 

- Cursos de graduação em Engenharia Florestal (UFMT, UNEMAT) e de 
Pós-Graduação em Ecologia e Ciências Florestais (UFMT) tem sido 
realizados com frequência no PPCFPO, 
 

- 09 dissertações de mestrado e 03 teses de doutorado concluídas, outras 
em andamento 
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Alguns resultados do PPCFPO: 

- 37 artigos científicos produzidos,  
 

- 02 espécies novas descritas 

 
 
 

- 04 livros publicados  

Hyphessobrycon peugeoti e Hansreia peugeoti 
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O sucesso do PPCFPO é resultado de um trabalho de equipe e de uma 
rede de parceiros.  
 
A equipe que mora na Fazenda São Nicolau é altamente capaz e muito 
dedicada permitindo que muitas ações sejam conduzidas ao mesmo 
tempo. Seu carisma conquista os visitantes que voltam para continuar 
suas pesquisas . 
 
É claro que a rede de parceiros tem sido fundamental, não apenas para 
dividir experiências, mas também para apostar em iniciativas do 
PPCFPO. Entre eles estão: 
 

OBRIGADO 


