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Apresentação
A CARBONO 14 – CNPJ 00.752.145/0001-49 é uma empresa de meio
ambiente e inovação que, desde 2007, atua desenvolvendo soluções
sustentáveis na gestão, controle e monitoramento de ecossistemas
costeiros.

A Carbono 14 trabalha  na concepção da multidisciplinaridade e
interculturalidade, o que nos proporciona um campo heterogêneo de
profissionais das mais diversas áreas, de acordo com a proposta que o
empreendimento precisa naquele momento. Nossa equipe de campo
recebe todo o treinamento necessário acerca das metodologias que
serão aplicadas para cada serviço ambiental. 

Neste documento, apresentamos os principais serviços que
oferecemos. Para saber mais acesse o nosso site www.carbono14.co .
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Quem Somos
Meio Ambiente | Inovação | Ciência Cidadã

Nosso trabalho multidisciplinar garante qualidade, eficácia, eficiência, criatividade e
soluções inovadoras nas ações e propostas que desenvolvemos, tendo sempre um olhar
atento às questões relacionadas a conservação do ambiente natural e sustentabilidade nas
esferas ambiental, social e econômica. Buscamos atuar com jovens da comunidade,
incentivando a prática da ciência cidadã nas etapas de desenvolvimento das metodologias e
análise dos resultados.

Missão
Planejar e executar serviços ambientais buscando encontrar um equilíbrio adequado entre
desenvolvimento e conservação ambiental, destacando-se com propostas inovadoras,
articuladas com a ciência e a valorização do conhecimento tradicional.

Valores
Ética 
Responsabilidade Ambiental
Excelência nos serviços prestados
Trabalho em equipe
Valorização do Cliente
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IVServiços

Gerenciamento
Costeiro

Monitoramento da biota
aquática;
Estudos e monitoramento
de ambientes costeiros
fragilizados;
Restauração de ambientes
coralíneos;
Monitoramento de
dragagem.

Manejo e controle das
espécies invasoras do
gênero Tubastraea
(coral-sol) em ambientes
artificiais 

Manejo e controle do coral-sol
em plataformas de petróleo e
gás, portos e marinas;
Monitoramento do coral-sol
em áreas de influência direta
de portos e marinas.

Estudos
Socioambientais

Elaboração de EIA-RIMA;
Elaboração e implantação de
projetos socioambientais em
comunidades tradicionais.

Cursos e Palestras

Palestras motivacionais com
a exibição do case de Zé
Pescador: “De pescador
predador a empreendedor
social”;
Vídeo-aulas com temas
ligados a liderança,
empreendedorismo e
questões socioambientais.
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Segundo o site do Ministério do Meio Ambiente, a Constituição Federal de 1988, no seu § 4º do seu artigo 225, define a zona
costeira como “patrimônio nacional”, destacando-a como uma porção do território brasileiro que deve merecer uma atenção
especial do poder público quanto a sua ocupação e ao uso de seus recursos naturais, assegurando-se a preservação do meio
ambiente.

Estudos socioambientais e monitoramento de
dragagem

A Carbono 14 atua na minimização dos impactos
socioambientais que possam ser ocasionados pela atividade da
dragagem em ambiente costeiro, realizando estudos sobre as
condições bióticas e abióticas da área, elaboração de matriz de
impactos socioambientais, além de estudos para revelar o
melhor método de dragagem a ser empregado e o local de
deposição do sedimento removido.

Gerenciamento
Costeiro
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Monitoramento e restauração de recifes de coral

A Carbono 14 contribui para o uso sustentável dos recursos
marinhos atuando com ações de monitoramento da biota
aquática, especialmente dos recifes de coral, realizando estudos
para ambientes costeiros fragilizados, buscando atuar de forma a
minimizar os impactos de implantação de empreendimentos ou
resultantes da operação de empresas/indústrias em regiões
fragilizadas.
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Monitoramento de recife de coral e estruturas
artificiais



Manejo e controle das
espécies invasoras do
gênero Tubastraea (coral-
sol) em ambientes
artificiais 

Recentemente foi publicado no Diário Oficial da União do dia
11 de dezembro de 2018 a Portaria Nº 3.627 do IBAMA, de 7
de dezembro de 2018 que no seu Art. 1º, resolve: Instituir o
Grupo de Assessoramento Técnico para acompanhar a
implementação e realizar monitoria e avaliação do Plano
Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Coral-
sol (Tubastraea spp.) no Brasil - Plano Coral-Sol, onde consta
na composição o senhor José Roberto Caldas Pinto, o Zé
Pescador, CEO da CARBONO 14. Segundo a mesma Portaria,
em seu Art. 2º Caberá ao Grupo de Assessoramento Técnico
elaborar a matriz de metas e indicadores, acompanhar a
implementação e realizar monitoria e avaliação do Plano
Coral-Sol.

Monitoramento do coral-sol em
áreas de influência direta de portos
e marinas

O primeiro passo é a realização de uma inspeção
estrutural, fundamental para identificação da
bioincrustação pelas espécies Tubastraea
coccinea e Tubastraea tagusensis, popularmente
conhecidas como coral-sol. Nessa vistoria
específica é feita uma avaliação acerca da
ocorrência, distribuição e densidade do coral-sol.

Manejo e controle do coral-sol em
plataformas de petróleo e gás,
portos e marinas

Após a inspeção estrutural, nossa equipe define
o protocolo de manejo e controle que deverá ser
utilizado de maneira específica para cada
empreendimento.
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Manejo e controle das espécies de coral-sol



Os estudos socioambientais agregam ações
multidisciplinares que envolvem o desenvolvimento e a
sustentabilidade local. Esse grupo de estudos, customizados
para cada tipo de empreendimento, contribuem para a
indicação dos possíveis impactos ambientais e as principais
medidas mitigadoras que deverão ser adotadas durante e
após as obras.

Estudos Socioambientais para EIA-
RIMA 

Caracterização das áreas de influência direta
do empreendimento;
Diagnóstico ambiental dos meios físico e
biótico;
Caracterização e avaliação do meio
socioambiental;
Avaliação dos impactos ambientais;
Medidas mitigadoras e compensatórias;
Programas Ambientais.

A Carbono 14 realiza os seguintes serviços para
EIA-RIMA:

Elaboração e implantação de projetos socioambientais em
comunidades tradicionais

A Carbono 14 atua na comunicação estratégica para mobilização social e
construção de soluções inteligentes para o desenvolvimento sustentável de
comunidades tradicionais. Acreditamos que dessa forma podemos contribuir
para melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais que vivem da
pesca artesanal, aliando a melhoria do sistema de gestão da pesca e a
conservação dos recursos naturais.

Estudos socioambientais IX
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Ações de mobilização e comunicação social no Projeto 
Pesca Sustentável, Malhada, Bahia.
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Liderança em construção;
Empreendedorismo;
Gestão do terceiro setor;
O que o mar me ensinou;
Universo marinho;
Experimentos científicos;
Resiliência dos ambientes marinhos e resiliência humana;
 Aprender a aprender.

Como forma de levar o conhecimento acerca das temáticas
sobre educação, liderança e empreendedorismo, a Carbono
14 oferece palestras e cursos customizados a partir do
objetivo do cliente, percorrendo as seguintes temáticas:

Cursos e Palestras
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Palestra sobre impactos da bioinvasão no Conselho de Meio Ambiente da 
Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Curso de Educação Ambiental para gestores escolares
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Nossos Clientes



Nossos Contatos
José Roberto Caldas Pinto

zepescador@carbono14.co
zepescador@gmail.com

+55 71 99179-0349

Karina Martins

karina@carbono14.co
+55 71 99232-8105

www.carbono14.co
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@carbono14.co


