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Título do projeto  Projeto REDD+ Maísa 
Localização do Projeto Brasil, Estado do Pará, Região do Baixo Tocantins, Município de Moju 

Proponentes do Projeto 

• Biofílica Investimentos Ambientais: Plínio Ribeiro, 
plinio@biofílica.com.br, +55 11 3073-0430 

• Maísa-Moju Agroindustrial: Márcio Pinheiro, 
maisa_marciopinheiro@hotmail.com, +55 91 3250-3212 

• Sipasa-Seringa Industrial do Pará: Maurício Batista, 
ma_gbsilva@hotmail.com, +55 91 3735-2158 

Auditor 
• Rainforest Alliance: Campbell Moore, cmoore@ra.org, +1 (202) 903-

0717 
• IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola: 

Bruno Brazil de Souza, bruno@imaflora.org, +55 19 3429-0848 
Data de Início do Projeto  21 de maio de 2012 
Tempo de Duração  30 anos 
Período de Contabilização 
de GEE De 21 de maio de 2012 a 21 de maio de 2042 

Validação Completa ou 
Validação de Lacunas Validação Completa 

Edição do CCB Standards CCB Standards Second Edition 

Descrição Resumida dos 
Benefícios Esperados 
para o Clima, Comunidade 
e Biodiversidade 

• Benefícios Esperados para a Clima: É esperado um total de emissões 
evitadas pelo Projeto de 2.023.743,8 tCO2eq, contrapondo um 
cenário de linha de base de 2.342.920,8 tCO2eq de emissões por 
desmatamento não-planejado. No cenário com o projeto é evitado um 
desmatamento de 6.007 hectares ao longo dos 30 anos e uma média 
de 67.458,1 tCO2eq de emissões reduzidas. 

• Benefícios Esperados para a Comunidade: Entre os principais estão: 
empoderamento das comunidades locais nos processos de tamada de 
decisão, maior influência e acesso nas pulíticas públicas regionais por 
meio do relacionamento e diálogo com partes interessadas; 
desenvolvimento dos aspectos organizacionais facilitado pelo 
fortalecimento do associativismo; e maior rentabilidade e segurança 
nas atividades desenvolvidas no campo devido a melhoria das 
práticas agrícolas e sofisticação de cadeias de valor. 

• Benefícios Esperados para a Biodiversidade: A manutenção da 
cobertura florestal da Área do Projeto garante a proteção de habitats e 
a aplicação das boas práticas de manejo e técnicas de colheita de 
impacto reduzido favorece a qualidade dos habitats protegidos. O 
Projeto também visa beneficiar a biodiversidade regional a medida 
que mitiga os impactos negativos da fragmentação da paisagem, pois 
se comporta como “corredor ou trampolim ecológico”. Representa, 
ainda, uma área de alta prioridade para conservação por conter 
espécies em perigo crítico de extinção (segundo a IUCN) e se 
localizar no Centro de Endemismo de Belém, uns dos centros de 
endemismo historicamente mais desmatados da Amazônia. 

Atendimento aos Critérios 
do Nível Ouro 

O Projeto atende ao critério do Nível Ouro GL3. Benefícios Excepcionais 
a Biodiversidade segundo o critério de vulnerabilidade, pois apresenta 
espécies criticamente ameaçadas (de acordo com a lista vermelha da 
IUCN de espécies ameaçadas). 

Data e Versão do DCP 12 de Dezembro de 2014, versão 2.1 
Cronograma Esperado de 
Verificação 

Primeira Verificação no CCBS dois anos após a Validação e verificações 
consequentes a cada dois anos durante todo o ciclo de vida do Projeto. 
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“No baixo Tocantins é a vegetação fechada, compacta, parecendo que água e mata juntam-se 
na beira dos barrancos para impedir a entrada profana do homem. Vársea da seringueira, do 
cacau, do ubuçu, palmeira de cuja fibra se faz o chapéu reginal de abas laras, do buriti de 
frutos saborosos, do araça silvestre, da açaí, do jupati, do piquiá, da ucuúba produtora de um 
fruto graxo aplicado a fabricação de velas, da andirobeira, do pau-mulato, da aninga, do aturiá. 
Mas ao surgir Baião, cidade à margem direita, os trinta metros acima do nível do rio denunciam 
as regiões altas muito mais além. As castanheiras começam a erguer o seu porte 
impressionante, acompanhada pelo séquito verde das menos espessas florestas de jenipapo 
do campo, da sumaúma, da esponjeira, da itaúba, do pau-d’arco, do freijó, do cedro, do pau-
santo” (Leandro Tocantins, 1973). 
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1 GERAL 

1.1 Descrição Geral do projeto (G3) 

O Projeto REDD+ Maísa é uma parceria entre a Biofílica, a Fazenda Maísa e a Sipasa-Moju com o intuito 
de promover a conservação florestal e a redução de emissões por desmatamento não planejado e 
degradação florestal, através da valoração da “floresta em pé” pela integração de atividades do Manejo 
Florestal Sustentável e a comercialização de serviços ambientais. 

O Projeto está localizado no Estado do Pará, Brasil, na região do Baixo Tocantins entre o Rio Tocantins 
e o Rio Moju. A Área do Projeto está localizada dentro do município de Moju e circundada pelos 
municípios de Baião, Mocajuba, Tailândia, Goianésia e Breu Branco, os quais exercem influência nas 
condições do projeto. Há 8 comunidades no entorno que são direta ou indiretamente influenciadas pelo 
projeto, seja por estar geograficamente a jusante da Área do Projeto ou por fornecerem mão de obra à 
Fazenda, sendo que não há comunidades residindo dentro da Área do Projeto ou dependendo dos 
recursos naturais provenientes dela. Essas comunidades são: Alto Apeí, Açaizal Novo, Açaizal Centro, 
Branquelândia, Ituquara, Flexal, Maçaranduba e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

Historicamente a região é marcada por conflitos fundiários iniciadas na década de 70 com disputas entre 
fazendeiros, grileiros, posseiros e madeireiros ilegais. A facilitação de acesso com a rodovia PA-150, 
carência de políticas públicas, o baixo poder de aplicação da lei no controle ao desmatamento e 
regularização fundiária e início das especulações imobiliárias fizeram com que a região constituísse 
parte integrante do chamado “Arco do Desmatamento”. 

As características físico-climáticas são típicas de regiões tropicais e do clima equatorial quente e úmido, 
com precipitação média entre 1.800 e 2.300 mm/ano e médias diárias de temperaturas entre 26 e 29ºC. 
A estação mais chuvosa é de dezembro a junho e a temperatura reflete a mesma sazonalidade estando 
associado as migrações da zona de convergência intertropical. A Região de Referência é parte da sub-
bacia Guamá-Capim-Moju e a Área do projeto está situada na bacia de drenagem do Rio Cairiri, afluente 
do Rio Moju. 

Em um contexto de relevância para a Biodiversidade a Zona do Projeto (também correspondente a 
Região de Referência) se encontra em meio ao Centro de Endemismo de Belém, um dos oito centros de 
endemismo da Amazônia e o mais degradado, com 76,4% de sua cobertura florestal comprometida. A 
Região é composta primordialmente pela fitofisionomia de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas de 
Dossel Emergente também conhecida como “floresta de terra firme”, característica de regiões de clima 
úmido e quente e com grandes árvores emergentes que se sobressaem do dossel arbóreo uniforme. Há 
ainda manchas da fitofisionomia Campinarana Arborizada, embora geograficamente pouco significativa. 

Um levantamento de flora realizado identificou um total de 128 espécies arbóreas na Área do Projeto 
composta por 49 famílias, e entre essas espécies 8 são presentes em listas de espécies ameaçadas de 
extinção a nível nacional e estadual. Quanto a fauna, foi realizado um levantamento da mastofauna, 
avifauna, herptofauna, ictiofauna e entomofauna através de metodologias de amostragem direta dentro 
da Área do Projeto e entrevistas com as comunidades do entorno para a Zona do Projeto e ao menos 29 
das espécies identificadas se encontram em algum nível e ameaça de extinção segundo listas oficiais 
internacionais (IUCN, 2010, Version 3 e CITES, 2013), nacionais (Lista Oficial do IBAMA) e estadual 
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(Lista Oficial da SEMA/PA). Duas dessas se encontram em período crítico de extinção pela Lista 
Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN: Chiropotes satanas (conhecido localmente como Cuxiú-
preto) e Cebus Kaapori (Conhecido localmente como cairara), dois primatas endêmicos do Centro de 
Endemismo de Belém. 

Com base nos estudos desenvolvidos, na análise de adicionalidade e na identificação dos agentes, 
vetores e causas ocultas de des matamento os componentes dos projetos foram desenhados para 
estabelecer atividades nos três eixos do projeto: clima, comunidade e biodiversidade. 

A atuação quanto ao clima objetiva a redução de emissões por desmatamento não planejado, controle 
do vazamento e mitigação do risco de não permanência. As estratégias desenhadas nesse sentido são: 
a busca por agregar agregar valor à floresta em pé e aos diferentes produtos florestais na área do 
projeto, maior eficiência e efetividade na vigilância patrimonial nos limites da área do projeto juntamente 
com o monitoramento da cobertura florestal via satélite e a promoção de atividades rentáveis, de alta 
empregabilidade e de baixa emissões nas áreas de manejo de vazamento. 

O componente social objetiva a mitigação dos agentes e vetores do desmatamento e a potencialização 
dos impactos sociais positivos com o projeto. As principais estratégias nesse sentido são: engajamento 
de atores locais e partes interessadas, fortalecimento do associativismo e promoção da assistência 
técnica rural. Sendo que em um primeiro momento (fase 1) grande parte do trabalho será  focada na 
consolidação de canais e processso de comunicação com o entorno, mobilição e engajamento dos 
comunitários e melhores condições no trabalho. 

Quanto à biodiversidade o objetivo é monitorar e avaliar os impactos positivos da intervenção de REDD+ 
e do manejo florestal sustentável para a conservação da biodiversidade e espécies ameaçadas de 
extinção no contexto da paisagem do Arco do Desmatamento, também visando a potencialização dos 
impactos positivos da gestão para o clima. As estratégias são o monitoramento de impactos, 
acompanhamento de espécies de relevância e a formalização de parcerias de longo prazo com 
instituições de pesquisa e ensino para promoção e disseminação do conhecimento. A prospecção de 
instituições de ensino e pesquisa com esse objetivo constituí a primeira etapa de atuação do projeto. 

O Projeto REDD+ Maísa apesar de se encontrar em um contexto de grandes pressões de desmatamento 
e em uma região com considerável histórico de degradação apresenta um incrível potencial para 
configurar um modelo regional a ser seguido, demonstrando que práticas sustentáveis e implementação 
de negócios pautados na manutenção da “floresta em pé” podem ser economicamente viáveis e ainda 
gerar inúmeros benefícios para a socioeconomia e biodiversidade regional. 
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Tabela&1.&Informações&resumidas&do&Projeto.&

Resumo do Projeto 

Proponentes do Projeto 
Biofílica Investimentos Ambientais S.A. 
Maísa-Moju Agroindustrial Ltda. 
Sipasa-Seringa Industrial do Pará S.A. 

Executores Biofílica Investimentos Ambientais S.A. 
Sipasa-Seringa Industrial do Pará S.A. 

Parceiros 
Instituto Peabiru  
Eco-lógica Consultoria Ambiental S.S. Ltda. 
Amazônia Gestão Ambiental ME. 

País Brasil 
Região Região do Baixo Rio Tocantins 
Estado Pará 
Proprietário Maísa Agroindustrial Ltda. 
Área do Projeto 28.752 hectares 
Região de Referência 658.148 hectares 
Data de Início do Projeto 21 de Maio de 2012 
Data de Início do Período de Creditação 21 de Maio de 2012 
Período de Creditação 30 anos  
Emissões no Cenário de Linha de Base 2.342.920,4(
Desmatamento na Linha de Base 6.103 ha 
Estimativa das Emissões Prevenidas pelo 
Projeto 2.023.743,8 

Estimativa Média Anual de Emissões 
Prevenidas pelo Projeto 67.458,1 

Desmatamento no Cenário com o Projeto 96 ha 
Emissões no Cenário com o Projeto 189.211,4 

Padrões de REDD+ Verified Carbon Standard (VCS) e Climate Community and 
Biodiversity Standard (CCB) 

Metodologia Approved VCS Methodology VM0015 for Avoided Unplanned 
Deforestation, version 1.1 

Comunidades na Área do Projeto 
Alto Apeí, Açaizal Novo, Açaizal Centro, Branquelândia, 
Ituquara, Flexal, Maçaranduba e Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro. 

Outras atividades Manejo sustentável de açaí e outras culturas florestais, 
como castanha-do-brasil e seringa. 
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1.2 Localização do Projeto (G1 & G3) 
 

Limites Geográficos 

A Fazenda Maísa está localizada no município de Mojú, região do Baixo Tocantins no estado do Pará. A 
área do projeto também é vizinha e está inserida dentro da área de influência direta dos municípios de 
Baião, Mocajuba, Tailândia, Goianésia e Breu Branco. Relativamente próximo à área do projeto, do outro 
lado do Rio Tocantins, também se encontra a Reserva Extrativista (RESEX) Ipaú-Anilzinho criada em 
2005 no município de Baião. O Mapa 1 permite visualizar a área do projeto e de influência citada 
anteriormente. 

 

 
Mapa&1.&Localização&da&área&do&Projeto.&limites&geográficos&e&vias&de&acesso. 

Vias de Acesso 

O acesso para Fazenda Maísa se dá por meio de três principais vias: 

• Partindo de Belém, capital do Estado, via a rodovia PA 150 até o km 122 e seguindo por mais 42 
quilômetros na estrada vicinal Projeto Seringa até a entrada principal da Fazenda Maísa; 

• Pelo lado sul da fazenda, através da rodovia PA 263, passando pelo município de Breu Branco e 
se utilizando das estradas vicinais da propriedade da Dow Conring até a Fazenda Maísa; e 

• Há ainda um acesso a noroeste via um porto a margem direita do rio Tocantins, construído para 
escoar a produção da fazenda, em seguida cruzando a comunidade Ituquara até os limites da 
fazenda. 
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Contexto Regional do Projeto 

Os municípios da região de referência estão inseridos na região conhecida como “Arco de 
Desmatamento” ou “Arco de Fogo” da Amazônia. Esta região sofreu, e ainda sofre, os efeitos da pressão 
de atividades de alto impacto socioambiental – especialmente a retirada ilegal de madeira, a produção 
de carvão vegetal a partir da floresta nativa, a pecuária bovina extensiva, ou mesmo o desmatamento 
para identificar a posse.  

 

• Zona do Projeto, Região de Referência e Área do Projeto 

Foram considerados os seguintes conceitos: 

• Região de Referência: “Delimitação espacial do domínio analítico do qual informações sobre 
taxas, agentes, vetores, e padrões de uso e cobertura da terra (LU/LC-change) são obtidas, 
projetadas e monitoradas.” (VM0015) 

• Zona do Projeto: “Área que engloba a Área do Projeto na qual as atividades do projeto, que 
afetam diretamente a terra e recursos associados, incluindo atividades relativas a provisão de 
alternativas de subsistência e desenvolvimento comunitário, são implementadas.” (CCBA) 

• Área do Projeto: “Área ou áreas sob o controle do proponente do projetona qual o proponente do 
projeto vai desenvolver as atividades. Na data de início do Projeto, a área precisa incluir apenas 
área de floresta” (VM0015)” e “área na qual atividades do projeto almeja gerar benefícios líquidos 
para o clima” (CCBA). 

Como a delimitação espacial utilizada para obtenção de informações sobre taxas, agentes, vetores e 
padrões de uso e cobertura da terra (LU/LC-change) também incorpora as áreas nas quais as atividades 
do projeto podem afetar a terra e recursos associados, incluindo a provisão de alternativas de 
subsistência e desenvolvimento comunitário, os limites espaciais utilizados para delimitação da Região 
de Referência (Seção 4 – Aplicação da Metodologia) também foram utilizados na determinação da Zona 
do Projeto, ou seja, para fins práticos a Zona do Projeto é compatível com a Região de Referência. E 
com base nesses limites foram conduzidos todos os estudos para contextualização regional do projeto, 
desenho das atividades e estudo de impactos. Vale ressaltar que para os estudos de cunho histórico e 
socioeconômico considerou-se dados e informações para os municípios que estão inteira ou 
parcialmente inseridos nessa demarcação. 

Para a Área do Projeto (Seção 4 - Aplicação da Metodologia) delimitou-se com base na área de 
cobertura florestal quando da data de início do projeto, sob controle do proponente e a partir da qual 
serão obtidos os benefícios líquidos positivos para o clima (emissões reduzidas). 

Vale ressaltar que, embora geograficamente a “Região de Referência” apresente a mesma delimitação 
que a “Zona do Projeto”, neste documento sempre que a refência ou o assunto tratado dizer respeito ao 
VCS ou a metodologia VM0015 será utilizado o termo “Região de Referência” e quando o tema abordado 
for relativo ao CCBA será referenciada a “Zona do projeto”. 

 

A seguir é representado no mapa os limites espaciais da área do Projeto (Mapa 2). 
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Mapa&2.&Limites&espaciais&utilizados&no&Projeto. 

• Área de Abrangência Histórica, Econômica, Social e Ambiental 

A Zona do Projeto compreende seis municípios do Estado do Pará: Baião e Mocajuba (microrregião de 
Cametá), Breu Branco (microrregião de Tucuruí), Goianésia do Pará (microrregião de Paragominas) e 
Moju e Tailândia (microrregião de Tomé-Açu). O primeiro povoamento registrado na região data da 
segunda metade do século XVII, quando houve a concessão das sesmarias que visava incentivar o 
povoamento e o domínio estratégico ao longo do Rio Tocantins. 

Nesse contexto o primeiro dos municípios mencionados a ser instalado foi Baião em 1833, que logo se 
destacou na economia regional. Em sequência surgiu a Vila de Mocajuba que passou a ser considerada 
cidade em 1895 e foi marcada pela intensa urbanização e cultivo de pimenta-do-reino. O município de 
Moju depois de um conturbado histórico administrativo de quase um século tornou-se município nas 
configurações atuais em 1935 e os demais municípios tem origem apenas a partir de 1980((IBGE,(2012;(
IDESP,(2011). 

Principalmente esses últimos (Breu Branco, Goianésia do Pará e Tailândia) tem sua origem marcada por 
conflitos fundiários iniciados na década de 70 envolvendo a disputa por terras entre fazendeiros, grileiros 
e posseiros. Esses atores tiveram acesso facilitado à região com a construção da PA-150, início das 
especulações imobiliárias e estopim na região da cadeia que configuraria o “Arco do Desmatamento”. O 
município de Tailândia é, inclusive, fruto direto desses conflitos já que como medida de intervenção nos 
conflitos fundiários da região o Governo do Estado do Pará criou, em 1978, o Assentamento Dirigido de 
Tailândia que, em 1989, emancipou-se como município (INSTITUTO PEABIRU, 2013). 
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A abertura de vias de acesso, como a PA-150 e mais recentemente a PA-236, e a instalação de outras 
obras de infraestrutura, como a Hidrelétrica de Tucuruí, seguiu atraindo pessoas para a região 
possibilitando um rápido incremento populacional com um crescimento médio anual de 4,63% ao ano 
entre 2000 e 2010 e um total de 295.857 habitantes residentes na região do projeto em 2010. A dinâmica 
demográfica se refletiu em transformações no sistema produtivo. O Produto Interno Bruto per capita 
(PIBpc) médio estimado para os municípios em questão passou de R$1.726,00 em 200 a R$4.024,00 em 
2009 (IBGE, 2012; IDESP, 2011). 

As atividades econômicas estão historicamente ligadas à cadeia produtiva madeireira (principalmente de 
base ilegal e predatória) e pecuária extensiva. Também possui destaque a lavoura temporária com os 
cultivos de arroz, feijão, mandioca e milho visando a subsistência das famílias e o comércio local. Nas 
culturas perenes se destacam a banana, o cacau, o coco da Bahia, a pimenta-do-reino e mais 
recentemente o dendê, fornecendo matéria prima para a agroindústria nacional e internacional 
(INSTITUTO PEABIRU, 2013). 

O contexto histórico, social e econômico leva a um quadro ambiental de desmatamento contínuo. Entre 
2000 e 2009 foram desmatados 3.532 km2 nos seis municípios, numa taxa de crescimento de 32,20% 
para o período, sendo que os municípios de Moju e Tailândia se destacaram com taxas de 
desmatamento para o mesmo período, respectivamente, de 50,15% e 46,25%. Esses dois municípios 
até 2010 estavam inseridos na lista crítica do Ministério do Meio Ambiente do Governo Federal e 
classificados na “Classe 1” de prioridade do Programa Municípios Verdes do Estado do Pará devido aos 
altos índices de desmatamento (INSTITUTO PEABIRU, 2013; IMAZON, 2011). 

 

Parâmetros Físicos 

 

• Clima 

O clima na região de referência a qual se situa a Fazenda Maísa é equatorial quente e úmido tipo Amw, 
de acordo com a classificação de Köppen (Martorano et al, 1993). A precipitação média é de 1.800 a 
2.300 mm/ano, com um coeficiente de variação de 20% a 25% e um índice de variabilidade interanual 
relativo de 25 a 30%, que pode ser considerado relativamente alto, características marcantes de regiões 
tropicais. A estação chuvosa vai de Dezembro a Junho, quando normalmente mais de 80% da 
precipitação anual ocorre (Agência Nacional das Águas e Instituto Nacional de Meteorologia). 

Quanto à temperatura, as médias diárias para a região (Moju, Goianésia, Mocajuba, Baião e Tailândia) 
nos últimos dez anos têm ficado entre 26ºC e 29°C. A temperatura também refletiu sazonalidade do 
regime de chuvas, estando este associado às migrações da zona de convergência intertropical (ITCZ), 
As maiores temperaturas são observadas de Agosto a Dezembro, e as menores de Março a Maio. 

Apesar das variações sazonais e interanuais em precipitação e temperatura (que pode ser observado no 
Gráfico 1), bem como eventos de chuvas extremas ou secas severas a manutenção da vegetação, a 
manutenção da cobertura vegetal através das atividades de manejo florestal sustentável e das atividades 
complementares do projeto REDD+, reduz os riscos desses eventos, evita a erosão durante chuvas 
extremas, e contribui com a regulação térmica regional. 
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Gráfico(1.(Precipitação(mensal(para(o(município(de(Baião(entre(2000(e(2011.(Fonte(Instito(Peabiru,(2013.(
 

• Hidrografia 
A região de referência é parte da sub-bacia Guamá-Capim-Moju, inserido na Bacia 3/Bacias do Atlântico 
Norte-Nordeste, onde a Fazenda Maísa está inserida na bacia de drenagem do Rio Cairiri, afluente do rio 
Moju. 

A fazenda se estende pela margem oeste do braço principal do rio Cairiri, sendo limitada por este a leste. 
Neste sentido a fazenda possui áreas levemente mais elevadas em sua porção central no sentido de seu 
eixo mais extenso (N-S), atuando como divisor de águas entre os dois principais braços do rio Cairiri, 
estando localizada no principal interflúvio da bacia do rio Cairiri. No Mapa 3 a seguir veja a 
representação da Hidrografia do Projeto. 
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Mapa&3.&Hidrografia&na&Região&do&Projeto&

 
• Geologia 

A região do projeto é principalmente composta por formações sedimentares e rochas sedimentares e 
metassedimentares, predominando a idade terciária e cretácea. Destaca-se na área da Fazenda Maísa 
os sedimentos inconsolidados do Grupo Barreiras, que apresentam como camadas de areia fina a 
grossa, camadas de argilito e siltito, incluindo lentes de conglomerados e areias grossas (CPRM, 2000;  
SCHOBBENHAUS, et al., 2004). Ao sul há a presença da Formação Itapecuru formada basicamente por 
arenitos, siltitos e folhelhos, de origem essencialmente lacustre e fluvial. Destacam-se ainda os depósitos 
aluviares mais recentes, associados ao rio Tocantins e variações do nível do mar durante o Quaternário.  

A área do empreendimento está inserida praticamente em sua totalidade nos chamados Terraços 
Pleistocênicos, que apresentam uma elevação típica de entorno de 100 metros e caracteristicamente 
baixas declividades. Observe a Geologia do Projeto no Mapa 4. 
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Mapa&4.&Geologia&na&Região&do&Projeto. 

 
• Geomorfologia 

Do ponto de vista geomorfológico (Mapa 5), a área da Fazenda Maísa encontra-se quase em sua 
totalidade na área dos Tabuleiros Paraenses. Esta área se caracteriza por apresentar cotas baixas a 
intermediárias (tipicamente 100 m acima do nível do mar), sem grandes variações topográficas ou de 
declividade, reforçando o baixo risco geológico anteriormente referido. Mesmo com declividades baixas, 
o desflorestamento da área representaria um risco em associação à geomorfologia, por desencadear 
processos erosivos, aos quais estas áreas de sedimentos inconsolidados são vulneráveis.  
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Mapa&5.&Geomorfologia&na&Região&do&Projeto. 

 

• Pedologia 

Na região de referência prevalece a presença dos Latossolos (Oxissolos). Ocorrem também solos do tipo 
Neossolos Quartzarênicos, especialmente associados a depósitos areno-cascalhosos de origem fluvial, e 
solos hidromórficos (Gleissolos), nas áreas de várzea, em associação aos cursos d’água. Além de 
ocorrências isoladas de afloramentos de laterita, originalmente associadas ao Horizonte B (IBGE, 2004). 

O predomínio do Latossolo na área da Fazenda Maísa indica um solo pobre e com baixa disponibilidade 
de nutrientes, o que é típico da região e clima. Neste sentido a preservação da vegetação é fundamental 
para a integridade do meio físico. A Pedologia na Região do Projeto está espacilizada no Mapa 6. 
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Mapa&6.&Pedologia&na&Região&do&Projeto. 

 

• Recursos Minerais 

Quanto aos recursos minerais, se destaca na região de referência a mineração de Alumínio (Bauxita), 
não afetando diretamente a área da fazenda. Por outro lado, nos cursos d’água de 3ª e 4ª ordem da 
região e seus depósitos aluviares, a mineração de areia e seixo é comum. 

A área fica também também não muito distante da mais mais importante província mineral do Brasil: 
Carajás, onde se destaca a mineração de Ferro, Ouro, Cobre e Manganês. Porém, por se encontrarem 
(Fazenda Maísa e Carajás) em bacias distintas, não existem inter-relações diretas entre estas áreas e as 
atividades nelas desenvolvidas. 

 

1.3 Condições Anteriores a Inicialização do Projeto (G1) 

 

Outros Programas de GEE 

O Brasil é um país não Anexo 1 no protocolo de Kyoto e não tem compromissos com a redução da 
emissão de gases de efeito estufa no âmbito da Convenção. Além disso, o Projeto REDD+ Maísa não 
tem nenhum projeto relacionado à geração de crédito de carbono sob o MDL ou qualquer outro esquema 
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regulatório dentro da área do projeto. O projeto também não foi registrado em qualquer outro programa 
de emissão de gases de efeito estufa (GEE). 

Outro ponto importante é que atualmente ainda não há nenhum regime regulatório nacional para 
iniciativas de REDD+ e no panorama internacional o avanço mais signficativo até agora foi o 
estabelecimento do Pacote de Varsóvia (seção 3) na Conferência das Partes da Convenção Quadro das 
Nações Unidas, em 2013 na Polônia. No entanto, mesmo em marcos regulatórios sólidos e definitos no 
momento, o Projeto REDD+ Maísa está sendo desenvolvido de forma a integrar e cumprir possíveis 
regimes regulatórios futuros.. 

 

Tipo e Condição da Vegetação 

Dentro das diferentes tipologias florestais que compõe o Bioma Amazônico a área do projeto é composta 
essencialmente por duas tipologias: a Campinarana Arborizada sem Palmeiras (CAMPI) e a Floresta 
Ombrófila Densa de Terras Baixas de Dossel Emergentes (FODTB) - Mapa 7. 

 
Mapa&7.&Tipo&e&condições&da&vegetação. 

Segundo o IBGE (2012) e o RADAMBRASIL (1974), a Campinarana ocorre geralmente em planícies 
fluviais com altitudes inferiores a 50 metros e em solos do tipo latossolo podzolico, distrófico e 
hidromórfico, arenosos, rasos e com elevado ou baixo teor de alumínio. Se caracteriza por uma 
vegetação xeromorfa com xilopódios, podendo manter-se apenas como estrato arbustivo-arbóreo 
dependendo das condições edafo-climáticas como disponibilidade de água e nutrientes. Na área do 
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projeto no entanto a formação originalmente determinada como CAMPI se mostrou muito mais uma 
fitofisionomia de transição para FODTB do que uma CAMPI clássica. 

A Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas de Dossel emergente é característica de regiões de clima 
quente e úmido e/ou super-húmidos, diminuição evidente no volume de chuvas em determinadas épocas 
do ano. Quanto a fitofisionomia pode ser identificada por suas grandes árvores emergentes, 
frequentemente com mais de 50 metros de altura, que sobressaem no estrato arbóreo uniforme de 25 a 
35 metros de altura. Geralmente se forma em áreas sedimentares altas ou baixas. Também é conhecida 
como floresta de terra-firme (RADAMBRASIL, 1974; IBGE, 2012). 

A classe florestal considerada no projeto é composta majoritariamente pela tipologia Floresta Ombrófila 
Densa de Terras Baixas com Dossel Emergente (FODTB) com 98% de representatividade na área do 
projeto. Os 2% restantes são considerados pelo IBGE (2012) em seus mapas de distribuição como 
Campinarana Arborizada sem Palmeiras (CAMPI), mas em campo se mostrou ainda com fortes 
características de FODTB. Assim, devido a baixa representatividade dessa última, sua alta similaridade 
em campo com a FODTB e as diferenças não significativas encontradas no inventário foi considerado 
uma única classe de floresta, constituída pela Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas com Dossel 
Emergente. A Tabela 2 demonstra a tipologia vegetal na Área do Projeto (em ha e %).  

Tabela&2.&Tipologias&vegetais&na&Área&do&Projeto.&

Tipologia Vegetal Área (ha) Área (%) 
Campinarana Arborizada sem Palmeiras (CAMPI) 709,37 2,4 
Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas Dossel Emergente (FODTB) 23405,93 97,6 
 

Estoque Atual de Carbono 

A ser melhor descrito e detalhado na Seção 5, o estoque atual de carbono foi calculado com base em um 
inventário florestal via amostragem estratificada realizada na área do projeto, em 2012, de acordo com 
recomendações do Apêndice 3 da VM0015. Para o cálculo da biomassa, depois do estudo de algumas 
equacões utilizou-se uma equação de simples entrada com diâmetro à altura do peito (DAP) como 
variável dependente. A equação utilizada Silva (2007) calculou a biomassa fresca acima e abaixo do solo 
e a partir da biomassa fresca foi usado um fator de conversão desenvolvido por Nogueira (2008) para 
cálculo da biomassa seca. 

O inventário florestal e os cálculos consequentes indicaram um estoque de biomassa viva, acima e 
abaixo do solo de 123,58 (± 7,57) toneladas de carbono por hectare. Convertendo em toneladas de 
carbono equivalente por hectare (fator de conversão de 44/12) e considerando a proporção encontrada 
por Silva (2007) entre biomassa viva acima e abaixo do solo, de 72,9% ± 6,9 sendo biomassa acima do 
solo, obtivemos um estoque por hectare de: 

 

• 330,8 toneladas de carbono equivalente em biomassa viva acima do solo; 

• 122,3 toneladas de carbono equivalente em biomassa viva abaixo do solo; 

• Um total de 453,1 toneladas de carbono equivalente (± 27,8); 
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Outros usos do solo 

A Fazenda Maísa foi adquirida junto ao Estado do Pará no início da década de 1970 pelo pai do Sr. 
Márcio Pinheiro com o objetivo de desenvolver atividades de extração de madeira via manejo florestal 
sustentável e criação de gado. Atualmente, além do manejo florestal sustentável da floresta nativa 
tropical, há cerca de 500 hectares de eucalipto manejado originalmente através de um sistema silvo-
pastoril de manejo (não contabilizado para as emissões reduzidas/removidas), uns poucos hectares 
destinados a um seringal e plantio de castanha não manejados e resquícios da criação de gado. Não há 
mais interesse no desenvolvimento de atividades pecuárias na área do projeto, além de uma pecuária de 
subsistência. 

Seria ainda importante ressaltar que no decorrer de sua história o empreendimento também contou com 
uma serraria, para agregação de valor na madeira tropical, e instalações para produção de carvão 
vegetal. para aproveitamento dos resíduos da serraria e da exploração florestal. A serraria se encontra 
desativada por questões de mercado e consequentemente a carvoaria. As categorias de uso do solo 
estão espacialmente representadas no Mapa 8. 

 

 
Mapa&8.&Usos&da&terra&na&Fazenda&Maísa. 

 

Condições da Biodiversidade 

 

• Centro de Endemismo de Belém 

Dos 8 centros de endemismo presentes na Amazônia – Belém, Xingu, Tapajós, Rondônia, Inhambari, 
Napo, Imeri e Guiana – a área do projeto está inserida no contexto de um dos três centros totalmente 
brasileiros, sendo esses três localizados no estado do Pará – Xingu, Tapajós e Belém – e o centro de 
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endemismo no qual se encontra a Maísa é o de Belém. Esse centro esta localizado entre os rios Gurupi 
e Tocantins e além de ser um dos menores centros em extensão já apresenta 76,4% de sua área total 
desmatada. Assim, o Projeto REDD+ Maísa situa-se em uma das regiões mais críticas para a 
conservação da Amazônia com o maior número de espécies animais e vegetais ameaçadas da 
Amazônia, segundo o Museu paraense Emílio Goeldi e a Conservação Internacional (SILVA et al, 2005;  
GARDA et al, 2010). 

 

• Flora 

Foi realizado pela Amazônia Gestão Ambiental um levantamento primário para delineamento das 
condições florísticas e fitossociológicas específico para o desenho dessa iniciativa. Foram amostrados 
um total de 128 espécies arbóreas distribuídas em 49 famílias, resultados semelhantes a outros estudos 
realizados na região como Soares (1999) que levantou a ocorrência de 169 espécies e 45 famílias e  
Costa et al. (1998) que levantou 78 espécies e 24 famílias. Os dados levantados se mostraram ainda 
semelhantes aos encontrados por Salomão, et al. (2007) para Floresta Ombrófila Densa. 

Das espécies inventariadas 5 se destacaram quanto ao índice de Valor de Importância, cobertura e 
dominância foram o Matá-Matá (Eschweilera sp.), Acapú (Vouacapoua americana Aubl.), Abiu/Abiurana 
(Pouteria sp.), Farinha ou Casca seca (Couepia guianensis Aubl. Miq. Prance) e Tachi (Tachigali sp.). As 
espécies com baixa representatividade relativa para esses mesmo indicadores foram a maçaranduba 
(Manikara sp.), maparajúba (manikara sp2.), ipê (Tabebuia sp.), jatobá (Hymenea sp.) e angelis entre 
algumas outras. Também foram inventariadas com relativa importância espécies como a embaúba 
(Cecrópia sp.), periquiteira (Trema sp) e lacre (Vismia sp.), espécies típicas de vegetação em estágios de 
regeneração. 

Assim a relativa alta importância de espécies com baixo interesse madeireiro, baixa importância de 
espécies alvo da exploração madeireira e a presença de espécies características de áreas de 
regeneração indicam a oportunidade para o desenho e implementação de técnicas e práticas para 
melhorias do manejo e melhor controle de impacto do manejo florestal. Atividades a serem propostas 
como vetores principais de atuação desse projeto. 

No que diz respeito a espécies ameaçadas, segundo a Lista Nacional das Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente (MMA) duas espécies são consideradas em 
risco:  

- Bertholletia excelsa H.B.K. mas conhecida como a Castanheira-do-Pará; e 

- Swietenia macrophylla King – Mogno. 

Nas listas regionais da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMA-PA), a situação se 
encontra ainda mais crítica com as seguintes espécies ameaçadas de extinção: 

- Bertholletia excelsa H.B.K. mas conhecida como a Castanheira-do-Pará; 

- Swietenia macrophylla King – Mogno; 

- Manilkara sp – Maçaranduba; 

- Cedrela sp - Cedro 

- Aspidosperma álbum (Vahl) R. Ben. – Peroba 

- Aspidosperma desmanthum – Araracanga 

- Euxylophora paraenses - Pau amarelo 
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- Ptychopetalum olacoides Benth. - Muirapuama 

Analisando-se outras listas nacionais e internacionais, como o IBAMA, IUCN e CITES três espécies são 
destacadas: 

- Bertholletia excelsa H.B.K. mas conhecida como a Castanheira-do-Pará; 

- Swietenia macrophylla King – Mogno; 

- Cedrela sp - Cedro 

A reincidência da Castanheira do Pará, do Mogno e do cedro nas diferentes listas sugerem a 
necessidade do desenvolvimento de um futuro Plano de Ação para a Conservação específico para essas 
três espécies. 

Entre os muitos riscos que o desmatamento e fragmentação oferece para a conservação da flora na 
região do projeto estão principalmente o aumento do efeito de borda, maior suscetibilidade da vegetação 
ao fogo, diminuição do grau de resiliência dos fragmentos florestais, a erosão genética para 
determinados táxons, entre outros, resultando em um diminuição geral da biodiversidade da flora não só 
na área do projeto como em toda a região de abrangência.  

 

• Fauna 

Especificamente para o desenho dessa iniciativa foi realizado um levantamento primário de fauna da 
região do projeto abordando os principais táxons de interesse para a conservação, que estão sobre 
provável pressão ou risco e ainda aqueles recomendados para monitoramento como indicadores, sendo 
os grupos estudados: mastofauna, avifauna, herptofauna, ictiofauna, entomofauna com foco em abelhas 
sociais. 

 

Mastofauna 

Os mamíferos foram escolhidos por geralmente serem os mais atingidos pela fragmentação destruição 
dos hábitats levando a sérios danos para a funcionamento do ecossistemas já que muitos deles, atuam 
como dispersores de sementes das espécies vegetais, presas ou mesmo componentes do topo das 
cadeias alimentares (predadores) atuando como reguladores das populações de outras espécies 
(PERES, 1990; CULLEN,et al., 2001). Além disso podem apresentar interesse especial dependendo de 
sua relevância para caça local e contribuição como fonte de proteína animal mínima (PERES, 1990). 

Foram identificados 44 espécies de mamíferos de médio e grande porte na área de abrangência do 
projeto, número similar a outros estudos de riqueza para o centro de endemismo de Belém, mesmo 
levando-se em conta as diferenças na extensão de área de floresta amostrada, tipo e intensidade de 
pressão antrópica (INSTITUTO PEABIRU, 2013; LOPES & FERRARI, 2000; AZEVEDO-RAMOS, et al., 
2006; STONE, et al., 2009). 

Das espécies registradas nove merecem atenção especial e requerem um trabalho específico para a 
conservação, pois essas se encontram na lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, sendo elas: 

- Saguinus niger (vulnerável); 

- Alouatta belzebul (vulnerável); 

- Panthera onca (quase ameaçada); 

- Tapirus terrestres (vulnerável); 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     26 

- Myrmecophaga tridactyla (vulnerável); 

- Chiropotes satanás (em perigo crítico); 

- Cebus kaapori (em perigo crítico); 

- Atelocynus microtis (quase ameaçada); e  

- Tayassu pecari (vulnerável). 

 

Avifauna 

A análise da composição da avifauna é uma das mais realizadas para estudo da biodiversidade de uma 
região. Isso se deve porque as aves são mais facilmente observáveis em seu ambiente natural, são 
majoritariamente terrestres e diurnas e ocupam muitos nichos ecológicos e tróficos na floresta, refletindo 
de maneira completa o status de conservação de um ecossistema (SICK, 1997; VIELLIARD, 2000). Além 
disso, são sensíveis a perturbações ecossistêmicas, naturais ou antrópicas, o que junto com as demais 
características faz das aves essenciais para o estudo das comunidades e como bio-indicadores 
(JOHNSON & JEHL-JR, 1994;  (KESSEL & GIBSON, 1994)).  

No estudo desenvolvido foram registradas 152 espécies de aves, sendo que os psitacídeos foram os que 
ocorreram com mais altas frequências, entre eles: Amazona amazonia, A. Farinhosa, Pionus menstruus, 
P. Fuscus e Pyrrthura lepida. Esta última considerada endêmica do estado e “em perigo” pela lista 
nacional de espécies ameaçadas do IBAMA. A identificação dessas espécies em alta frequência é um 
bom indicador já que psitacídeos apresentam um processo reprodutivo longo e delicado (pouco filhotes 
tardam a se emancipar), no entanto vem acompanhada de um chamado de atenção para monitoramento 
dessas espécies no decorrer das atividades do projeto (INSTITUTO PEABIRU, 2013). 

Há ainda na região de abrangência espécies raras como a Guaruba guarouba (Ararajuba), Aegolius 
harrisii (um espécie de coruja), Ara ararauna (arara Canindé) e a Granatellus pelzelni para esse centro 
de endemismo (INSTITUTO PEABIRU, 2013).   

Foram também identificadas espécies ameaçadas consideradas desde “vulneráveis” até “criticamente 
em perigo” em listas de importância regionais e nacionais, e ainda espécies pressionadas pela caça e 
comércio ilegal, sendo elas: 

- Pteroglossus bitorquatus; 

- Dendrocolaptes certhia; 

- Sporophila Angolensis; 

- Euphonia chlorotica; 

- Cyanerpes caerules; 

- Sporophila americana; 

- Sporophila nigricollis; 

- Crypturellus cinereus; 

- Crypturellus strigulosus; 

- Crypturellus variegatus; 

- Carina moschata; 
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- Dendrocygna autumnalis; 

- Aburria cujubi; 

- Pauxi tuberosa; e 

- Penelop superciliaris. 

 

Herptofauna 

Anfíbios em geral se mostram melhores como bio-indicadores do que répteis por apresentarem uma 
relação mais intensa com seu meio de ocorrência natural, muitas vezes ocorrendo em um único hábitat, 
de forma que em paisagens perturbadas a sua diversidade cai pela metade (TOCHER, GASCON, & 
ZIMMERMAN, 1997; READ, 2002). 

Foram identificados no total 43 serpentes, 3 crocodilianos, 27 lagartos, 2 anfisbenídeos, 3 quelônios e 43 
anfíbios. Sendo que desses 2 lagartos, 1 tartaruga e 4 anfíbios foram registrados na região pela primeira 
vez. Esses dados indicam a necessidade de ampliação dos estudos primários de herptofauna para a 
região do projeto (INSTITUTO PEABIRU, 2013). 

Três das espécies identificadas estão citadas como ameaçadas pelo comércio e consumo ilegal (CITES, 
2013): 

- Chelonoidis carbonária; 

-  Chelonoidis denticulata; e 

- Adelphobates galactonotus. 

Sendo que a Chelonoidis denticulata está listada como “vulnerável” em listas nacionais.   

Analisando-se a lista de espécies ameaçadas para o estado outras duas espécies podem ser 
consideradas: 

- Stennocrcus dumerilii (Em Perigo); e 

- Colobosaura modesta (Vulnerável). 

 

Ictiofauna 

A diversidade de peixes na bacia amazônica é de grande relevância e concentra a maior riqueza de 
peixes de água doce do mundo, contando com um numero estimado entre 3.500 e 5.000 espécies 
(BOHLKE, WEITZMAN, & MENEZES, 1978). No entanto, a maioria desses estudos desenvolvidos até o 
momento consideram apenas os grandes rios e espécies exploradas comercialmente e ainda careçam 
estudos que abranjam pequenos igarapés e microbacias, o que pode levar a um número em realidade 
subestimado quanto a riqueza Amazônica em ictiofauna (INSTITUTO PEABIRU, 2013). 

Através de um levantamento de campo dentros dos limites da Fazenda Maísa foram identificadas 17 
espécies entre três principais Ordens: Characiformes, Perciformese Siluriformes, sendo a primeira a mais 
representativa. Nenhuma das espécie identificadas constam na lista de espécies aquáticas ameaçadas 
de extinção, no entanto vale ressaltar a necessidade de mais estudos para a região (INSTITUTO 
PEABIRU, 2013) 
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Entomofauna 

No Brasil há mais de 300 espécies de abelhas nativas conhecidas e estas constituem o principal grupo 
de visitadores e polinizadores da flora nacional e entre 38% e 90% das espécies vegetais na Amazônia 
dependem delas para seu sucesso reprodutivo (KERR, 2002; KERR, CARVALHO, SILVA, & ASSIS, 
2001). Apesar de sua reconhecida importância pelos serviços ecossistêmicos prestados de polinização, 
garantia do fluxo gênico, manutenção de uma comunidade vegetal saudável e recursos alimentares para 
outros componentes ecossistêmicos (através da formação de frutos) essas abelhas vem sido amaçadas 
drasticamente pelas atividades antrópicas, principalmente pela ação de desmatamentos, queimadas e 
exploração predatória para coleta de mel (RAMALHO, 2004). 

No levantamento realizado foi encontrada uma diversidade relativamente baixa de apenas 16 espécies 
de abelhas nativas sociais quando comparadas com outros estudos em regiões próximas que 
apresentaram 34 espécies (Flona do Amapá) e 70 espécies (RESEX Cajari). Aponta-se então para a 
necessidade de um monitoramento específico e uma análise conjunta com a riqueza florística e as 
condições da paisagem para o desenho de medidas efetivas de conservação (INSTITUTO PEABIRU, 
2013). 

 

O Conhecimento Etnozoológico  

A seguir há uma tabela (Tabela 3) com informações coletadas junto às comunidades pelo Instituto 
Peabiru (2013), durante os levantamentos de campo para o diagnóstico socioeconômico, com a 
apresentação do guia Identificando Mamíferos da Floresta de Transição Amazônia-Cerrado, do Instituto 
de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM, com o qual os entrevistados puderam, por meio de 
visualização do guia, identificar os animais de ocorrência nas comunidades e apontaram a situação de 
status para as espécies. 

As comunidades mais próximas à fazenda como alto Apeí e Branquelândia, apresentam uma diversidade 
e frequência de ocorrências maiores de animais, por outro lado, comunidades mais afastadas como 
Flexal e Maçaranduba, ou que se encontram em áreas mais antropizadas (fazendas), como é o caso da 
comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já têm uma ocorrência baixa ou nenhuma 
visualização dos animais consultados com o auxilio do guia. Em outras comunidades, como Vila Ituquara 
e Açaizal Novo, aparentemente a caça não é uma atividade constante, pois seu modo de vida está mais 
ligado à pesca, na ocasião os entrevistados nestas comunidades alegaram uma falta de maior 
detalhamento sobre as espécies ocorrentes. Porém no município de Baião o qual representa um polo 
pesqueiro na região, foi observado a ocorrência de uma enorme comercialização de ovos de quelônios e 
mesmo a comercialização da carne desses animais, em função da ocorrência natural de tartarugas que 
possuem rotas de desova nas praias do rio Tocantins, tornando-se presas fáceis para o tráfico de 
animais silvestres com pouca ou nenhuma presença do estado com campanhas de educação ambiental 
e fiscalização.  

Durante as entrevista sobre o item Caça, foram relatadas algumas espécies que são alvo da atividade 
predatória, mas não estavam representadas no guia, como o jabuti (Chelonoidis spp) e o macaco 
guariba (Alouatta spp), em especial nas comunidades de Ituquara e Açaizal Novo. 
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Tabela&3.&Resultados&do&levantamento&Etnozoológico&nas&comunidades&de&influencia&do&Projeto.&

ESPÉCIES 

COMUNIDADES 

Açaizal 
centro 

Açaizal 
novo Apeí Branquelândia Flexal Ituquara Maçaranduba Nª Sª do Perpétuo 

Socorro 

Anta         
Caititu         

Capivara         
Cutia         
Gato 

Mourisco         
Irara         

Jaguatirica         
Lobinho         

Lobo-
Guará         
Onça 
Parda         
Onça 

Pintada         
Paca         
Porco 

espinho         
Quati         

Queixada         
Tamanduá 
Bandeira         

Tamanduá 
Mirim         
Tatu 

Canastra         
Tatu 

Galinha         
Tatu Peba         

Veado 
Mateiro         
Veado 
Roxo         

 
Legenda: (    ) espécies com alta frequência de visualizações; (    ) Espécies com baixa frequência de 

visualizações; (    ) Espécies raramente visualizados; (    ) Espécies não mais visualizados; (    ) Espécies 

nunca visualizados; (    ) Não soube responder. 

 
• Áreas de Alto Valor para a Conservação 

O contexto de paisagem altamente fragmentada e desmatada no qual se insere a área do projeto e o 
fato do empreendimento ser um dos maiores blocos florestais na região de referência tornam a Fazenda 
Maísa local de parcela significativa da biodiversidade regional. 

Os impactos do business as usual para a fauna na região do projeto de REDD+ na Fazenda Maísa são 
temerosos. Considerando o histórico de deterioração e degradação observado na região, a tendência é 
de uma redução regional da diversidade das espécies, com a perda de diversas delas. Em várias áreas 
já estudadas na região de Moju e municípios vizinhos, a destruição de sítios reprodutivos de anfíbios por 
barragens e deterioração da vegetação causaram a extinção local de diversas espécies (INSTITUTO 
PEABIRU, 2013). Florestas mal manejadas ou a substituição de florestas secundárias por plantações de 
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Palma ou pastos tem um profundo impacto na composição das espécies. Esse impacto ocorre tanto para 
as espécies conhecidas como para as espécies ainda não descritas pela ciência. Em virtude da severa 
degradação ambiental na região, o desmatamento da área do Projeto seria uma perda para a ciência, 
dado o grande potencial de estudo das implicações da conservação de um bloco florestal como esse em 
um contexto de paisagem altamente fragmentada no Arco do Desmatamento da floresta Amazônica 
Brasileira. 

Destaca-se que as comunidades mais próximas à fazenda, Alto Apeí e Branquelândia, apresentam uma 
frequência maior de animais ainda avistados, provavelmente porque a Fazenda oferece refúgio a estes 
animais. Por outro lado, comunidades mais afastadas da Fazenda, como Flexal e Maçaranduba, ou que 
se encontram em área antropizada, como é o caso da comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, apresentam baixa ou nenhuma visualização dos animais apresentados.  

Na compreensão do cenário acima e do quadro de espécies “vulneráveis”, “em perigo” e “criticamente 
em perigo”, obtém-se a importância da área para a conservação da biodiversidade em uma escala 
regional e de paisagem, relacionados provavelmente à natureza HCV 1 e 2, com concentrações 
significativas de espécies importantes em uma escala regional e com um destaque da importância da 
Área do Projeto para o contexto da paisagem regional. Vale ressaltar ainda que esses são resultados 
preliminares, a serem melhor discutidos, estudados e mapeados no decorrer do projeto e que como 
medida de precaução estão aqui identificados. O resultados preliminares do acesso aos Atributos de Alto 
Valor para a Conservação se encontram na tabela a seguir (Tabela 4) (RAYDEN, 2008). 

 

Tabela&4.&Apresentação&dos&resultados&preliminares&para&a&existência&de&Altos&Valores&para&a&Conservação&na&Área&do&
Projeto.&

Valor Presente Potencial Ausente Justificativa 

Alto Valor para Conservação 1 (HCV 
1): Valor das espécies. 

X - - 

Toda ou parte da Área do projeto contem ou pode 
conter diferentes espécies consideradas 
vulneráveis (VU) ou em perigo crítico (CR). 
segundo a IUCN. 
Duas espécies endêmicas da região 
possivelmente ocorrem na Área do Projeto. 

Alto Valor para Conservação 2 (HCV 
2): Florestas no nível de grandes 
paisagens. 

X - - 
A Área do Projeto é um bloco florestal 
relativamente conservado e de dimensões 
significantes para a paisagem na Zona do projeto. 

Alto Valor para Conservação 3 (HCV 
3): Ecossistemas raros, ameaçados 
ou em perigo. 

- - X 

Considerando a escala da eco-região do Projeto 
não há fragmento de ecossistemas considerados 
significativamente ameaçados (como mangues, 
pântanos, ou tipos específicos e raros de 
florestas). 

Alto Valor para Conservação 4 (HCV 
4): Serviços Ecossistêmicos. 

- - X 

Considerando a escala da eco-região do Projeto 
não há a proteção de serviços ecossistêmicos em 
estados críticos, por exemplo, não estão 
presentes grandes índices de declividade  e não 
está situada em áreas consideradas críticas para 
manutenção dos recursos hídricos. 

Alto Valor para Conservação 5 e 6 
(HCV 5 e 6): Valores sociais e 
culturais. 

- - X 

As comunidades locais não dependem dos 
recursos naturais presentes na Unidade de 
Manejo Florestal e a mesma não contêm sítios 
culturalmente significante para as comunidades 
locais. 
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Comunidades do Entorno 

Com a intenção de caracterizar as populações, comunidades tradicionais e agricultores familiares da 
região, realizou-se um diagnóstico socioeconômico in loco e buscou-se compreender a dinâmica social e 
cultural das comunidades do entorno da Fazenda Maísa ou daquelas que, de alguma forma, se 
relacionam com a mesma, mesmo não estando em seu entorno imediato (seja fornecendo-lhe mão de 
obra, seja em outras naturezas de relações). A partir dessa caracterização foi possível fomentar a 
discussão acerca das pressões que estas exercem sobre os recursos naturais disponíveis no entorno da 
Fazenda Maísa, explanada no seção 4 deste documento.  

Na zona de abrangência da área de Fazenda Maísa foram identificadas 8 (oito) comunidades na zona de 
influencia do empreendimento e impactadas direta ou indiretamente, sendo elas: Branquelândia, Alto 
Apeí, Ituquara, Açaizal Novo, Açaizal Centro, Flexal, Maçaranduba (I e II) e Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro (Mapa 9). Considerando as comunidades visitadas apenas, residem na região 
aproximadamente 7.000 (sete mil) famílias, sendo 90% pertencentes à Ituquara, que se caracteriza como 
uma Vila. 

Comum a todas as comunidades entrevistadas, a carência de serviços públicos básicos como 
saneamento, escolas de segundo grau, postos de saúde, estradas trafegáveis e, em alguns casos, 
energia elétrica, configuram uma lógica de pobreza e grande vulnerabilidade social na região. 

 

 
Mapa&9.&Comunidades&identificadas&na&zona&de&influência&do&Projeto. 
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• Branquelândia 

A história da comunidade se inicia com a invasão, em 2002, da propriedade rural que pertencia aos 
madeireiros conhecidos apenas por Nelson e Edvaldo. À época tratava-se de um contingente de oito 
famílias de trabalhadores rurais sem terra. O grupo invadiu a terra em quatro ocasiões, resultando, 
inclusive em conflito armado com mortes de sem terras. Este cessou no momento que o “proprietário” 
cedeu a terra na condição de retirar toda a madeira previamente. Também exigiu que seu nome fosse 
Branquelândia. Ao mesmo tempo, o fechamento de diversas serrarias em Breu Branco atraiu moradores 
para a localidade.  

Oficialmente localizada no município de Baião, a comunidade é majoritariamente atendida por Breu 
Branco, devido à proximidade e acesso (cerca de 50 km). Tal fato gera diversas lacunas de atuação do 
poder público, uma vez que Breu Branco por vezes não atende todas as demandas da comunidade, 
justificando a Lei Orgânica do Município como impedimento, e Baião praticamente não o considera seu 
território por ser muito distante. 

A Comunidade apresenta uma associação de moradores do assentamento, denominada Associação dos 
Agricultores em Agricultura Familiar de Baião – AAAFB. 

A principal atividade na comunidade é a produção de carvão para comercialização. Dessa forma, boa 
parte das famílias se dedicam a essa atividade, sendo a agricultura atividade secundária ou de 
subsistência. Devido à irregularidade do produto, a comunidade vem enfrentando dificuldades como 
fornecedora. Há relatos de que algumas famílias possuem licença para tal com o aproveitamento de 
resíduos de serrarias, mas que no entanto, há a derrubada de floresta para a produção de carvão. A 
Figura 1 reproduz como são os fornos de carvão na comunidade de Branquelândia. 

 
Figura&1.&Fornos&de&carvão&na&comunidade&de&Branquelândia.&

A renda obtida da principal atividade, uma carga de 60m³ é vendida a R$ 3.500,00 no inverno (período 
de chuva), e a R$ 2.000,00 no verão (período de seca). 
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Apesar de em 2004 o INCRA realizar a primeira vistoria na área, o processo de regularização do 
assentamento foi submetido ao Instituto de Terras do Pará (ITERPA). De qualquer maneira, o INCRA 
enviava cestas básicas aos ocupantes. Hoje o Assentamento tem 232 famílias regularizadas e 1.952 
pessoas registradas. 

 

• Ituquara 

A história da comunidade se inicia com a formação de uma vila de pescadores ligados a Baião. Acredita-
se que deva ter ocorrido pelo final do século XVIII, no entanto, até meados dos anos de 1980 esta não 
passava de um aglomerado de 70 a 80 casas. Atualmente, acreditam que haja aproximadamente 6 mil 
famílias residindo em Ituquara, que a configura como um pequeno aglomerado urbano. Recentemente 
Ituquara entrou com o pedido de emancipação de Baião, município ao qual pertence. 

Há relatos de que há 6 associações na comunidade, sendo 3 delas formalizadas (Associação de 
Mulheres, de uma igreja e de pescadores). A Associação de Mulheres já foi bastante atuante, contudo 
hoje conta com dificuldades financeiras e de gestão. 

Ressaltou-se na pesquisa a vulnerabilidade social a que está submetida os jovens da comunidade, 
devido a falta de oportunidade de emprego e de continuidade dos estudos. 

A economia do local depende tanto da pesca como da agricultura familiar. Nesta última, destaca-se a 
farinha de mandioca comercializada com atravessadores que a levam para Baião. A comunidade diz que 
a área de produção da mandioca está diminuindo devido à falta de incentivos e o baixo valor agregado. 
Mesmo assim, em 2012, o valor da saca foi maior em relação aos anos anteriores, atingindo o preço de 
até R$ 250,00/saca. 

A extração de produtos não madeireiros é quase inexistente. Somente o açaí é comercializado em 
pequena escala. 

A pesca tem relação intrínseca com a antiga história da comunidade. No entanto, tal atividade representa 
muito pouco na renda das famílias. Muitos justificam essa baixa devido a barragem da hidrelétrica de 
Tucuruí que afetou diretamente o Rio Tocantins e a concorrência com pescadores de outros locais. 

 

• Açaizal Novo 

Localizada e atendida pelo município de Baião, a comunidade está há apenas três anos neste local. As 
famílias são oriundas de uma ilha próxima, no Rio Tocantins – a ilha do Açaizal (daí o nome Açaizal 
Novo). O motivo da mudança foi as enchentes que, historicamente, resultavam em grande prejuízo às 
famílias. Outro motivo seria o risco de vida às crianças que, a qualquer momento poderiam cair no rio, 
como muitas vezes ocorreu. Embora esta fosse uma questão antiga, somente quando a geração do Sr. 
Zeca (morador da comunidade) passou a ter maior poder de decisão é que a mudança ocorreu.  

A Associação da comunidade, chamada Associação de Desenvolvimento Comunitário Sustentável do 
Assentamento de Novo Açaizal (ADECOSA), está inadimplente segundo os moradores, e conta com 
pouca participação da comunidade.  

As regras internas são pontos de destaque entre as comunidades pesquisadas: não admitirem pessoas 
de fora desta, apenas se casadas com membros de famílias ali residentes. Também não permitem mais 
de um lote por família. Os porcos devem ser criados presos e é proibida a retirada de madeira para a 
comercialização, sendo apenas para edificações próprias e materiais de pesca. 
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A agricultura é realizada apenas para subsistência, principalmente a produção da farinha de mandioca. A 
extração do açaí tem sido uma das fontes de renda das famílias, que o comercializam em Ituquara, 
sendo uma rasa de açaí (cerca de 14 kg) vendida à R$ 25,00. 

Historicamente, a comunidade tem como atividade principal a pesca. Nesse sentido possuem uma 
organização própria de divisão do pescado (geralmente em dupla de homens que saem para a pesca) e 
de distribuição do recurso, sendo 10% para consumo da família e 90% destinado à comercialização. A 
renda média familiar com o pescado é de R$ 1.000,00/mensais (um mil reais), no verão, e cerca de R$ 
700,00/mensais (setecentos reais) no inverno (quando há o período do defeso). 

Segundo os informantes da pesquisa, as terras, com cerca de 88 ha, estariam em processo de 
regularização junto ao ITERPA para a instalação de um Projeto de Assentamento Agroextrativista – 
PAEX. As famílias, por sua vez, por conta própria já promoveram a distribuição de lotes, onde cada 
família teria direito a um lote de 50m de frente por 50m de fundo. A Figura 2 exemplifica as habitações 
típiacas da comunidade Novo Açaizal. 

 
Figura&2.&Habitação&típica&da&comunidade&Novo&Açaizal. 

 

• Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

A comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizada no município de Mojú, a cerca de 
25 Km da sede da Fazenda Maísa, pelo estrada que liga a fazenda a Tailândia, e a uma mesma 
distância da sede deste município. Como usual em outras comunidades, esta é atendida na maioria das 
vezes pelo município de Tailândia. 

A história da comunidade se inicia em 1991, com a chegada do Sr. Zelito. Somente em 1994, com a 
vinda de diversas famílias é que, de fato, formou-se a comunidade, com as famílias ocupando a área do 
que se denomina “Projeto Seringa”. Atualmente a comunidade é composta por cerca de 150 famílias.  

Há uma associação, formada com a intenção de se trabalhar o cultivo de dendê. Trata-se da Associação 
dos Moradores que Plantam Mandioca e Dendê (AMANDENDÊ). 

A maioria das famílias se mantêm com a renda proveniente da prestação de serviços às fazendas de 
pecuária na região. No entanto, a farinha de mandioca tem significativa contribuição na renda familiar, 
bem como a criação de gado de corte e de leite. A comercialização de farinha é feita em sacas de 60 Kg, 
cujo valor na safra chega a R$ 100,00/saca e, na entre safra, pode alcançar R$ 300,00/saca. 
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A comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se destaca por ter abolido o sistema de corte e 
queima, já tendo mecanizado suas lavouras (empréstimo do maquinário da Prefeitura de Tailândia). 
Outro fato interessante é a organização associativista da comunidade, com forte influência do movimento 
sindical. Nos diálogos estabelecidos até o momento, esta parece ser a comunidade com maior 
empoderamento social. 

A situação fundiária das famílias é de ocupação pacífica. Alguns possuem recibos de compra e venda 
(entre ocupantes). A maioria está nos lotes desde a invasão nos anos de 1990. 

 

• Maçaranduba 

A comunidade de Maçaranduba está localizada, em parte, no Município de Baião (Maçaranduba I), e em, 
parte no Município de Mojú (Maçaranduba II), a cerca de 20 Km da sede de Baião. Seu acesso se dá 
pela rodovia PA-151, que liga Baião a Breu Branco. A comunidade foi fundada em 1978, com a migração 
de diversas famílias, a maioria de migrantes do Maranhão. Como dito, ali já havia algumas poucas 
famílias, porém a instalação da Igreja Católica, “para batizar os meninos”, é o evento considerado de 
formação da comunidade, em 1978. Atualmente vivem na comunidade cerca de 73 famílias. 

O capital social se destaca nessa comunidade, devido a relatos de união entre os moradores 
principalmente na prática de mutirão, incomum entre as demais comunidades. 

Nesta comunidade, a Associação de Mulheres (Sede na Figura 3) é bastante atuante e as 26 sócias 
desenvolvem diversas atividades. Entre estas estão uma festividade anual, o Domingo Alegre, além da 
promoção de cursos para as sócias, em parceria com o SEBRAE, como o curso para a fabricação de 
biscoitos de castanha. A Associação ainda participa da rede Marcha das Margaridas. 

 
Figura&3.&Sede&da&Associação&de&Mulheres&da&comunidade&de&Maçaranduba.&
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A farinha de mandioca é o produto mais comercializado, seguido pela pimenta-do-reino. A comunidade 
justifica a baixa diversificação da produção devido às dificuldades de acesso ao mercado.  A farinha foi 
comercializada no último ano a R$ 220,00/kg. 

Não há título de terra entre os comunitários. Muitas famílias têm somente um recibo de compra e venda 
do terreno e mantém a posse pacífica de seus lotes, como concessão de uso. Muitos pagam o ITR e 
alguns poucos têm processo de regularização protocolado junto ao INCRA. 

 

• Açaizal Centro 

A comunidade do Açaizal Centro faz parte do município de Baião e está situada as margens da PA-151, 
onde residem aproximadamente 80 famílias que possuem lotes, em média, de 25 ha e têm como 
principal fonte de renda a farinha de mandioca.  

Em relação à história desta comunidade, pode-se destacar que, em 1992, os agricultores foram 
capacitados sobre beneficiamento de mandioca, o que os possibilitou a adquirir, em 1998, uma fábrica 
para produzir farinha, financiada pela Caixa Econômica Federal. Em 2002 os comunitários receberam 
apoio de um projeto, cujo nome não soube informar, conhecido entre os moradores por “projeto da 
mandioca”, implementado pelo SEBRAE, igualmente voltado para o beneficiamento da mandioca. Em 
2006, conseguiram a ampliação da fábrica de farinha. O “projeto da mandioca” durou 5 anos e envolveu 
20% das famílias residentes na comunidade, nos cursos de capacitação que aconteciam duas vezes por 
ano. 

Há uma Associação de Moradores que tem como conquista um trator adquirido para o preparo do solo, 
que é alugado para pessoas inseridas ou não na comunidade, por valores diferenciados entre moradores 
e não moradores.  

Como consequência, o principal produto comercializado é a farinha de mandioca, vendida a 
atravessadores ou diretamente no comércio de Baião ao preço de R$ 70/saca. As famílias costumam 
plantar arroz, feijão e macaxeira para consumo próprio.  

Sobre a extração de produtos florestais não madeireiros, a castanha-do-pará teve um peso significativo 
na renda das famílias. 

 

• Flexal 

A comunidade do Flexal está situada à margem da PA-151, no município de Mojú, cerca de 30 km da 
sede do município de Baião. No entanto, pela facilidade de acesso, os moradores têm uma relação maior 
com este município, desde a origem dos moradores até o atendimento de alguns serviços públicos. Em 
se tratando da origem dos moradores, observou-se que a maioria é oriunda do Estado do Maranhão, 
vindos como migrantes na década de 1970, em busca de terras e oportunidades de emprego. A 
população aumentou cerca de 30% entre os anos de 2008 e 2012. De 60 famílias, a comunidade passou 
a ter 80, destacando-se que, entre os anos de 2009 e 2010, houve grande migração de pessoas do 
município de Capitão Poço, da Microrregião Guamá, Estado do Pará. 

Como forma de organização social, os moradores constituíram, entre os anos de 1998 e 1999, uma 
associação de produtores rurais e, anos depois, formaram uma associação de moradores. A primeira, 
com intuito de facilitar o acesso a crédito e a segunda, para auxiliar na gestão da comunidade, 
especialmente com a chegada de novos moradores nos últimos cinco anos. Existe, ainda, uma comissão 
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responsável pela distribuição dos lotes, e que estabelece o prazo, de um ano, para que o novo morador 
construa sua casa, caso contrário este é devolvido ao patrimônio da comunidade. 

Lá se realiza a agricultura familiar tendo como principais cultivos, o arroz, o feijão, a mandioca, a 
pimenta-do-reino. Frutíferas são usualmente cultivadas para consumo familiar e a castanha-do-pará é 
comercializada em alguns casos por R$ 15/lata. A farinha de mandioca manteve o padrão de alta em 
2012 e foi comercializada a R$ 250,00/saca. 

O principal produto comercializado é a farinha de mandioca, que em muitos casos é feita de forma direta 
sem a presença de atravessadores. 

 

• Alto Apeí 

A comunidade do Alto Apeí está localizada no município de Baião, nas margens da PA-151, uma das 
rodovias com piores condições de trafegabilidade na pesquisa socioeconômica realizada na região. Esta 
comunidade, assim como a comunidade de Branquelândia, é a que está mais próxima da Fazenda 
Maísa, a cerca de 3 Km dos limites da propriedade.  

Residem na comunidade cerca de 70 famílias, que têm como principal fonte de renda a venda da 
pimenta-do-reino (vendida a R$ 11/kg), seguida da farinha, arroz e milho. 

A péssima trafegabilidade da estrada no período das chuvas praticamente impede o escoamento da 
produção, permanecendo um sistema interno de troca entre os moradores (carne bovina por farinha de 
mandioca). 

É comum a presença de madeireiros que vão à comunidade para negociar a retirada de madeira da 
propriedade das famílias. Dado todos os cenários levantados, a Tabela 5 resume as principais as 
atividades exercidas por estas comunidades. 

 

Tabela&5.&Principais&atividades&exercidas&pelas&comunidades&de&influência&do&Projeto.&

Principais 
atividades 

COMUNIDADES 

Açaizal 
centro 

Açaizal 
novo Apeí Branquelândia Flexal Ituquara Maçaranduba 

Nª Sª do 
Perpétuo 
Socorro 

Carvão         Pecuária         
Sistema corte 

e queima         
Venda ilegal 
de madeira         

Legenda: (    )  Atividades quase não desenvolvidas; (    ) Atividades pouco desenvolvidas ; (    ) 
Atividades bastante desenvolvidas;  (   )Atividade não realizada. 
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1.4 Proponentes do Projeto (G4) 

Tabela&6.&Descrição&dos&proponentes&do&Projeto&e&suas&responsabilidades.&

Proponentes do Projeto 

Biofílica Investimentos Ambientais 
S.A. 

Descrição: A Biofílica é uma empresa brasileira focada na 
gestão e conservação de florestas a partir da comercialização 
dos serviços ambientais, investimentos em pesquisas, e 
desenvolvimento socioeconômico das pessoas e 
comunidades que habitam as áreas sob gestão. 

Responsabilidades: Coordenação geral do diagnóstico 
socioeconômico e ambiental (DSEA) e estudos de linha de 
base e estoque de carbono; desenvolvimento e financiamento 
do DCP (Documento de Concepção do Projeto); 
validação/verificação e comercialização dos créditos; 
cogestão do Projeto por todo o seu período de duração. 
Responsável pelo desenho e implementação do projeto. 
 
Contato:  

Plínio Ribeiro – Diretor Executivo 
Telefone:  +55 11 3073 0430 
E-mail:plinio@biofilica.com.br 
Website: www.biofilica.com.br 

Maísa-Mojú Agroindustrial Ltda. 

Descrição: A Fazenda Maísa foi adquirida junto ao Estado do 
Pará no inicio da década de 1970 com o objetivo de 
desenvolver atividades de manejo florestal sustentável para 
produção de madeira tropical para serraria. Atualmente a 
principal atividade se mantêm como o manejo florestal 
sustentável da floresta. Trata-se de uma empresa familiar 
detentora da propriedade da terra. 

Responsabilidades: Detentora do título de propriedade da 
terra, manutenção de infraestruturas, vigilância fundiária e co-
gestão do projeto. 
 
Contato: 

Márcio Pinheiro – Proprietário 
Telefone: +55 91 3250-3212 
E-mail: maisa.marciopinheiro@hotmail.com 
 

Sipasa-Seringa Industrial do Pará S/A 

Descrição: Parte do mesmo grupo econômico familiar a 
SIPASA é responsável pelo operação do manejo florestal 
sustentável e investimentos nesse sentido. 
Responsabilidades: Operação do manejo florestal 
sustentável e implementação de técnicas de melhoria para 
manutenção e incremento do estoque de carbono da floresta. 
 
Contato:  

Maurício Batista da Silva – Engenheiro Florestal 
Telefone: +55 91 3752 2158  
E-mail: ma_gbsilva@hotmail.com 
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1.5 Outras Entidades Envolvidas no Projeto (G4) 

Tabela&7.&Descrição&de&outras&entidades&envolvidas&no&Projeto&e&suas&responsabilidades.&

Outras Instituições Envolvidas 

Instituto Peabiru 

Descrição: O Instituto Peabiru é uma organização da 
sociedade civil de interesse público (OSCIP)  que atua na 
conservação da biodiversidade e como facilitador de 
processos de mobilização social para garantir o direito à 
cidadania de populações rurais e tradicionais, comunidades 
quilombolas e indígenas, com ênfase na inclusão de 
mulheres e jovens. 

Responsabilidades: Mobilização e articulação com as 
comunidades e stakeholders locais, implementação das 
atividades sociais em parceria com a biofílica e 
desenvolvimento de estudos relacionados com os aspectos 
sociais, de biodiversidade e comportamento de drivers e 
agentes de desmatamento na área do projeto. 

Contato:  
João Meirelles Filho 
Telefone: +55 91 3222 6000 
E-mail: jmeirelles@peabiru.org.br 
Website: peabiru.org.br 

 

Eco-lógica Consultoria Ambiental 

Descrição: É uma empresa de consultoria socioambiental 
que visa desenvolver projetos e negócios sustentáveis, 
atuando com parcerias estratégicas e com uma rede de 
especialistas para buscar soluções socioambientais 
inovadoras. 

Responsabilidades: Desenvolvimento dos estudos de 
linha de base do projeto e projeções de desmatamento. 

Contato:  
Carlos Souza Junior 
Telefone: +55 91 3223 2256 
E-mail: carlos@ecologicacsa.com.br 
Website: www.ecologicacsa.com.br 

 

Amazônia Gestão Ambiental 

Descrição: Empresa de consultoria que disponibiliza 
soluções ambientais e assessoria técnica especializada 
para os setores florestal e socioambiental. 

Responsabilidades: Realização do inventario florestal e 
mensuração do estoque de carbono. 

Contato:  
Cristian Rau Stoltenberg 
Telefone: +55 (92) 3304-0891 
E-mail: cristian@amazoniagestaoambiental.com.br 
Website: www.amazoniagestaoambiental.com.br 
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1.6 Data de Início do projeto (G3) 

Dia 21 de maio de 2012. Data marcada pela assinatura do contrato. 

 

1.7 Período de Creditação (G3) 

Período de creditação de 30 anos. Início em 21 de maio de 2012 e final em 21 de maio de 2042.  

As atividades a serem desenvolvidas durante o período de creditação e o cronograma de implementação 
detalhados são apresentados no item 2.2. 
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2 DESENHO 

2.1 Escopo Setorial e Tipo de Projeto  

• Escopo Setorial: 14 – Agricultura, Floresta e Outros Usos da Terra (AFOLU) 

• Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) 

• Metodologia para Desmatamento Não Planejado Evitado (AUD) 

• Este não é um Projeto agrupado 

 

2.2 Descrição das Atividades do Projeto (G3) 

As atividades do projeto foram desenhadas para obtenção de benefícios líquidos positivos ao longo do 
período de vida do projeto nos três eixos principais: clima, comunidade e biodiversidade. Para fins 
executivos cada um desses eixos foi considerado como uma esfera de gestão e as atividades se inserem 
nas estratégias desenhadas para cada esfera. 

 

Clima 

Na esfera do clima, que objetiva a redução de emissões por desmatamento não planejado, controle do 
vazamento e mitigação do risco de não permanência, existem três estratégias distintas: agregação de 
valor a floresta e aos diferentes produtos florestais na área do projeto (ganho de escopo), maior 
eficiência e efetividade na vigilância patrimonial nos limites da área do projeto juntamente com o 
monitoramento da cobertura florestal e desenvolvimento de atividades rentáveis, de alta empregabilidade 
e de baixa emissões nas áreas de manejo de vazamento. 

 

• Valoração da floresta em pé 

Na lógica de Pagamento por Serviços Ecossistêmicos (ou Ambientais, na terminologia mais difundida) e 
da Economia Verde há a busca por alternativas de desenvolvimento que sejam “amigáveis com a 
floresta”, ou seja, são desenvolvidas atividades que protegem o capital natural das florestas tropicais, 
mas ao mesmo tempo também proporcionam benefícios econômicos. Nessa abordagem há a promoção 
do desenvolvimento econômico de maneira conjunta com a conservação das florestas tropicais e 
contenção do desmatamento e degradação florestal pela valoração da floresta em pé (FEARNSIDE, 
2010; OAKES, LEGGETT, CRANFORD, & VICKERS, 2012). 

Originadas desses conceitos, para evitar o desmatamento, as atividades do projeto envolvem 
principalmente a busca pela consolidação, agregação de valor e diversificação das atividades 
econômicas que levam a manutenção da cobertura florestal. Nesse sentido a manutenção e melhoria 
das práticas de manejo florestal sustentável (MFS) e colheita de impacto reduzido é imprescindível.  

Desde 2002, a Sipasa – Seringa Industrial do Pará possui e opera o Plano de Manejo Florestal 
Sustentável para a Fazenda Maísa, aprovado pelo órgão ambiental competente. Apesar das 
dificuldades, compartilhadas por outros empreendimentos de manejo florestal sustentável na Amazônia, 
tem sempre demonstrado a busca e o compromisso pelas boas práticas, culminando em abril de 2013 na 
obtenção do certificado de legalidade de origem da SCS conhecido como LHV (do inglês, Legal 
Harvesting Verification). 
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Como estratégia para manutenção e melhoria do bom manejo, maior eficiência das operações e 
processos e resguardo dos estoques de carbono, o projeto REDD+ Maísa terá como referência a ser 
seguida os requisitos dos padrões de certificação florestal mais robustos presentes no mercado, por 
exemplo o Forest Stwardship Council (FSC). Para isso será realizado uma análise de lacunas com base 
em documentos já existentes, como uma avaliação voluntária para o SmartStep, feita pelo Imaflora em 
2006, e um laudo de vistoria realizado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMA/PA) 
em 2009, a serem complementados com informações atuais e de campo do manejo. 

Essa análise de lacunas será utilizada para a implementação de uma Plano de Ação para Melhoria 
Continuada do Manejo a ser executado no decorrer das atividades do projeto. Essa atividade também 
possibilitará a investida futura do MFS da Fazenda Maísa visando a obtenção de padrões de certificação 
mais robustos, caso desejado e apropriado. 

A decisão estratégica da obtenção de selos de certificação mais robustos deverá vir acompanhada de 
uma análise de mercado e da cadeia de valor envolvendo a madeira produzida na fazenda. Os 
estudos de mercado deverão incluir um acesso detalhado quanto às respostas dos nichos consumidores 
escolhidos aos padrões de verificação e/ou certificação do mercado, de maneira a zelar pela custo 
eficiência dos investimentos do projeto e evitar fenômenos como a “desclassificação da madeira”, já 
identificados no Brasil (LENTINI, GOMES, & SOBRAL, 2012). 

Na perspectiva de ganho de escopo serão diagnosticadas, investidas e desenvolvidas cadeias de valor 
de produtos não madeireiros (Figura 4). O primeiro produto, já identificado, seria o açaí, por tratar-se de 
um produto de grande importância nos estados da Amazônia brasileira, constituindo um item essencial 
na dieta das famílias da região e que, nos últimos anos, tem ganhado espaço nos mercados nacionais e 
internacionais (NOGUEIRA et al., 2013). Alguns outros produtos potenciais também foram identificados 
como os óleos, de andiroba e copaíba, e as sementes de espécies florestais. No decorrer do ciclo de 
vida do projeto essas e outras cadeias serão avaliadas e, se consideradas sustentáveis e viáveis, 
desenvolvidas. 

 
Figura&4.&Primeiro&levantamento&do&potencial&para&manejo&e&produção&de&açaí&na&área&do&projeto. 
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• Vigilância Patrimonial e Monitoramento da Cobertura Florestal 

Apesar de presente e em operação desde a consolidação dos limites da fazenda Maísa. será realizada a 
formalização dos procedimentos da vigilância patrimonial. A partir daí inicia-se um processo de melhoria 
continuada e gestão adaptativa em busca de uma maior eficiência e efetividade dos procedimentos de 
vigilância ao longo do ciclo do projeto. 

De maneira conjunta será realizado o acompanhamento periódico da cobertura florestal e usos do solo 
da Fazenda, por meio de imagens de satélite, visando também identificar possíveis focos de 
desmatamento não planejado ocorrendo dentro da área do projeto. Ver Seção 4 – Aplicação da 
Metodologia e 8 – Monitoramento. 

• Manejo de vazamento 

As áreas de manejo de vazamento (Mapa 2), foram alocadas parte dentro dos limites da fazenda e parte 
em áreas das comunidades do entorno identificadas no diagnóstico socioambiental como comunidades 
mais suscetíveis aos agentes e vetores do desmatamento. 

Nas áreas de manejo de vazamento localizadas dentro da área do projeto serão incentivadas e 
desenvolvidas atividades voltadas a integração lavoura-pecuária-floresta, claramente uma vocação 
regional e que possibilita a geração de renda e empregos. Essas atividades que possibilitam a 
integração da lavoura, pecuária e floresta, também conhecido como sistemas agrossilvopastoris, 
possibilitam a intensificação e o aumento da sustentabilidade a longo prazo dos sistemas de produção, 
Tem como consequência uma melhoria da renda, através do ganho de escopo, maior segurança 
financeira frente a flutuações de mercado, uma gestão integrada da propriedade e, devido a 
diversificação de usos do solo em uma mesma área, ser mais “ambientalmente amigável”. 

Dentro da Fazenda Maísa já há um histórico de investimento em integração de sistemas de produção, 
por exemplo a implantação do sistema silvopastoril de eucalipto com criação de gado de corte. O 
objetivo é aproveitar essa vocação para diversificar ainda mais as fontes de receita do empreendimento. 
Especificamente através da destinação e manejo das áreas de seringal, castanhal e pomar de frutas da 
fazenda e implementação em algumas áreas de atividades agrícolas de potencial regional. 

No caso da relação com as comunidades do entorno situadas nas áreas de manejo de vazamento será 
realizada a articulação com instituições de extensão rural e florestal para facilitação do acesso das 
comunidades do entorno a políticas e programas públicos de desenvolvimento rural. 

 

Comunidades 

A atuação quanto as comunidades objetiva a mitigação dos agentes e vetores do desmatamento e a 
potencialização dos impactos sociais positivos da gestão para o clima. Nesse contexto também há três 
linhas estratégicas: engajamento de atores locais e partes interessadas, fortalecimento do associativismo 
e promoção da assistência técnica rural. 

 

• Engajamento de atores e partes interessadas 

Tendo em vista que o conjunto de agentes e vetores de desmatamento se apoiam em uma cadeia de 
eventos fomentada pela carência de acesso a políticas públicas, serviços básicos e de desenvolvimento 
rural, é de extrema importância para mitigação das causas do desmatamento o envolvimento do Projeto 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     44 

em atividades de articulação com instituições locais, regionais e estaduais para inserção das 
comunidades do entorno em um diálogo e atração de melhorias para o desenvolvimento rural regional. É 
interessante fomentar o diálogo entre as próprias comunidades, visto que algumas já conseguiram 
ultrapassar algumas barreiras e podem servir de modelo para outras. É interessante ressaltar que nessa 
linha haverá uma “fase 1” (duração estimada de 2 anos), anterior a implementação das demais linhas 
que consiste na consolidação de canais e procedimentos de comunicação com o entorno e outras partes 
envolvidas/interessadas no projeto, mobilização e engajamento das partes envolvidas/interessadas e 
garantia de melhores condições trabalhistas. 

• Fortalecimento do Associativismo 

De acordo com o diagnóstico socioambiental realizado e informações coletadas durante a pré-consulta o 
fortalecimento das organizações e associações locais visando potencializar a articulação para acesso a 
políticas e programas públicos é uma demanda das comunidades do entorno e um primeiro passo para o 
desenvolvimento regional.  

Nesse escopo também entraria o incentivo e fortalecimento de associações com fins produtivos 
(cooperativas) visando organizar os produtores rurais e agroextrativistas à inserção ao mercado e 
consequente melhoria na renda. Esse fortalecimento se dará através de articulações institucionais, 
difusão de informação e iniciativas de capacitação em parceria com instituições locais e regionais. 

A atuação no fortalecimento do associativismo contribui diretamente para mitigação dos principais 
vetores de desmatamento a medida que potencializa a diversificação e incremento da renda familiar. 

• Assistência Técnica e Extensão Rural 

O acesso a assistência técnica e extensão rural (ATER) é chave para o aumento da produtividade, maior 
eficiência dos sistemas produtivos, implementação de técnicas e tecnologias mais sustentáveis de 
produção e integração lavoura-pecuária-floresta para um uso mais eficiente do solo. Com acesso 
adequado a ATER as comunidades locais teriam melhores condições de vida e receita para resistir aos 
incentivos perversos fornecido pelos madeireiros e carvoarias ilegais na região.  

A ATER também possibilita a discussão de alternativas às técnicas de cultivo tradicional baseadas no 
sistema de “corte e queima”, propondo e possibilitando a adoção de sistemas produtivos mais eficientes 
e rentáveis e com menores taxas de emissões de GEE devido abertura de novas áreas florestadas. 

 

Biodiversidade 

No eixo da biodiversidade o objetivo é monitorar e avaliar os impactos da intervenção de REDD+ e do 
manejo florestal sustentável no contexto da paisagem do Arco do Desmatamento, potencializando os 
impactos positivos da gestão para o clima. As estratégias são o monitoramento de impactos, 
acompanhamento de espécies de relevância e a formalização de parcerias de longo prazo com 
instituições de pesquisa e ensino para promoção e disseminação do conhecimento. 

 

• Monitoramento de impactos 

O contexto de paisagem altamente fragmentado e antropizado do “Arco de desmatamento” propicia uma 
infinidade de possíveis impactos a conservação da biodiversidade. Os impactos podem ser diretos 
através da supressão da vegetação e interferência da riqueza e abundância das espécies, ou indiretos 
devido a fragmentação e impactos causados em grupos chaves da biodiversidade, que por 
consequência altera toda a cadeia de relações ecológicas entre os organismos vivos. O próprio manejo 
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florestal sustentável, ainda que baseado em práticas de impacto reduzido e no uso sustentável da 
floresta apresenta impactos diretos na comunidade vegetal da floresta. (Ver Seção 7 – Biodiversidade) 

Para análise dos impactos do manejo florestal as principais ferramentas são a mensuração das parcelas 
permanentes e o monitoramento de impactos da colheita (avaliação de danos). As parcelas permanentes 
são instaladas pela área de manejo e permitem o estudo da taxa de regeneração da comunidade vegetal 
no pós-colheita. O monitoramento de impactos da colheita de forma sucinta mensura os danos 
ocasionados pelo abatimento e extração das toras na floresta, que indiretamente interfere nas taxas de 
regeneração. Essa serão duas atividades a serem consolidadas e acompanhadas regularmente visando 
a melhoria continuada e a gestão adaptativa das práticas de impacto reduzido. 

Para análise dos impactos gerais das atividades na biodiversidade pela conservação da cobertura 
florestal as espécies ou táxons indicadores deverão ser escolhidos e monitorados O táxon mais 
utilizados nesse tipo de análise é a avifauna, mastofauna e algumas classes de insetos. Espécies 
indicadoras são aquelas sensíveis e de respostas eficientes aos impactos causados em seu habitats. 
Dada a importância desse tipo de acompanhamento e a necessidade de desenvolvimento de estudos 
adicionais e conhecimento científico parcerias com instituições de ensino e pesquisa, preferencialmente, 
serão perseguidas para execução e estudo desse monitoramento. Uma análise inicial indicou a avifauna 
como um táxon custo-eficiente de ser analisado, constituindo uma ótima opção para os primeiros anos 
de acompanhamento, sendo que em situações financeiras mais favoráveis análises mais completas de 
biodiversidade poderão ser desenvolvidas. 

• Monitoramento de espécies de relevância 

Conforme a Seção 1 - Geral, na região do projeto foram identificadas espécies ameaçadas e/ou 
endêmicas na Área do Projeto. O acompanhamento dessas espécies ao longo do ciclo de vida do projeto 
será de grande importância considerando a inserção da área do projeto no Centro de Endemismo de 
Belém, um dos oito centros de endemismo que atualmente possui cerca de 70% de sua cobertura 
original já desmatada e a maior concentração de espécies ameaçadas (GARDA et al., 2010). 

Esse monitoramento também será realizado, preferencialmente, através de parceria com instituições de 
pesquisa e ensino integrando de maneira participativa trabalhadores da Fazenda Maísa e comunidades 
do entorno para o desenvolvimento de linhas de ação para monitoramento e conservação. Essa 
atividade constitui a principal medida para monitoramento das espécies que atribuem à área do projeto 
atributos de alto valor da conservação relacionados ao valor das espécies (HCV 1). As espécies 
consideradas prioridades nesse item são o Chiropotes satanas (conhecido localmente como Cuxiú-preto) 
e Cebus Kaapori (Conhecido localmente como cairara), dois primatas considerados em perigo crítico 
(CR) na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN e endêmicos do Centro de Endemismo de 
Belém. 

• Desenvolvimento de parecerias com instituições de pesquisa e ensino 

A atuação do projeto quanto ao monitoramento e análise de impactos da biodiversidade será baseada na 
parceria com organizações não-governamentais (ONG) e instituições de pesquisa e ensino. Essas 
parcerias constituem uma relação ganha-ganha pois há o monitoramento dos impactos, de espécies 
indicadoras e espécies ameaçadas para fins do manejo florestal sustentável e iniciativa de REDD+ mas 
também permite a produção e disseminação de conhecimento científico no Centro de Endemismo de 
Belém e no contexto da paisagem do Arco de Desmatamento. A prospecção e o engajamento de 
instituições de ensino e pesquisa é a primeira etapa para o desenvolvimento das atividades com 
biodiversidade, e será prioridade do projeto em seus primeiros 2 anos. 
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Essa atividade constitui a principal medida para monitoramento e estudo das condições da paisagem e 
comportamento das espécies que atribuem à área do projeto atributos de alto valor da conservação 
relacionados ao nível da paisagem (HCV 2). Pois grandes instituições de ensino e pesquisa e 
organizações não governamentais possuem, dada a parceria com outras instituições e órgãos de 
fomento, um alcance muito mais amplo a nível de paisagem para desenvolvimento dos estudos e 
mobilizações necessárias para a manutenção desse atributo de alto valor para a conservação. 

Algumas instituições já prospectadas para o desenvolvimento de possíveis parcerias englobam 
instituições regionais, como o Museu Paraense Emílio Goeldi e a Embrapa Amazônia Oriental (Belém-
PA), nacionais, como a Universidade Federal de Lavras e a Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” da Universidade de São Paulo(ESALQ/USP), e internacional, Lancaster University e CIRAD 
(Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). 

 

A seguir a Tabela 8 resume as atividades do projeto, como está o status de cada atividade e a duração 
dessa atividade, 

 
Tabela&8.&Atividades&do&Projeto,&planejamento&de&execução&e&duração&para&o&tempo&de&vida&do&projeto.&

Atividade Descrição Status Duração 

1. Planejamento 

1.1. Planejamento 

Articulações entre os proponentes para 
planejamento das atividades desde a 
primeira concepção até a validação e 

primeira verificação do projeto. 

Realizada De junho a setembro de 
2012 

1.2. Articulação com instituições e 
identificação de parcerias 

Levantamento e identificação de parceiros 
locais para desenvolvimento do projeto, 

como consultores, pesquisadores e 
instituições. 

Realizada De junho a outubro 2012 

2. Estudos e Diagnósticos 

2.1. Oficinas de articulação com 
instituições parceiras 

Encontros entre os parceiros dos projetos 
para discutir a linhas gerais e o andamento 

das primeiras etapas dos estudos 
Realizada De outubro de 2012 a 

março de 2013 
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2.2. Condução do diagnóstico 
Socioeconômico e ambiental (DSEA) 

O DSEA foi desenvolvido em parceria com 
o Instituto Peabiru com objetivo de 

caracterizar a região do projeto no contexto 
histórico, socioeconômico e ambiental, 
conduzir uma avaliação preliminar dos 
possíveis impactos do projeto, propor 

medidas mitigadoras para os vetores e 
causas subjacentes do desmatamento e 
uma proposta inicial de monitoramento.  

Realizada  De outubro a julho de 2013 

2.3. Estudo da flora e estimativas de 
estoque de carbono 

Estudo desenvolvido em parceria com a 
Amazônia Gestão Ambiental com a 

finalidade de realizar os levantamentos 
fitossociológicos e as estimativas de 

estoque de carbono florestal a partir de 
inventário primário. 

Realizada  De outubro a agosto de 
2013 

2.4. Determinação de linha de base 
de desmatamento 

Desenvolvida em parceria com a Eco-
lógica e consultores do IMAZON (Instituto 

do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) 
para a determinação da linha de base do 
desmatamento na região de referência e 

área do projeto. 

Realizada De outubro de 2012 a 
outubro de 2013 

3. Desenho das Atividades 

3.1. Visitas Técnicas de Desenho 

Visitas realizadas a área do projeto para 
coleta de informações e documentos 

relevantes ao desenho das atividades e 
alinhamento com os responsáveis pela 

execução do manejo florestal sustentável. 

Realizada De fevereiro de 2012 a 
agosto de 2013 

3.2. Reunião com os proponente do 
projetos 

Reunião entre os proponentes do projeto 
para a devolução de resultados dos 
estudos e desenho das atividades. 

Realizada Outubro de 2013 

3.4 Reunião com os trabalhadores 

Reunião com os funcionários do manejo 
florestal sustentável na área do projeto 

para a devolução de resultados dos 
estudos, pré-consulta e busca de 
contribuições para o desenho das 

atividades. 

Realizada De novembro a dezembro 
de 2013 
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3.5 Reunião com as comunidades do 
entorno 

Oficinas com os moradores das 
comunidades e órgãos governamentais do 

entorno da área do projeto para a 
devolução de resultados dos estudos, pré-
consulta e busca de contribuições para o 

desenho das atividades. 

Realizada De novembro a dezembro 
de 2013 

3.6 Consolidação do Documento de 
Concepção do Projeto (DCP) 

Consolidação e formalização dos 
resultados obtidos com os estudos, 

estratégias desenhadas para a redução de 
emissões por desmatamento e degradação 
florestal, e desenho da gestão, operação, 
execução, monitoramento e avaliação do 

projeto. 

Realizada De agosto a dezembro de 
2013 

4. Validação/Verificação 

4.a. VCS 

4.a.1. Definição da adoção do padrão 
e da metodologia apropriada 

Escolha do padrão e metodologia 
apropriados ao contexto do projeto e a 

serem utilizados seu desenho, 
implementação, gestão, monitoramento, 

validação e verificação.  

Realizada/ 
Planejado De junho a outubro 2012 

4.a.2. Seleção e contratação do 
Órgão Validador e Verificador (VVB) 

Prospecção e contato com os órgãos 
validadores e verificadores credenciados 

pelo padrão escolhido. Negociação e 
escolha do VVB mais apropriado 

(obedecendo as regras do padrão). 

Realizada/ 
Contínuo 

Validação e 1ª verificação: 
De julho de 2013 a 

dezembro de 2013. Demais 
verificações: 

Periodicamente ao longo 
do tempo de vida do 

projeto. 

4.a.3. Acompanhamento do processo 
de auditoria 

Colaboração com o processo de auditoria 
a ser conduzido pelo VVB. Planejado 

Periodicamente ao longo 
do tempo de vida do 

projeto. 

4.a.4. Cadastro/Atualização do 
projeto 

 Cadastro ou atualização do projeto na 
Plataforma de registro e geração de 

créditos verificados (VCUs) 
Planejado 

Periodicamente ao longo 
do tempo de vida do 

projeto. 

4.b. CCB 

4.b.1. Definição da adoção do padrão 

Escolha do padrão quanto a abordagem 
socioambiental e de co-benefícios 

apropriado ao contexto do projeto e a ser 
utilizado no seu desenho, implementação, 

gestão, monitoramento, validação e 
verificação.  

Realizada/ 
Planejado De junho a outubro 2012 
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4.b.2. Seleção e contratação do 
Órgão Validador e Verificador (VVB) 

Prospecção e contato com os órgãos 
validadores e verificadores credenciados 

pelo padrão escolhido. Negociação e 
escolha do VVB mais apropriado 

(obedecendo as regras do padrão). 

Realizada/ 
Planejado 

Validação: De julho de 
2013 a dezembro de 2013. 

Demais verificações: 
Periodicamente ao longo 

do tempo de vida do 
projeto. 

4.a.3. Acompanhamento do processo 
de auditoria 

Colaboração com o processo de auditoria 
a ser conduzido pelo VVB. Planejado 

Periodicamente ao longo 
do tempo de vida do 

projeto. 

4.a.4. Cadastro/atualização do 
projeto 

Cadastro ou atualização do projeto na 
plataforma de registro como um projeto 

CCB. 
Planejado 

Periodicamente ao longo 
do tempo de vida do 

projeto. 

5. Gestão e Monitoramento 

5.1. Clima 

5.1.a. Valoração da Floresta 

Atividades voltadas para a qualidade e 
eficiência do manejo florestal sustentável e 

prospecção de novos negócios para a 
floresta em pé. 

Realizado/ 
Contínuo 

Iniciado com o desenho 
das atividades. Previsto 
para ocorrer de maneira 

mais intensa nos primeiros 
5 anos. 

5.1.b. Vigilância Patrimonial e 
Monitoramento da Cobertura Vegetal 

Consolidação e eficiência dos 
procedimentos de vigilância patrimonial e 
monitoramento por satélite da cobertura 

florestal. 

Realizado/ 
Contínuo 

Iniciado com o estudos e 
realizado até a primeira 

verificação. A partir daí é 
contínuo e periódico. 

5.1.c. Manejo de Vazamento 

Atividades de mitigação a serem 
desenvolvidas nas áreas de manejo de 
vazamento, visando geração de renda e 

empregos. 

Contínuo 

Iniciado com o estudos 
para a designação das 

áreas e atividades. A partir 
daí é contínuo. 

5.2. Comunidades 

5.2.a. Engajamento de Atores e 
Partes Interessadas 

Realização da pré-consulta e coleta de 
contribuições e demandas para as 

atividades do projeto. Consolidação de 
canais de comunicação. Engajamento de 
partes interessadas e outras entidades 

locais para o desenvolvimento rural 
sustentável na região do projeto. 

Em 
andamento/ 

Contínuo 

Início com os estudos de 
DSEA e a ser desenvolvido 

de maneira contínua e 
adaptativa ao longo do ciclo 

de vida do projeto. 

5.2.b. Fortalecimento do 
Associativismo 

Articulação com as comunidades e 
organizações governamentais e não-

governamentais para o fortalecimento do 
associativismo. 

Planejado/ 
Contínuo 

Planejado para 
implementação com o 
amadurecimento do 

engajamento das partes 
interessadas. A partir daí é 

contínuo. 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     50 

5.2.c. Articulação para Assistência 
Técnica e Extensão Rural 

Articulação com as comunidades e 
organizações governamentais e não-

governamentais para um maior acesso a 
serviços de assistência técnica e extensão 

rural. 

Planejado/ 
Contínuo 

Planejado para 
implementação com o 
amadurecimento do 

engajamento das partes 
interessadas. A partir daí é 

contínuo. 

5.3. Biodiversidade 

5.3.a. Monitoramento de Impactos 

Monitoramento do impacto do projeto com 
base em espécies/ táxons indicadores da 
conservação da biodiversidade na área do 

projeto. 

Planejado/ 
Contínuo 

A ser iniciado a partir da 
validação. Atividade 

contínua. 

5.3.b. Monitoramento de Espécies de 
Relevância 

Monitoramento de dos impactos em 
espécies ameaçadas e endêmicas 

presentes na área do projeto. 

Planejado/ 
Contínuo 

A ser iniciado a partir da 
validação. Atividade 

contínua. 

5.3.c. Articulação com instituições de 
pesquisa e ensino 

Articulação e facilitação com instituições de 
ensino e pesquisa para produção e 

disseminação de conhecimento. 

Em 
andamento/ 

Contínuo 

Iniciado com os estudos. 
Atividade contínua. 

5.4. Gestão Adaptativa 

5.4. Gestão adaptativa e melhoria 
continua 

A partir do monitoramento da execução e 
dos impactos das atividades redesenhar 

e/ou melhor adaptar as atividades 
previstas. 

Planejado/ 
Contínuo 

A ser iniciado a partir da 
validação. Atividade 

contínua. 

5.5. Atualização e complementação 
dos estudos 

Com o amadurecimento do projeto. 
produção e coleta de novas informações. 
atualizar e complementar os estudos já 
realizados. Fornece subsídios para a 

gestão adaptativa e melhoria contínua. 

Planejado 
A ser iniciado a partir da 

validação. Atividade 
contínua. 
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2.3 Gestão dos Riscos aos Benefícios do Projeto (G3) 

Os ricos para os benefícios ao clima do projeto foram acessados através da ferramenta “AFOLU Non-
Permanence Risk Tool v3.2” culminando no “Relatório de Risco de Não-Permanência do Projeto REDD+” 
disponibilizado ao órgão validador e verificador. 

Riscos para os benefícios previstos para as comunidades e a biodiversidade podem existir caso os 
seguintes cenários se mostrem presentes ao longo do ciclo de vida do projeto: 

 

• O não alinhamento das sinergias entre entidades privadas. comunidades e 
instituições governamentais em busca da lógica de desenvolvimento sustentável  

O não alinhamento entre as entidades privadas, não governamentais e governamentais atuantes na 
região para promoção da economia verde pode ser um fator limitante aos benefícios previstos para a 
comunidade e biodiversidade. Grande parte desses benefícios se baseiam no desenvolvimento de 
práticas agroextrativistas sustentáveis e produtos que conciliem o desenvolvimento econômico dos 
pequenos e médios proprietários com a manutenção da floresta em pé, por exemplo através do manejo e 
comercialização de produtos florestais não madeireiros.  

Para o sucesso dessa abordagem é necessária a colaboração dos diferentes setores. A principal medida 
mitigadora é o fortalecimento do associativismo e cooperativismo regional. Uma vez fortalecidos, 
capacitados e articuladas as associações e cooperativas estariam habilitadas e mais propensas a 
perseguir os interesses dos pequenos e médios produtores, mesmo depois do término do ciclo de vida 
do projeto. 

Outra medida seria a criação de um espaço de diálogo e encaminhamentos para a promoção do 
desenvolvimento rural e agroextrativista regional ou a articulação e mobilização em espaços já existentes 
com esse mesmo fim, por exemplo, o Seminário sobre Cooperativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável de Breu Branco promovido pela EMATER, órgão de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Estado do Pará. Esses espaços seriam abertos todas as partes interessadas, poderiam se estender 
mesmo depois do fim do ciclo de vida do projeto, não estariam vinculados a nenhuma causa partidária e 
transcenderiam mandados políticos, mitigando ainda problemas vinculados a instabilidade política. 

  

• Não envolvimento de Instituições de Pesquisa e Ensino 

Um risco aos benefícios, principalmente aqueles vinculados à biodiversidade está o não interesse ou 
envolvimento, por motivos diversos, de instituições de pesquisa e ensino, por exemplo, devido a carência 
de fundos e verbas destinadas a pesquisa para instituições públicas. O envolvimento de instituições de 
ensino e pesquisa é chave para potencialização dos benefícios positivos, não apenas pela colaboração 
no monitoramento e avaliação de impactos do projeto, mas pela produção de conhecimento e 
disponibilização à sociedade regional, nacional e internacional. Iniciativas de REDD+ estão apenas 
sendo implementadas e consolidadas pelo globalmente e todo conhecimento de qualidade produzido 
vem a contribuir com a construção para o sucesso desse mecanismo. 

Como medida mitigadora diferentes instituições de ensino e pesquisa foram identificadas como 
potenciais parceiros regionais e nacionais a serem contatados e articulados com esse fim. Uma medida 
complementar será o treinamento da equipe responsável pela operação do manejo florestal da fazenda 
na implementação e execução do monitoramento da biodiversidade dentro da área do projeto. 
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• Risco de Mercado 

Outro importante risco para a entrega dos benefícios positivos líquidos previstos com o Projeto REDD+ 
Maísa é o risco de mercado. Esse risco está associado as flutuações nos preços de venda dos créditos 
de carbono (VCUs) no mercado voluntário, a demanda instável por parte dos compradores, uma possível 
sobreoferta de créditso no mercado e a inexistência de um mercado regulado. Esses fatores aumentam 
o risco de não venda dos créditos gerados e influenciam diratemente a capacidade de reinvestimento 
nas atividades do projeto a médio e longo prazo e, consequentemente, representam um risco a entrega 
dos benefícios positivos líquidos previstos 

A principal estratégia de mitigação é a busca por novos negócios e atividades, sinérgicos a manutenção 
da floresta em pé, que possam ser implementados na Área do Projeto e na Fazenda Maísa tornando os 
benefícios positivos líquidos do projeto menos sucetíveis ao risco de mercado de não venda (ou venda a 
um preço insuficiente) dos créditos gerados. Entre os novos negócios já prospectados está o manejo 
sustentável do Açai e o estabelecimento de Cotas de Reserva Ambiental (CRA). O ponto interessante 
desse ultimo é que as CRAs celebra um compromisso de manutenção da cobertura florestal nas áreas 
que excedem a Reserva Legal (na qual se realiza o manejo florestal sustentável) e, dessa forma, através 
de uma medida de mitigação do risco de mercado e aumento da rentabilidade do empreendimento 
(ajuda a garantir a entrega dos benefícios líquidos positivos previstos para as comunidades e 
biodiversidade) tem-se um reforço do compromisso de manutenção da cobertura florestal e entrega dos 
benefícios positivos líquidos previstos ao clima. 

 

2.4 Medidas Adotas para Manter Áreas de Alto Valor para a Conservação 
(G3) 

As atividades descritas no Item 2.2 – Descrição das Atividades do Projeto (G3) no âmbito de 
atividades para a biodiversidade descrevem como a parceria com instituições de ensino e pesquisa e 
organizações não governamentais será chave para o desenvolvimento de monitoramentos e estudos 
para a biodiversidade. Esses estudos forneceram subsídios para tomadas de decisões que visem a 
manutenção dos atributos de alto valor para conservação identificados (HCV 1 e 2).  

Além disso, no caso do projeto REDD+ Maísa toda a unidade de manejo florestal contém (valor para as 
espécies) ou é considerada como (nível de paisagem) os atributos identificados as próprias atividades do 
projeto que visam benefícios ao clima, com a conservação da cobertura vegetal e aplicação das 
melhores práticas de manejo florestal sustentável e impacto reduzido, contribuem diretamente para a 
manutenção dos atributos de alto valor para a conservação (valor para as espécies e a nível da 
paisagem). 

 

2.5 Financiamento do projeto (G3 & G4) 

A Biofílica, para desenvolver as atividades de preservação do projeto, faz investimentos com capital 
próprio até a primeira verificação das reduções de emissões, período estimado em 2 anos. Este 
investimento inicial cobre as despesas pré-operacionais de desenvolvimento de estudos e diagnósticos, 
consulta e engajamento das comunidades, planejamento do projeto, entre outras atividades iniciais do 
projeto. Para a continuidades destas atividades,  o projeto conta com a receita da venda dos reduções 
de emissões geradas. Estima-se que, dependendo do preço do carbono vigente e reduções vendidas, o 
projeto alcance uma receita total média de quase R$ 50 milhões ao longo de seus 30 anos. As projeções 
financeiras contendo o detalhamento das despesas previstas será fornecida aos auditores. 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     53 

 

2.6 Oportunidades de Emprego e Segurança do Trabalhador (G4) 

Desde sua concepção a fazenda Maísa sempre buscou oferecer oportunidades de emprego para 
moradores da região e das comunidades do entorno, que até hoje constituem a maioria dos 
trabalhadores do empreendimento. Considerando o quadro de incremento populacional observado na 
região nos últimos dez anos, com taxas de crescimento superiores ao observado no estado, e a 
diminuição da importância do setor agropecuário como empregador, as oportunidades de emprego 
geradas pelo empreendimento se fazem ainda mais relevantes (INSTITUTO PEABIRU, 2013). Tendo 
isso em vista o projeto objetiva tornar o processo de contrataçãoo o mais igualitário, amplo e acesssível 
possível para a população do entorno. Com ao auxílio de uma ONG local o projeto incorporou em sua 
estratégia de comunicação a divulgação das oportunidades de emprego por meios imparciais (evitando 
possíveis favorecimentos) e de amplo alcance, via programas de rádio e disptribuiçnao de cartazes em 
pontso estratégicos. 

As empresas do grupo e terceirizadas a desenvolverem atividades dentro dos limites da fazenda 
realizam treinamentos e capacitações. Alguns são relativos aos principais riscos de cada função, por 
exemplo, uso correto de cada equipamento de proteção individual (EPIs), técnicas especiais de corte de 
árvores e segurança em manejo florestal. Outros são ministrados para todas as equipes independente 
da função que desempenham, como ergonomia e importância da ginástica corporal, normas de conduta 
da empresa, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, alcoolismo e relação interpessoal. Esses 
treinamentos podem ser ministrados ministrados por membros da equipe interna devidamente 
capacitados na área (p.e. pelo técnico de segurança contratado), em parceria com instituições 
capacitadas ou ainda podem ser terceirizados. 

O projeto aprimorou o Plano de Treinamento e Capacitação dos funcionários que agora ataca 3 eixos 
temáticos: Saúde e segurança no trabalho; Manejo florestal sustentável de impacto reduzido; e Outros 
serviços da floresta. O primeiro visa garantir a implementação na legislacnao e normas trabalhistas, 
seguindo os Programas de Prevenção aos Riscos Ambientais (PPRAs) e Programas de Controle Médico 
de Saúde Operacional (PCMSOs) relativas a cada empresa, funcionário e função e será ministrado pelo 
técnico de segurança no trabalho da Fazenda Maísa. O segundo objetiva fornecer treinamento técnico 
de base anual para todos aqueles envolvidos nas operações de manejo florestal e a ser realizado por 
prestadores de serviços ou outras instituições especializadas no tema. E o ultimo busca informar, discutir 
e capacitar todos os trabalhadores quanto aos outros serviços da floresta, com foco principal no Projeto 
REDD+ Maísa e na exploração de produtos florestais não madeireiros; será ministrado pelos próprios 
parceiros do projeto e o convite, sempre que possível, será extendido para as partes interessada do 
entorno. 

Devido a vocação do empreendimento as operações que oferecem mais risco são aquelas vinculadas a 
colheita florestal, envolvendo o corte, o traçamento, a extração e o baldeio. Essas operações envolvem o 
uso de motosserra e máquinas pesadas e as principais ocupações expostas são os motosserristas, 
ajudante de motosserista e tratorista. Esses profissionais estão expostos a diversos riscos desde 
acidentes durante o abatimento das arvores e uso da motosserra até riscos devido a ruído e vibrações 
excessivas. 

Os riscos aos trabalhadores são prevenidos e mitigados com os cursos de treinamento e capacitação em 
saúde e segurança no trabalho, disponibilização adequada dos materiais e equipamentos de segurança, 
a presença permanente de um técnico capacitado com esse fim no treinamento para realização das 
atividades e distribuição e orientação quanto ao uso correto dos equipamentos de segurança 
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2.7 Partes Interessadas (G3) 

Como empreendimento de relativa importância na região, a Fazenda Maísa já realiza a comunicação 
com as comunidades do entorno e propriedades vizinhas, visto que o bom relacionamento com as 
mesmas é uma das questões centrais da Fazenda, até mesmo pela vigilância fronteiriça da área. O 
Projeto REDD+ Maísa se propõe a formalizar essas relações, de forma a serem planejadas, contínuas e 
de longo prazo, além do promover o estreitamento das mesmas com órgãos estaduais e municipais de 
assistência técnica rural, possíveis parceiros nas atividades sociais. 

 

• Identificação e envolvimento das partes interessadas 

Identificação das comunidades e outras partes interessadas 

No início de 2013, pesquisadores do Instituto Peabiru juntamente com a equipe da Biofílica visitaram as 
comunidades do entorno da Fazenda Maísa, as sedes municipais e secretarias de meio ambiente e 
agricultura de Baião, Breu Branco, Mocajuba e Tucuruí no estado do Pará, as empresas estatais 
Eletronorte e Petrobrás Biocombustível, e a EMATER de Breu Branco, a fim de identificar essas partes 
interessadas e possíveis relações existentes ou potenciais com a empresa e com o Projeto, sendo essas 
informações componentes essenciais do Plano de Gestão. 

Primeiramente, conversou-se com o Sr. Bené, encarregado na Fazenda Maísa e interlocutor com as 
comunidades para uma prévia identificação e localização. A partir daí a pesquisa foi conduzida com a 
aplicação de questionários (guias de entrevistas - Figura 5) com perguntas semiestruturadas e 
georeferenciamento, nas comunidades citadas no item 1.3 Condições Anteriores a Inicialização do 
Projeto (G1), por meio de informantes-chave. 

 

Figura&5.&Sr.&"Bené"&indicando&as&localidades,&ramais&e&fornecendo&os&nomes&das&principais&lideranças&comunitárias. 

Não proposital, das oito comunidades visitadas, metade apresentaram mulheres como informantes-
chave e detentoras de maior conhecimento da dinâmica da comunidade (Figura 6). Em duas delas, as 
mulheres são líderes comunitárias e possuem papel de destaque na busca dos direitos dos moradores. 
Em geral, notou-se as mulheres tanto na agricultura como no papel de assistência social, sendo a agente 
comunitária de saúde ou a liderança na empreitada de garantir vagas nas escolas da região para as 
crianças das comunidades. 
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Figura&6.&Moradores&das&comunidades&de&influência&do&Projeto&participando&dos&trabalhos&de&campo. 

Na oportunidade, as comunidades identificadas puderam indicar suas principais atividades econômicas e 
culturais, a organização associativista e as carências estruturais, educacionais e sociais que enfrentam. 

Na pesquisa com os municípios, buscou-se um diálogo inicial com órgãos de assistência técnica rural, 
secretarias ambientais e de agricultura e prefeituras, direcionando o tema para a questão do uso do solo 
atual e previsto na região e a assistência prestada às comunidades pesquisadas naquele momento, 
identificando possíveis sinergias com o Projeto REDD+ Maísa. Ficou evidente que, apesar de algumas 
comunidades estarem em território de determinado município, a dinâmica de atendimento social e 
econômico fica a cargo da sede municipal mais próxima ou do acesso viário mais fácil. 

Nas empresas estatais, Petrobrás Biocombustível e Eletronorte, o diálogo foi pautado pelos projetos 
existentes na região e a influência que os mesmos têm exercido nas comunidades de interesse do 
projeto. 

O diagrama de Venn a seguir (Figura 7) exemplifica o mapeamento feito, bem como as relações entre os 
stakeholders.  
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Figura&7.&Diagrama&de&Venn&dos&Stakeholders&identificados.&A&escala&do&tamanho&dos&círculos&representa&a&importância&dos&
stakeholders&para&o&Projeto,&e&o&tamanho&no&triângulo&representa&a&influência&dos&mesmos&no&sucesso&do&Projeto.&

 

Devolutiva do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental e envolvimento no desenho do Projeto 

Uma série de reuniões foram realizadas entre novembro/dezembro de 2013 envolvendo as comunidades 
do Diagnóstico Socioeconômico. Na ocasião a prefeitura de Baião foi convidada, bem como os órgãos 
de assistência técnica de Breu Branco. 

Esses encontros tiveram como objetivos principais: realizar a devolutiva do estudo realizado nas 
comunidades, apresentar o conceito de REDD+ e a proposta do Projeto REDD+ Maísa. Na ocasião as 
comunidades já apresentaram algumas demandas e sinergias com o Projeto, sendo envolvidas no 
desenho prévio das atividades listadas no item 2.2. Outro aspecto importante foi a validação dos dados 
apresentados na devolutiva dos estudos, sendo que alguns pontos precisaram ser atualizados segundo 
as informações dos comunitários presentes. 

Algumas comunidades, ao receber o convite para a reunião sobre o Projeto, adiantaram-se em discutir o 
assunto previamente e internamente na comunidade, caso da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, que no contexto do Projeto elencou prioridades para a comunidade. 
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Desses encontros prévios ou das próprias lideranças surgiram demandas e dúvidas sobre o Projeto 
REDD+ Maísa. De maneira simplificada, as dúvidas foram respondidas e a maneira como se inserem no 
contexto do Projeto foi exposta. A contribuição maior das comunidades foi no levantamento das 
demandas que consideram prioritárias e que, de alguma forma, estão inseridas no contexto da zona do 
projeto. 

Como exposto no item 1.3 Condições Anteriores a Inicialização do Projeto (G1), as demandas são 
altamente relacionadas à ausência de políticas públicas de inclusão social. Como agricultores rurais, a 
questão da modernização da produção surgiu constantemente, assim como o investimento em culturas 
que já possuem certa afinidade, mas que ainda sofrem com a falta de assistência técnica e mercado. Daí 
surgem demandas logísticas, uma vez que o escoamento dos produtos, por vezes altamente perecíveis, 
dependem de estradas trafegáveis. A Figura 8 seguinte é um demonstrativo da contribuição das 
comunidades, a ata do encontro. 

 

Figura&8.&Ata&de&reunião&interna&da&comunidade&Nossa&Senhora&do&Perpétuo&Socorro. 

 

Um fato relevante foi a troca de informações entre as próprias comunidades, devido ao diferente estágio 
de empoderamento social em que se encontram, resultando em algumas soluções instantâneas para 
problemas já superados por outras, assim como instituições de acesso para a elaboração do CAR 
(cadastro ambiental rural) e ao Programa Luz para Todos. Com a devida articulação, esses momentos 
de interação serão de extrema importância para o projeto, uma vez que fortalece a articulação para a 
melhoria e aplicação das políticas públicas bem como o fortalecimento do capital social. 
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Reunião 1: 

Local: Centro Comunitário da Vila de Ituquara 

Data: 07 de dezembro de 2013 

Instituições representadas: Comunidades Ituquara, Açaizal Novo, Açaizal Centro, Maçaramduba, 
Flexal, empresa Biofílica, Fazenda Maísa e Instituto Peabiru. 

 

Figura&9.&Membros&da&comunidade&na&reunião&realizada&em&Ituquara. 

 

Reunião 2: 

Local: Fazenda Maísa 

Data: 08 de dezembro de 2013 

Instituições representadas: Funcionários da Fazenda Maísa, comunidades Alto Apeí e Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, empresa Biofílica e Instituto Peabiru. 

 

 

Figura&10.&Membros&das&comunidades&na&reunião&realizada&na&sede&da&Fazenda&Maísa. 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     59 

 

Reunião 3: 

Local: Secretaria de Agricultura do município de Breu Branco 

Data: 10 de dezembro de 2013 

Instituições representadas: Comunidade Branquelandia, Secretaria de Agricultura de Breu 
Branco, EMATER de Breu Branco, COMEL (Cooperativa Agropecuária do Entorno do Lago da Usina de 
Tucuruí) empresa Biofílica e Instituto Peabiru. 

 

Figura&11.&Membros&das&comunidades&na&reunião&realizada&no&município&de&Breu&Branco. 

 

Envolvimento das partes interessadas na implementação das atividades do Projeto 

Com o primeiro momento de interação para desenho do Projeto, exposto acima, a segunda etapa é a 
alocação e definição de atividades, dentro do escopo definido no item 2.2 Descrição das Atividades do 
Projeto (G3), iniciando-se de fato a implementação das atividades sociais. 

Com a discussão das primeiras atividades, a escolha das comunidades do entorno a serem trabalhadas 
fez-se necessária, visto que o sucesso do mesmo propiciará uma extensão dos benefícios sociais a 
longo prazo para outras comunidades. 

Sendo assim, as comunidades escolhidas foram as seguintes (Mapa 10): 

• Vila Ituquara 

• Alto Apeí 

• Branquelandia 

• Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
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Tal escolha teve como base alguns critérios, a seguir: 

Localização geográfica: comunidades que estão no entorno imediato da área do Projeto, e com fácil 
acesso preferencialmente terrestre. Excluem-se aquelas sob influência de outros empreendimentos e 
que estão sob influência de políticas específicas para Unidades de Conservação; 

Relação com os recursos naturais e com a área do Projeto: comunidades que desenvolvem agricultura 
de subsistência ou agricultura comercial em pequena escala. São excluídos desta categoria médios e 
grandes produtores residentes nos centros urbanos e com produção agropastoril de escala comercial 
nas adjacências da área do Projeto; 

Predisposição para organização social: comunidades com iniciativa ou interesse em estabelecer 
organizações comunitárias, associações, cooperativas e outros núcleos sociais; 

Existência de iniciativas de intervenção institucional: comunidades beneficiadas com atuação de 
instituições públicas e/ou relacionadas. Exemplos são Institutos, Secretarias do Meio Ambiente, 
Ministério Público e outros; 

Potencial Produtivo: comunidades que desenvolvem atividades econômicas ligadas ao uso sustentável 
da terra focadas em extrativismo e agricultura, ou que possuem interesse e potencial em desenvolvê-las 

Enquanto as atividades ambientais e sociais são implementadas, momentos de interação com as 
comunidades estão previstos, principalmente no que tange aos impactos gerados. A instituição 
executora das atividades sociais em parceria com a Biofílica e a Fazenda Maísa fará revisões constantes 

 

 

 

 

Mapa&10.&Localização&das&comunidades&de&atuação&do&Projeto&REDD+&Maísa 
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da estratégia adotada para as atividades sociais, monitorando os reais impactos e realizando adaptações, 
quando necessário.  

As comunidades terão grande contribuição nessa gestão social adaptativa, sendo realizadas oficinas em 
conjunto para a exposição dos resultados e do andamento das atividades sociais do Projeto. 
Representantes do poder público nas atividades do Projeto também serão convidados a participar e 
contribuir com as atividades do projeto. 

De maneira igualmente eficaz, os funcionários da Fazenda Maísa que estão em contato constantemente 
com as comunidades (muitas vezes sendo moradores das mesmas) estarão habilitados a receber a 
percepção e opinião dos moradores sobre as atividades do Projeto. 

 

• Procedimento para submissão dos comentários na consulta pública no processo 
de auditoria (VCS e CCB) 

No período de consulta pública do CCB, as partes interessadas mencionadas terão acesso a um resumo 
executivo do documento em língua portuguesa, entregue aos representantes comunitários. Estes serão 
instruídos sobre o conteúdo do documento e a finalidade da consulta, e também será realizada uma 
oficina de exposição do PD a todos os moradores interessados, enfatizando a importância do 
envolvimento do maior número possível de pessoas no processo e buscando uma organização interna 
para que o documento e seu entendimento estejam acessíveis a todos. 

Após esse processo de apresentação, os representantes das comunidades serão instruídos a  
transcrever diretamente os comentários na página do CCB na internet, tendo a possibilidade disso ser 
feito também na própria Fazenda Maísa, devido o difícil acesso à internet na região. Caso o morador da 
comunidade não esteja habilitado a realizar essa ação, os comentários poderão ser depositados nas 
“caixinhas de recebimento de mensagens” depositadas em pontos estratégicos, ou ainda se comunicar 
diratemente com funcionários especificamente treinados da Fazenda Maísa ou qualquer outro parceiro 
do proejto. Os comentários recebidos pelas comunidades em escrito serão registrados e armazenados 
para consultas futuras. Esse procedimento de consulta pública também será divilgado via radio local, 
mailing e site dos proponentes e parceiros. 

No caso dos representantes do governo local, esses receberão uma carta com o convite para a consulta 
pública, convidando-os a participar diretamente através do site do CCB (http://www.climate-
standards.org/). 

 

• Procedimento para comunicação e resolução de conflito 

Como parte integrante de uma gestão participativa e adaptativa para as atividades sociais, um canal 
permanente de comunicação se faz necessário, principalmente no que diz respeito a possíveis conflitos 
que venham a surgir com as partes interessadas e outros atores que se insiram no projeto direta ou 
indiretamente ao longo do tempo. O Projeto REDD+ Maísa prevê a elaboração e implementação de um 
procedimento formal para resolução de conflitos com as comunidades e outros atores, levando em 
consideração a realidade local. 

Até o momento o sistema utilizado é a comunicação direta dos comunitários com o representante da 
Fazenda Maísa, Sr. Bené. Esta comunicação é usualmente realizada para pedidos, tais como madeira 
para construção de escolas, e a máquina motoniveladora (Patrol) para melhoria dos ramais e estradas. 
Sendo assim, um ofício com o pedido contendo os dados da comunidade é entregue diretamente ao Sr. 
Bené, que por sua vez o leva ao proprietário da Fazenda Maísa, que analisa os pedidos.  
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O Projeto desenvolveu um Procedimento de Recebimento de Retornos e Resolução de Conflitos com o 
objetivo de estabelecer uma metodologia para receber, gerir e encaminhar comentários, dúvidas, 
sugestões, demandas, reclamações e queixas recebidas de partes interessadas na área de abrângiencia 
do Projeto REDD+ Maísa e das operações da Fazenda Maísa. Essa metodologia busca sempre 
encaminhar e propor soluções apropriadas e pacíficas, usando-se de todos os meios possíveis de 
negociação de controvérsias e tomada de decisão que atenda harmoniasamente as partes envolvidas. 

Esse procedimento se baseia em três fontes diferentes de recebimento de retorno, sendo eles: Caixinhas 
de recebimento de mensagens, que são caixinhas lacradas disponibilizadas em pontos estratégicos 
(portarias da Fazenda Maísa, igrejas e centros comunitários) para o depósito de mensagens; 
Comunicação direta com as comunidades, através de visitas as comunidades, reuniões palestras, 
oficinas e contato direto dos comunitários com colaboradores e funcionários dos projeto; e Comunicação 
virtual, via e-mail, telefonemas, cartas, ofícios, atas de reuniões, entre outros.  

Os funcionários da Fazenda Maísa e parceiros envolvidos, que estão diretamente em contato com as 
comunidades do entorno, passarão por um treinamento sobre essas questões, bem como a postura a 
ser adotada nos casos de conflito e a implementação do procedimento em si.. 

 

2.8 Informação Comercialmente Sensível 

As seguintes informações estão disponíveis aos validadores/verificadores:  

• Planilha de Desempenho Financeiro do Projeto e outros documentos relacionados; 

• Plano de Manejo Florestal Sustentável – Fazenda Maísa e documentos adicionais 

relativos ao MFS;  

• Contrato entre Biofílica Investimentos Ambientais, Maísa-Moju Agroindustrial e Sipasa; 

• Inventário Diagnóstico; 

• Memoriais Descritivos; 

• Procedimentos Operacionais e Ambientais da Maísa-Moju e Sipasa; 

• Estimativa de abertura de áreas nas UPAs do PMFS; e 

• Minutas das reuniões da diretoria da Biofílica e do Projeto REDD+ Maísa. 
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3 STATUS LEGAL 

 
3.1 Comprimento de Leis, Estatutos, Direitos de Propriedade e Outras 

Estâncias Regulatórias o (G4 & G5) 

O cumprimento de Leis, Estatutos e outras instâncias regulatórias relevantes ao projeto estão em sua 
maioria vinculados à atividade de manejo florestal. No Estado do Pará, as atividades do empreendimento 
são licenciadas pelo Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
com alguma participação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-PA), de maneira que as 
legislações aplicáveis se dão nos níveis federais e estaduais. Sendo que a legislação estadual é aplicada 
subsidiariamente à legislação federal. 

Recentemente a Sipasa adquiriu o selo de Certificação LHV (SCS Legal Harvest™ Program), programa 
que verifica a legalidade do manejo florestal especificamente, demonstrando o comprometimento no 
atendimento do empreendimento às legislações pertinentes ao manejo, além de constituir um passo 
mais sólido rumo ao atendimento de padrões com escopos mais complexos, como o FSC (TFT , 2013). 
Infelizmente a maioria dos empreendimentos florestais na Amazônia apresentam grandes desafios no 
cumprimento integral das leis e normas trabalhistas. O Projeto considera essa questão uma prioridade e 
trabalhou unto com advogados especializados para identificação de lacunas para o atendimento integral 
de toda legislação, norma ou regulaçnao pertinente. Como parte da fase 1 da atuaçãoo social o Projeto 
REDD+ maísa vai se ocupar que consolidar soluções a ções corretivas para cada ponto identificado na 
análise de lacunas e também se compromete em trabalhar de maneira sistêmica e regular, com auxílo 
de especialistas, sempre em busca das melhores condições trabalhistas, melhoria continuada, e a 
aplicação legal. 

Referente a legislações e acordos que venham a regulamentar especificamente as atividades de 
REDD+, até o momento não há nada que institua ou regule oficialmente as iniciativas em qualquer 
âmbito. O que existe é um histórico de construção e negociação do conceito e da configuração dessas 
iniciativas a partir da Conferência Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (no Inglês 
United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC).  

No nível nacional, a iniciativa mais significativa até o momento foi a submissão do Projeto de Lei Nº 
195/2011 que “Institui o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação, 
conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal 
(REDD+) e dá outras providências”, que ainda se encontra em tramitação. 

As principais legislações e regulações pertinentes dos níveis federais e estaduais estão elencadas e 
descritas abaixo, ainda que a coerência legal não se restrinja ao comprimento apenas destas. Além 
disso, foi realizada uma breve análise dos acordos internacionais de clima que vem orientando a criação, 
o conceito e o desenvolvimento das iniciativas de REDD+. 

Embora o Brasil e o estado do Pará não tenha uma autoridade oficial designada para aprovação de 
projetos de REDD+, a informação e o consentimento de autoridades formais e tradicionais foram 
perseguidos juntamente com a identificação, consulta e engajamento para participação no desenho do 
projeto. Nesse momento, conforme descrito na seção 2, buscou-se consultar as comunidades do entorno 
e impactadas pelo empreendimento, as prefeituras e secretarias de Baião, Breu Branco, Mocajuba e 
Tucuruí. A aprovação pelas autoridades formais e/ou não formais. 
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• Acordos Internacionais 

FCCC/CP/2005/Misc.1: Reducing emissions from deforestationin developing countries: approaches to 
stimulate action. Submission from Parties. (Tradução: Reduzindo emissões de desmatamento em países 
em desenvolvimento: abordagem para estimular ação. Submissão das partes. COP 11, Montreal, 2005.) 

FCCC/CP/2007/6/add.1: Report of the Conference of the Parties on its thirteenth session, held in Bali 
from 3 to 15 December 2007. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its 
thirteenth session.. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima terceira sessão, 
ocorrida em Bali de 3 a 5 de dezembro de 2007. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência 
das Partes em sua décima terceira sessão ou “Action Bali Plan”. COP 13, Bali, 2007.) 

FCCC/CP/2009/Add.1: Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in 
Copenhagem from 7 to 19 December 2009. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference of the 
Parties at its fifteenth session. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima quinta 
sessão, ocorrida em Copenhagem de 7 a 19 de Dezembro de 2009. Addendum. Parte Dois: Ação 
tomada pela Conferência das Partes na sua décima quinta sessão ou “Copenhagem Accord”. COP 15, 
Copenhagen, 2009.) 

FCCC/CP/2010/7/Add. 1: Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in 
Cancun from 29 November to 10 December 2010. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference 
of the Parties at its sixtenth session. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima 
sexta sessão, ocorrida em Cancun de 19 de novembro a 10 de dezembro de 2010. Addendum. Parte 
Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes na sua décima sexta sessão ou “Cancun Agreement”. 
COP 16, Cancun, 2010.)  

FCCC/CP/2011/9/Add. 1: Report of the Conference of the Parties on its seventeenth session, held in 
Durban from 28 November to 11 December 2011. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference 
of the Parties at its seventeenth session. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre sua 
décima sétima sessão, ocorrida em Durban de 28 de novembro a 11 de dezembro de 2011. Addendum. 
Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima sétima sessão. COP 17, Durban, 
2011.) 

FCCC/CP/2012/8/Add.1: Report of the Conference of the Parties on its eighteenth session, held in Doha 
from 26 November to 8 December 2012. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the 
Parties at its eighteenth session. (Tradução: Relatório de Conferência das Partes sobre sua décima 
oitava sessão, ocorrida em Doha de 26 de novembro a 8 de dezembro. Addendum. Parte Dois: Ação 
tomada pela Conferência das Partes em sua décima oitava sessão.) 

FCCC/CP/2013/Add.1: Warsaw Framework for REDD-plus, held in Warsaw, Poland, from 11 to 22 
November 2013 (Tradução: Pacote de Varsóvia para REDD+, ocorrida em Varsóvia, Polônia, de 11 a 22 
de Novembro de 2013), em especial as seguintes decisões: 

• Decision9/CP.19: Work programme on results-based finance to progress the full 
implementation of the activities referred to in decision 1/CP. 16, paragraph 70. 
(Tradução: Programa de trabalho em financiamento baseados em resultados para o 
progresso da implementação completa das atividades referidas na decisão 1/CP. 16, 
paragrafo 70.) 

• Decision10/CP.19: Coordination of support for the implementation of activities in relation 
to mitigation actions in the forest sector by developing countries, including institutional 
arrangements. (Tradução: Coordenação do suporte para a implementação de atividades 
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relacionadas a ações de mitigação no setor florestal por países em desenvolvimento, 
incluindo arranjos institucionais.) 

• Decision12/CP.19: The timing and the frequency of presentations of the summary of 
information on how all the safeguards referred to in decision1/CP.16, apêndix I, are being 
adressed and respected. (Tradução: O tempo e a frequência na qual são aprsentadas as 
informações resumidas de como todos os salvaguardas referidos na dicisão1/CP.16, 
apêndice I, estão sendo abordadas e respeitadas.) 

• Decision13/CP.19: Guidelines and procedures for the technical assessment of 
submissions from Parties on proposed forest reference emission levels and/or forest 
reference levels. (Tradução: Guia e procedimentos para avaliação técnica das 
submissões das Partes em propostas de níveis de referência em emissões florestais 
e/ou níveis de referencia florestal.) 

• Decision14/CP.19: Modalities for measuring, reporting and verifying. (Tradução: 
Modalidades para medir, reportar e verificar.) 

• Decision15/CP.19: Adressing the drivers of deforestation and forest degradation. 
(Abordagem dos evtores de desmatamento e degradação florestal.) 

CITES, de 03/03/1973: “Convention on International Trade in engdangeres Species of Wild Fauna and 
Flora”, assinada em Washington D.C. em 03 de março de 1973, alterado em Bonn em 22 de junho de 
1979. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 29 de 1930, ratificada pelo Brasil em 
25/04/1957: Dispõe sobre a abolição do trabalho forçado. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº87 de 1940: Dispõe sobre a liberdade 
sindical. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº97 de 1949, ratificada pelo Brasil em 
18//06/1965: dispõe sobre trabalhadores migrantes. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº98 de 1949, ratificada pelo Brasil em 
18/11/1952: dispõe sobre o direito de sindicalização e negociação coletiva. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº100 de 1951, ratificada pelo Brasil em 
25/04/1957: Dispõe sobre a igualdade de remuneração entre homens e mulheres. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº105, ratificada pelo Brasil em 18/06/1965: 
Dispõe sobre a abolição do trabalho forçado. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº111 de 1958, ratificada pelo Brasil em 
01/03/1965: Dispõe sobre a discriminação em matéria de emprego e ocupação. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº131 de 1970, ratificada pelo Brasil em 
04/05/1983: Dispõe sobre a fixação de salario mínimo, especialmente em países em desenvolvimento. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº138 de 1973, ratificada pelo Brasil em 
28/06/2001: Dispõe sobre a idade mínima para admissão. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº142 de 1975, ratificada pelo Brasil em 
24/11/1981: Dispõe sobre o desenvolvimento dos recursos humanos. 
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Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº143 de 1975: Dispõe sobre as imigrações 
efetuadas em condições abusivas e a promoção de igualdade de oportunidades para trabalhadores 
migrantes. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº155 de 1981, ratificada pelo Brasil em 
18/05/1992: Dispõe sobre a segurança e saúde dos trabalhadores. 

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº169 de 1989, ratificada pelo Brasil em 
25/07/2002: Dispõe sobre os direitos indígenas e tribais. 

Convenção da Organização Interacional do Trabalho nº182, ratificada pelo Brasil em 02/02/2000: 
Dispõe sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para a sua eliminação. 

 

• Legislação e Regulamentações Federais 

Lei nº 12.651, de 25/05/2012: Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 
31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; 
revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.  

Lei nº 12.187, de 29/12/2009: Institui a política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras 
providências. 

Medida Provisória nº 571, de 25/05/2012: Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe 
sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 
de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto 
de 2001. 

Decreto nº 58.054, de 23/03/1966: Promulga a Convenção para a proteção da flora, fauna e das belezas 
cênicas dos países da América.  .  

Decreto nº 96.944, de 12/10/1988: Cria o Programa de Defesa do Complexo de Ecossistemas da 
Amazônia Legal e dá outras providências.  

Decreto nº 2.661, de 08/07/1998: Regulamenta o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 (Código Florestal), mediante o estabelecimento de normas de precaução relativas ao 
emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, e dá outras providências.  

Decreto nº 2.959, de 10/02/1999: Dispõe sobre medidas a serem implantadas na Amazônia Legal, para 
monitoramento, prevenção, educação ambiental e combate a incêndios florestais.  

Decreto nº 5.975, de 30/11/2006: Regulamenta os art. 12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965, o art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, o art. 2º 
da Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, altera e acrescenta dispositivos aos Decretos nos 6.514/08 e 
3.420/00, e dá outras providências.  

Decreto nº7.390, de 09/12/2010: Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 
de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudanças do Clima – PNMC e dá outras providências. 

Decreto-Lei nº5.452, de 01/05/1943: Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Resolução CONAMA nº 16, de 07/12/1989: Institui o Programa Integrado de Avaliação e Controle 
Ambiental da Amazônia Legal.  
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Resolução CONAMA nº 378, de 19/10/2006: Define os empreendimentos potencialmente causadores 
de impacto ambiental nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1º, art. 19 da Lei nº 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências.  

Resolução CONAMA nº 379, de 19/10/2006: Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre 
a gestão florestal no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.  

Portaria IBAMA nº 218, de 04/05/1989: Dispõe sobre a derrubada e exploração de florestas nativas e 
de formações florestais sucessoras nativas de Mata Atlântica, e dá outras providências.  

Portaria IBAMA nº 37-N, de 03/04/1992: Reconhece como Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção a relação que se apresenta na Portaria.  

Portaria MMA nº 103, de 05/04/2006: Dispõe sobre a implantação do Documento de Origem Florestal - 
DOF, e dá outras providências.  

Portaria MMA nº 253, de 18/08/2006: Institui, a partir de 1º de setembro de 2006, no âmbito do Instituto 
brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o Documento de Origem 
Florestal – DOF em substituição à Autorização para Transporte de Produtos Florestais - ATPF.  

Portaria nº1.896, de 09/12/2013: Altera a Norma Regulamentadora nº31. 

Instrução Normativa MMA nº 1, de 05/09/1996: Dispõe sobre a Reposição Florestal Obrigatória e o 
Plano Integrado Florestal.  

Instrução Normativa MMA nº 07, de 27/04/1999: Dispõe sobre a autorização para desmatamento nos 
Estados da Amazônia Legal.    

Instrução Normativa MMA nº 02, de 10/05/2001: Dispõe sobre a exploração econômica das florestas, 
nas propriedades rurais localizadas na Amazônia Legal, incluindo as áreas de Reserva Legal e 
ressalvando as de preservação permanente estabelecidas na legislação vigente, que será realizada 
mediante práticas de manejo florestal sustentável de uso múltiplo.  

Instrução Normativa IBAMA nº 30, de 31/12/2002: Disciplina o cálculo do volume geométrico das 
árvores em pé, através da equação de volume que especifica e dá outras providências.  

Instrução Normativa nº . 112 IBAMA, de 21/08/2006: Regulamenta o Documento de Origem Florestal - 
DOF, instituído pela Portaria/MMA/ n°.253, de 18 de agosto de 2006. (Alterada pela Instrução Normativa 
nº . 134 IBAMA, de 22/11/2006)  

Instrução Normativa MMA nº 06, de 15/12/2006: Dispõe sobre a reposição florestal e o consumo de 
matéria-prima florestal, e dá outras providências.  

Instrução Normativa IBAMA Nº 178, de 23/06/2008: Define as diretrizes e procedimentos, por parte do 
IBAMA, para apreciação e anuência relativas à emissão das autorizações de supressão de florestas e 
outras formas de vegetação nativa em área maior que dois mil hectares em imóveis rurais localizados na 
Amazônia Legal e mil hectares em imóveis rurais localizados nas demais regiões do país. 

Norma Regulamentadora nº31, de 03/03/2005: Aprova a Norma Regulamentadora de Segurança e 
Saúde no Trabalho da Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. 

 

• Legislação e Regulamentações Estaduais 

Lei Estadual nº 7.389, de 01/04/2012: Define as atividades de impacto ambiental local no Estado do 
Pará e dá outras providências. 
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Lei Estadual nº 7.381, de 19/03/2010: Dispões sobre a recomposição da cobertura vegetal, das matas 
ciliares do Estado do Pará. 

Lei Estadual nº 6.745, de 06/06/2005: Institui o Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do 
Pará e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 6.506 de 02/12/2002: Institui as diretrizes básicas para a realização do Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE) no Estado do Pará e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 6.462, de 04/07/2002: Dispõe sobre a Política Estadual de Florestas e demais formas 
de vegetação. 

Lei Estadual nº 5.977, de 10/07/1996: Dispõe sobre a proteção á fauna silvestre no Estado do Pará.   

Lei Estadual nº 5.887, de 09/05/1995: Dispões sobre a Política Estadual do Meio Ambiente e dá outras 
providências. 

Decreto Estadual nº 518, de 05/09/2012: Institui o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas e dá 
outras providências. 

Decreto Estadual nº 216, de 22/09/2011: Dispõe sobre o licenciamento ambiental das atividades 
agrosilvopastoris realizadas em áreas alteradas e/ou subutilizadas fora da área de reserva legal e área 
de preservação permanente nos imóveis rurais do Estado do Pará. 

Decreto Estadual nº 2.436, de 11/08/2010: Regulamenta as ações ligadas, direta ou indiretamente, às 
atividades agrosilvopastoris, executadas dentro das áreas de uso alternativo do solo, consideradas como 
sendo de baixo impacto ambiental. 

Decreto Estadual nº 2.099, de 27/01/2010: Dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução da 
regeneração natural, compensação e composição da área de Reserva Legal de imóveis rurais no Estado 
do Pará e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 1.697, de 05/06/2009: Institui o Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao 
desmatamento do Estado do Pará e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 1.148, de 17/07/2008: Dispões sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR-PA, área 
de Reserva Legal e dá outras providências.  

Decreto Estadual nº 58, de 27/11/2006: Institui o Cadastro de Exploradores e Consumidores de 
Produtos Florestais do Estado do Pará – CEPROF-PA e o Sistema de Comercialização e Transporte de 
Produtos Florestais do estado do Pará SISFLORA-PA e seus documentos operacionais e dá outras 
providências, 

Decreto Estadual nº 56, de 31/03/2006: Regulamenta dispositivos da Lei Estadual nº 6.462 de 4 de 
julho de 2002, que dispões sobre a Política Estadual de Florestas e demais Formas de Vegetação e dá 
outras providências, objetivando o incentivo à recuperação de áreas alteradas e/ou degradadas e à 
recomposição de reserva legal, para fins energéticos, madeireiros, frutíferos, industriais ou outros, 
mediante o repovoamento florestal e agroflorestal com espécies nativas e exóticas e dá outras 
providências. 

Decreto Estadual nº 856, de 30/01/2004: Regulamenta o Cadastro de Atividade Florestal. 

Resolução nº 54, de 24/10/2007 (ANEXO1): Homologa a lista de espécies da flora e fauna ameaçadas 
no Estado do Pará. 
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3.2 Evidência do Direito de Uso (G5) 

As atividades do projeto serão desenvolvidas de acordo com o direito de propriedade e uso da Maísa - 
Moju Agroindustrial à área da Fazenda Maísa, sendo que das alternativas de demonstração de direito de 
uso colocadas pelo VCS Standard v3.2 (página 17) a seguinte se aplica: 

“4) A right of use arising by virtu of a statutory, property or contractual right on the land, 
vegetation or conservaton or management process that generates GHG emission decreases 
and/or removals (...).” 

O direito de posse (e de uso) se dá através do título definitivo de terras dos 29.906 hectares município de 
Moju, estado do Pará. Essas áreas foram originárias de terras devolutas, como em grande parte da 
Amazônia, e inicialmente transacionadas por meio de titulação provisória em favor da Maísa – Moju 
Agroindustrial em 1981, através do Instituto de Terras do Pará (ITERPA) com final registro (titulação 
provisória) em cartório em 1982. Em 1988 foi conferida a titulação definitiva, outorgando a plenitude de 
domínio, e o título expedido pelo ITERPA completou seu registro (titulação definitiva) em cartório. 

Uma pesquisa documental adicional realizada concluiu a regularidade do imóvel, não existindo qualquer 
gravame, ônus ou limitação ao pleno uso do mesmo, também não havendo, assim, qualquer empecilho a 
realização do Projeto REDD+ Maísa, como bloqueios, penhoras, hipotecas, arrestos ou disputas de 
terras. A comprovação dessa legitimidade pode ser também evidenciada pela obtenção do selo de 
certificação LHV, que atesta para a legalidade do empreendimento, como já explicado no item anterior. 

Além da regularidade fundiária para a viabilização legal do Projeto REDD+ Maísa, a Biofílica 
Investimentos Ambientais firmou um acordo contratual com a Maísa-Moju Agroindustrial, detentora das 
propriedades, e Sipasa, operadora do manejo florestal sustentável, de maneira que a Biofílica seja a 
única e exclusiva desenvolvedora do projeto no que tange os serviços ambientais e outros co-benefícios. 

Referente a possíveis riscos aos direitos de propriedade, como já ressaltado, não há registros de 
disputas com terceiros pela posse da propriedade nem a existência de disputas pelo acesso dos 
recursos naturais ou uso do imóvel. Há uma boa relação com as comunidades do entorno inclusive a 
permissão da utilização controlada de itens considerados tradicionais às comunidades, como coleta de 
plantas medicinais na área do projeto em caso de alguma doença específica ocorrendo na comunidade, 
por exemplo. 

Ainda assim ,há um controle e uma equipe de vigilância fundiária objetivando conter o desmatamento 
não planejado dirigido por invasões de posseiros e madeireiros ilegais, como é usual nessa região de 
fronteira da Amazônia e a ser melhor descrito da sessão de agentes e vetores do desmatamento. 

 

3.3 Programas de Transação de Emissões e Outras Limitações (CL1) 

Não sendo o Brasil um país do Anexo I do Protocolo de Kyoto não há nenhuma obrigatoriedade nacional 
de redução da emissões de gases de efeito estufa no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC, do inglês).  

Além disso, o Projeto REDD+ Maísa não possui nenhuma ligação atual ou histórico de envolvimento com 
qualquer iniciativa de geração de créditos dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) ou 
outros esquemas regulatórios ou voluntários. 
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3.4 Participação sob Outros programas de GEE (CL1) 

O Projeto REDD+ Maísa não foi registrado ou busca registro em qualquer outro programa de GEE, além 
da submissão do projeto à validação e verificação nos padrões VCS (Verified Carbon Standard) e CCBS 
(Climate, Community and Biodiversity Standard). 

Sendo que o VCS se responsabiliza principalmente pela certificação dos benefícios ao clima e 
contabilização de carbono, tornando o projeto elegível a geração de créditos e o CCB certifica a geração 
de co-benefícios ao clima, as comunidades e a Biodiversidade. 

 

3.5 Outras Formas de Crédito Ambiental (CL1) 

O Projeto REDD+ Maísa não possui ou pretende gerar qualquer outra forma de crédito ambiental 
relacionado à redução de emissões de GEE ou remoções reivindicadas dentro do Programa VCS. 

 

3.6 Projetos Rejeitados por Outros Programas de GEE (CL1) 

O projeto REDD+ Maísa não foi submetido à validação/verificação sob qualquer outro programa de GEE 
e, por tanto, não foi rejeitado por nenhum outro programa GEE. 

 

3.7 Respeito aos Direitos e a Não Realocação Involuntária de Pessoas 
(G5) 

A implementação do projeto não implica na realocação de pessoas ou comunidades tanto voluntária 
quanto involuntariamente, assim como não afeta qualquer direito legal e/ou consuetudinário de terceiros 
em relação aos recursos do projeto. Isso se dá devido ao histórico e maturidade da atividade florestal na 
área do projeto e a clareza nos direitos de posse e uso dos recursos. 

 

3.8 Atividades Ilegais e Benefícios do Projeto (G5) 

Possíveis atividades ilegais que podem impactar negativamente a proposta do projeto são 
principalmente a extração ilegal de madeira, caça e exploração predatória de espécies da fauna e flora. 

O projeto visa justamente controlar e combater essas atividades ilegais comumente encontradas na 
região de abrangência do projeto através de intervenções relacionas ao fortalecimento da vigilância 
fundiária, engajamento e articulação de outros atores e partes interessadas locais em prol do 
desenvolvimento socioeconômico regional e boa execução da lei.  
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4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 
4.1 Titulo e Referência da Metodologia 

A metodologia utilizada no projeto é a de Desmatamento Evitado Não Planejado (Methodology for 
Avoided Unplanned Deforestation), VM0015 versão 1.1, de 03 de Dezembro de 2012. 

 

4.2 Aplicação da Metodologia 

A metodologia VCS VM0015 é aplicável ao Projeto REDD+ Maísa porque atende aos seguintes critérios 
de aplicabilidade: 

• Atividades de linha de base do Projeto incluem desmatamento não planejado como 
resultado de atividades agrícolas e de pecuária, de acordo com a versão recente do VCS 
AFOLU Requirements. 

• Atividades do Projeto incluem a proteção da floresta com extração controlada e seletiva 
de madeira, em conformidade com a descrição do escopo “D” da metodologia utilizada 
(detalhes ver página 12, Tabela 1 e Figura 2-B do documento VCS VM0015) 

• Na área do Projeto REDD+ Maísa encontra-se em diferentes tipos de floresta, 
principalmente florestas antigas que condizem com a definição de “floresta” de acordo 
com a Autoridade Nacional Designada. 

• A área do Projeto inclui somente áreas classificadas como “floresta” por um período 
mínimo de 10 anos antes da data de início do projeto (ver Mapa 11). 

• Os tipos florestais encontrados na área do Projeto não incluem florestas úmidas em 
áreas pantanosas (“forested wetlands”) ou em áreas florestadas comuns em turfas (“peat 
swamp forests”). 

 

4.3 Desvios da Metodologia 

Para a execução do passo 4.1.2.1, a equação 3 da página 44 da VM0015 foi substituída pela equação 
04 disponível em Puyravaud (2003). Esse desvio da metodologia representa um aumento na acurácia e 
não impacta negativamente o conservadorismo da quantificação das reduções de emissões de GEE. 

 

4.4 Limites do Projeto (G1) 

 

Passo 1.1 da VM0015 – limites espaciais para o Projeto. 

 

Região de Referência 

A região de referência é o maior limite espacial e inclui a área do Projeto, cinturão de vazamento e as 
áreas de manejo de vazamento (Mapa 2, Item 1.2 – Localização do Projeto (G1 & G3)). Nesta área 
foram obtidas as informações sobre taxas, agentes e causas do desmatamento, e onde foi projetado o 
desmatamento futuro. 
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Para o Projeto REDD+ Maísa a região de referência corresponde a uma área de 658.151 hectares e 
apresenta uma taxa de desmatamento de 7.579 hectares por ano (2.122% por ano em relação a 
cobertura florestal remanescente em 2011). 

A região de referência foi definida considerando os limites geográficos relevantes para determinar a linha 
de base do Projeto, e atendendo critérios estabelecidos nas páginas 18 e 19 do documento VM0015, 
listados a seguir. 

• Agentes e causas do desmatamento: pequenos, médios e grandes produtores rurais 
compõem o principal grupo de agentes do desmatamento que ocorre na região. O principal 
vetor de infraestrutura que aumenta o risco de desmatamento é a proximidade de estradas 
oficiais e não oficiais (BRANDÃO et al., 2007). Outro vetor espacial de desmatamento que 
pode influenciar o desmatamento futuro na região de referência é o zoneamento ecológico-
econômico do Estado do Pará, conforme descrito neste documento na parte correspondente 
ao passo 3 da VM0015. 

• Configuração da paisagem e condições ecológicas: 100% da área do Projeto possui as 
mesmas classes de vegetação encontrada na região de referência; 100% da área do Projeto 
está dentro do intervalo de elevação da região de referência; 100% da declividade da área 
do Projeto está dentro da variação de declividade  da região de referência. 

• Condições socioeconômicas e culturais: a condição legal da terra que predomina na 
região de referência são propriedades privadas conforme o Mapa 11; a situação fundiária da 
área do Projeto (propriedade privada) pode ser encontrada em outras áreas da região de 
referência; classes de tipo de uso e cobertura da terra, atuais e projetadas na área do 
Projeto, são as mesmas sobre toda a região de referência; a área do Projeto é governada 
pelas mesmas leis e regulações aplicadas em toda a região de referência.  

 
Mapa&11.&Propriedades&privadas&na&Região&de&Referência. 
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Área do Projeto 

O Projeto REDD+ Maísa corresponde a uma área de 28.752 hectares de cobertura florestal sob o 
controle da Mojú Agroindustrial S.A. onde serão realizadas as atividades de conservação propostas. Os 
limites da área do Projeto foram definidos conforme a seguir: 

• Nome da Área do Projeto: Fazenda Maísa. 

• Limites físicos são apresentados na Figura (de localização), no Mapa 12 (mapa vertex) e 
na Mapa 9. 

• A descrição sobre a situação fundiária e de propriedade é descrita no item 3.2 deste 
PDD. 

• A descrição dos participantes e suas responsabilidades no Projeto estão descritas no 
item 2.2 deste PDD. 

 

 
Mapa&12.&Coordenadas&dos&limites&físicos&da&Área&do&Projeto&(UTM&e&Zona&22S.&Datum&WGS.&1984). 

 

Tabela&9.&Vértices&e&coordenadas&dos&polígonos&da&área&do&projeto.&

Vértice X Y 
01 688.530.63 9.656.879.45 
02 678.399.14 9.654.369.60 
03 668.474.29 9.627.169.49 
04 677.741.05 9.625.965.27 
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Cinturão de Vazamento 

O cinturão de vazamento foi definido utilizando a abordagem de mobilidade (opção II disponível na 
Metodologia VCS VM0015). Esta opção foi selecionada por não haver dados ou estudos na região de 
referência que demonstre que ganhos econômicos é um importante vetor do desmatamento ocorrido 
durante o período de referência histórico analisado. 

Foi utilizada uma abordagem multicritério para definir o limite espacial do cinturão de vazamento, que 
combinou o mapa de risco de desmatamento e o mapa de propriedades privadas próximo da área do 
Projeto.  

Baseado nesta abordagem o cinturão de vazamento foi alocado em áreas com alto risco de 
desmatamento e em propriedades privadas com características semelhantes à Fazenda Maísa. 

 

Área de Manejo de Vazamento 

As áreas em que o Projeto pretende desenvolver atividades para reduzir os riscos de desmatamento 
estão localizadas dentro da Fazenda Maísa e em comunidades do entorno (Mapa 2).  

Os principais critérios para a seleção destas áreas foram: áreas desmatadas até o ano de 2011, 
localizada próximo da área do Projeto e que as famílias possuam predisposição para desenvolver as 
atividades propostas. Na seção 2 estão descritas as atividades a serem desenvolvidas pelo Projeto 
REDD+ nas áreas de manejo de vazamento. 

 

Floresta 

A definição de “Floresta” utilizada pelo Projeto está de acordo com a resolução número 2 da Comissão 
Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC1). Dados do Sistema de Monitoramento do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PRODES 2 ), elaborado pelo Instituto nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) foram utilizados para produzir o Mapa de Referência da Cobertura Florestal (Step 1.1.5 
VM0015), apresentado no Mapa 13. A menor unidade de mapeamento (MMU) do sistema PRODES 
Digital é 1 hectare (GOFC-GOLD, 2011). 

 

                                                
1 Definição de floresta pela Autoridade Nacional Designada: área mínima de 1 hectare com 30% de superfície coberta por árvores 
com potencial de alcançar altura mínima de 5 metros. 
2 www.obt.inpe.br/prodes 
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Mapa&13.&Referência&da&cobertura&florestal&na&Região&de&Referência. 

 

Passo 1.2 da VM0015 – limites temporais do Projeto REDD+ Maísa 

• Data de início das atividades de conservação do Projeto: 21/05/2012. 

• Data de início e fim do período de referência histórico para análise LULCC: 2000 a 2011 
(ver Mapa 14). 

• Data de início e fim do primeiro período fixo de linha de base: o período fixo da linha de 
base é de 10 anos com reavaliação na data de 21/03/2022. 

• Período de monitoramento: o período de monitoramento é de um ano com início em 
2012. 
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Mapa&14.&Uso&e&cobertura&da&terra&para&os&anos&2000&e&2011. 

 

Passo 1.3 VM0015 Reservatórios de Carbono  

 

Os reservatórios de carbono considerados no Projeto são apresentados na Tabela 10. 

Tabela&10.&Reservatórios&de&carbono&incluídos&ou&excluídos&no&projeto&(Tabela&3&da&metodologia&VM0015).&

Reservatórios&de&Carbono& Incluído/Excluído& Justificativa/Explicação&da&Escolha&

Acima(do(Solo(
Arbóreo:(Incluído( Mudança(nos(estoques(de(carbono(neste(reservatório(sempre(é(significante(

Não(Arbóreo:(Incluído( Reservatório(incluído(na(classe(floresta(utilizada(no(cenário(de(linha(de(base.(

Abaixo(do(Solo( Incluído( Reservatório(significante(pois(representa(26,1%(da(biomassa(viva(total.(

Madeira(morta( Excluido( Reservatório(excluído(devido(a(sua(baixa(significância.(

Produtos(madeireiros( Excluído( Reservatório(não(incluído(pois(se(mantém(constante(nos(cenários(de(linha(de(base(e(do(
projeto,(sendo(condicionado(a(restrições(legais(e(regulamentadoras(nacionais.(

Liteira( Excluído( Não(mensurado(de(acordo(com(o(VCS(Program(Update(de(24(de(Maio(de(2010.((

Carbono(orgânico(no(solo( Excluído(
Recomendado(quando(florestas(são(convertidas(para(cultivos(agrícolas(anuais.(Não(
mensurado(em(conversões(para(pastagens(e(culturas(perenes(de(acordo(com(o(VCS(
Program(Update(de(24(de(Maio(de(2010.(
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Fontes de GEE. sumidouros do cenário de linha de base são apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela&11.&Fontes&de&GEE&incluídas&ou&excluídas&dentro&dos&limites&das&atividades&do&Projeto&(Tabela&4&da&Metodologia&
VM0015).&

Fontes& Gás& Incluído/Excluído& Justificativa/Explicação&da&Escolha&

Queima(de(Biomassa(

CO2( Excluído( Contabilizado(como(mudanças(nos(estoques(de(carbono(

CH4( Excluído( Considerado(Insignificante(de(acordo(com(as(atualizações(do(Programa(
VCS(em(24(de(Maio(de(2010(

N2O( Excluído(
Considerado(Insignificante(de(acordo(com(as(atualizações(do(Programa(
VCS(em(24(de(Maio(de(2010(

Emissões(de(rebanho(

CO2( Excluído( Não(é(uma(fonte(significativa(

CH4( Excluído( Não(aplicável(ao(projeto(

N2O( Excluído( Não(aplicável(ao(projeto(

 

4.5 Cenário de Linha de Base (G2) 

 

Passo 2 VM0015 – Análise Histórica do Uso e Cobertura do Solo 

 

Coleta de fonte de dados apropriadas 

Para o mapeamento das classes de uso e cobertura da terra, foram utilizados os dados do programa 
PRODES Digital disponíveis em formato vetorial (shapefile). Um total de 44 imagens do satélite Landsat 
foram utilizadas para mapear as classes floresta, vegetação não florestal, hidrografia e vegetação 
antropizada (desmatamento). As imagens cobrem o período de referência histórico (2000 a 2011) e 
correspondem as seguintes órbitas/pontos do satélite Landsat: 223/62, 223/63, 224/62, 224/63 (Tabela 
12). A avaliação da classificação do PRODES foi realizada utilizando imagens de alta resolução espacial 
disponível no Google Earth. 

 

Tabela&12.&Imagens&de&satélite&utilizadas&para&mapear&a&cobertura&da&terra&na&Região&de&Referência&(tabela&5&da&metodologia&
VM0015).&

Vetor 
(Satélite ou 

avião) 
Sensor 

Resolução Cobertura Data de 
Aquisição Identificação da Cena 

Espacial (m) Espectral (km2) (DD/MM/YY) Path/ 
Latitude 

Row/ 
Longitude 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 5/6/2000 223 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 10/7/2001 223 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 5/7/2002 223 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 30/06/2003 223 62 
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Vetor 
(Satélite ou 

avião) 
Sensor 

Resolução Cobertura Data de 
Aquisição Identificação da Cena 

Espacial (m) Espectral (km2) (DD/MM/YY) Path/ 
Latitude 

Row/ 
Longitude 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 15/05/2004 223 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 10/9/2005 223 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 9/8/2006 223 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 13/09/2007 223 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 1/10/2008 223 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 17/08/2009 223 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 3/7/2010 223 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 25/07/2011 223 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 5/6/2000 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 26/07/2001 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 5/7/2002 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 16/07/2003 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 15/05/2004 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 9/10/2005 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 9/8/2006 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 13/09/2007 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 14/08/2008 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 1/8/2009 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 5/9/2010 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 4/6/2011 223 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 30/07/2000 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 2/8/2001 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 28/07/2002 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 24/08/2003 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 25/07/2004 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 14/09/2005 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 11/4/2006 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 20/09/2007 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 21/08/2008 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 9/9/2009 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 26/07/2010 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 29/07/2011 224 62 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 12/6/2000 224 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 2/8/2001 224 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 14/09/2002 224 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 23/07/2003 224 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 25/07/2004 224 63 
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Vetor 
(Satélite ou 

avião) 
Sensor 

Resolução Cobertura Data de 
Aquisição Identificação da Cena 

Espacial (m) Espectral (km2) (DD/MM/YY) Path/ 
Latitude 

Row/ 
Longitude 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 14/09/2005 224 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 3/10/2006 224 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 20/09/2007 224 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 21/08/2008 224 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 8/8/2009 224 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 26/07/2010 224 63 

Satélite Landsat 30 x 30 0.45 – 2.35 µm 34225 29/07/2011 224 63 

Satélite Spot 5 2.5 x 2.5 0.48 – 0.71 µm 3600 25/09/2011 -3.0058 -49.4073 

Satélite Spot 5 2.5 x 2.5 0.48 – 0.71 µm 3600 25/09/2011 -3.5069 -49.5173 

 

Definição das classes de uso e cobertura da terra 

As classes de cobertura da terra utilizadas neste Projeto estão representadas na Tabela 13. A descrição 
de cada classe e a área existente antes do ano de início do Projeto é apresentada a seguir: 

 

Tabela&13.&Classes&de&uso&e&cobertura&da&terra&existente&na&Região&de&Referência.&

Identificação da Classe Tendência 
no Estoque 
de Carbono 

Presente 
em1 

Atividade da 
Linha de Base2 Descrição 

IDcl Nome LG FW CP 

1 Floresta Constante RR. PA. LK.  Sim Sim Sim Floresta remanescente 

2 Vegetação Não 
Florestal Constante RR Não Não Não Cobertura natural de vegetação não florestal 

3 Hidrografia Constante RR Não Não Não Corpos d’água 

4 
Vegetação 

Antropizada em 
Equilíbrio 

Constante RR. LM Sim Sim  Não 
Áreas de florestas que foram desmatadas pelo 
processo de corte raso e com tipo de vegetação 
diferente da Floresta Ombrófila 

1 RR: Região de Referência; PA: Área do Projeto; LK: Cinturão de Vazamento; LM: Áreas de Manejo de Vazamento. 

2 LG: Logging. FW = Fuel-wood collection; CP = Charcoal Production (yes/no) 

 

• Floresta (310.091 ha): área de remanescente florestal pertencente a diferentes 
fitofisionomias da Floresta Ombrófila. 

• Vegetação Não Florestal (20.426 ha): áreas constituídas de vegetação natural com 
fisionomia diferente de floresta, incluindo Savana Arbóreo-Arbustiva (Cerrado), Savana 
Gramíneo-Lenhosa (Campo Limpo de Cerrado), Campinarana, entre outras. 

• Hidrografia (738 ha): corpos hídricos (rios, lagos, riachos, entre outros). 
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• Vegetação Antropizada em Equilíbrio (326.893 ha): áreas de Floresta Ombrófila 
desmatadas convertidas para outros usos da terra (mosaico de diferentes tipos de 
vegetação que inclui pastagens, roçados, plantações e vegetação secundária).  

 

Definição das categorias de mudanças de uso e cobertura da terra 

O projeto apresenta duas categorias de uso e mudança de uso da terra que são esperadas para ocorrer 
dentro da Área do Projeto e do cinturão de vazamento: a mudança de áreas com Floresta para áreas 
com Vegetação Antrópica em Equilíbrio. 

 
Tabela&14.&Definição&das&categorias&de&uso&e&mudança&de&uso&da&terra&(Tabela&7.b&da&metodologia&VM0015).&

IDcl Name 
Trend in 
Carbon 
Stock 

Present 
in 

Activity in case of 
baseline Name 

Trend in 
Carbon 
Stock 

Present 
in 

Activity in case of 
Projetc 

LG FW CP LG FW CP 

I1/F1 Floresta Constante PA Não Não Não 
Vegetação 

Antropizada 
em Equilíbrio 

Constante RR. LM    

I1/F1 Floresta Constante LK Sim Sim Não 
Vegetação 

Antropizada 
em Equilíbrio 

Constante RR. LM    

 

Análise do histórico de uso da terra e mudança de uso da terra (Passo 2.4 da VM0015) 

Dados de boa qualidade disponibilizados pelo PRODES foram utilizados para analisar o histórico de 
mudanças de uso da terra. As principais atividades realizadas pelo PRODES para mapear o 
desmatamento na Amazônia Brasileira são apresentadas a seguir: 

• Pré-processamento: segundo Câmara et al. (2006) os principais procedimentos de pré-
processamento das imagens executado pelo PRODES consistem das etapas de  
seleção de imagens com menor cobertura de nuvens, com data de aquisição a mais 
próxima da estação seca na Amazônia e com adequada qualidade radiométrica; 
georreferenciamento das imagens com resolução espacial de 30 metros com cartas 
topográficas na escala 1:100.000 e imagens no formato MrSID ortorretificadas da NASA. 

• Interpretação e Classificação: o método de classificação das imagens de satélite 
utilizado pelo PRODES segue quatro etapas principais. Primeiro é gerado um modelo de 
mistura espectral identificando-se nas imagens os componentes de vegetação, solo e 
sombra. Essa técnica é conhecida como modelo linear de mistura espectral (MLME), que 
visa estimar o percentual dos componentes de vegetação, solo e sombra para cada 
célula (pixel) da imagem. O segundo passo é a aplicação da técnica de segmentação, 
que identifica na imagem de satélite regiões espacialmente adjacentes (segmentos) com 
características espectrais semelhantes. Após a segmentação, ocorre a classificação dos 
segmentos de forma individualizada para identificar as classes floresta, vegetação não 
florestal, hidrografia e desmatamento (vegetação antropizada). Finalmente, o resultado 
da segmentação classificada é submetido ao processo de edição, ou auditoria da 
classificação, realizada por um especialista, finalizando com a criação dos mosaicos 
estaduais. 

• Avaliação da Acurácia do Mapeamento (passo 2.5 da VM0015): a avaliação do 
mapeamento disponível pelo PRODES foi realizada por meio da comparação de cada 
classe do mapa de uso e cobertura da terra mais recente (2011) com um conjunto de 82 
pontos distribuídos aleatoriamente sobre a região de referência. Os dados de referência 
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utilizados para esta etapa são oriundos da interpretação visual de imagens de alta 
resolução espacial disponível no Google Earth. Utilizando os pontos de referência e o 
mapa de uso e cobertura da terra do ano de 2011, foi possível realizar a avaliação do 
desempenho do mapeamento por meio da análise da matriz de confusão (Tabela 15), 
conforme Congalton (1999). A acurácia global do mapeamento para as diferentes 
classes de uso e cobertura da terra apresentou valores superiores a 80%. A acurácia 
global do mapa de referência de cobertura florestal foi de 94%. 

 

Tabela&15.&Matriz&de&confusão&da&avaliação&dos&dados&PRODES&2011.&

C
LA

SS
IF

IC
A

D
O

 

 REFERÊNCIA 

 
Floresta Vegetação antropizada Hidrografia Vegetação não florestal Total Exatidão do 

Usuário 
Floresta 32 1 2 0 35 91% 
Vegetação 
antropizada 2 22 0 2 26 85% 

Hidrografia 0 0 8 0 8 100% 
Vegetação não 
florestal 0 1 0 12 13 92% 

Total 34 24 10 14 82  
Exatidão do 

Produtor 94% 92% 80% 86%   

 

Resultado da Análise do Histórico de Uso e Mudanças no Uso da Terra 

Os resultados da análise do histórico do desmatamento ocorrido entre os anos 2000 e 2011 na região de 
referência estão apresentados na Tabela 16. Através da subtração de mapas de cobertura da terra foi 
observada uma área desmatada entre 2000 e 2011 de aproximadamente 95.679 hectares (cerca de 24% 
da floresta existente no ano 2000). 

 

Tabela&16.&Matriz&de&mudança&do&uso&da&terra&na&Região&de&Referência&entre&2000&e&2011&e&Ii&e&Fi&representam&Início&e&Final.&
respectivamente.&para&uma&dada&classe&i&(Tabela&7.a&da&metodologia&VM0015).&

IDcl 

  Initial LU/LC Class (2000) 

Total (ha) Name Floresta Vegetação 
Não Florestal Hidrografia 

Vegetação 
Antrópica em 

Equilíbrio 

  I1 I2 I3 I4 

Final LU/LC 
class (2011) 

F1 Floresta 310.091 0 0 0 310.091 

F2 Vegetação 
Não Florestal 0 20.426 0 0 20.426 

F3 Hidrografia 0 0 738 0 738 

F4 
Vegetação 
Antrópica em 
Equilíbrio 

95.679 0 0 231.214 326.893 

Total (ha)  405.770 20.426 738 231.214 658.148 

 

 

Preparação da Metodologia Anexa ao PD 
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Procedimentos metodológicos para aquisição, pré-processamento, classificação, pós-classificação e 
avaliação da acurácia de imagens de sensoriamento remoto para análise de mudanças no uso e 
cobertura da terra durante o período de duração do Projeto. 

 

a) Aquisição de dados: deverão ser utilizadas imagens de satélite de sensores ópticos ou 
radar. Imagens ópticas deverão ter uma resolução espectral entre 0.45 e 2.35 µm, já as 
imagens radar deverão ser adquiridas nas bandas X (3 cm), C (5 cm) ou L (23 cm). Para 
o mapeamento da cobertura florestal e uso da terra deve ser utilizadas imagens com 
resolução espacial igual ou superior a 30 metros. O período de aquisição das imagens 
deve ser durante a época de menor incidência de nuvens e chuvas na região, entre os 
meses de agosto e novembro. Para o monitoramento da cobertura florestal na área do 
Projeto e cinturão de vazamento, a imagem de satélite deve cobrir a área 
correspondente as seguintes coordenadas geográficas: 3°04'02"S – 49°29'19"W e 
3°31'43"S – 49°12'08"W. 

 

b) Pré-processamento: as imagens deverão ser geometricamente corrigidas por meio do 
georreferenciamento no software ArcGis 10 utilizando como referência cartas 
topográficas na escala de 1:100.000 ou imagens ortorretificadas da NASA no formato 
MrSID. O RMS do georreferenciamento deve ser menor que 1 pixel para imagens 
ópticas e de aproximadamente 1,5 pixel para imagem radar. Todos os dados deverão 
estar no sistema de coordenadas UTM, Zona 22S e no Datum WGS 1984. 

 

c) Classificação: utilizar as imagens ópticas para transformar os valores de números 
digitais em componentes da cena (vegetação, solo e sombra) por meio do algoritmo de 
mistura espectral. Selecionar as imagens do componente solo e sombra e aplicar a 
técnica de segmentação por meio do algoritmo crescimento de regiões com parâmetros 
limiar de similaridade igual a 8 e limiar de área igual a 4. A classificação é realizada 
utilizando o algoritmo não supervisionado ISOSEG com o limiar de aceitação de 90% 
para as classes: floresta, desmatamento novo, vegetação não florestal, hidrografia e 
nuvens. Estes algoritmos de segmentação e classificação podem ser aplicados usando 
os softwares Spring 5 e TerraView 4. A categoria de mudança mapeada será da classe 
floresta para a classe desmatamento. 

 

d) Pós-classificação: o resultado da classificação em formato raster será transformado em 
formato vetorial para auditoria da classificação no ArcGis 10. Para análise de áreas com 
cobertura de nuvens será realizada a interpretação visual de imagem radar. 

 

e) Avaliação da acurácia da classificação: efetuada por meio da análise da exatidão 
global e do índice kappa obtidos de uma matriz de confusão (CONGALTON, 1999). 
Serão usados no mínimo 50 pontos distribuídos aleatoriamente e oriundos de imagens 
de satélite de alta resolução espacial (≤5 metros). A acurácia mínima do mapeamento da 
classificação deve ser 80%. 
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Passo 3 VM0015 – Análise de Agentes. Vetores e Causas Subjacentes do Desmatamento e Seu 
Desenvolvimento Futuro 

 

Identificação dos Agentes do Desmatamento 

a) Nome dos agentes do desmatamento: Pequenos Produtores; Médios e Grandes 
Produtores. 

b) Importância relativa: Estes dois grupos de agentes do desmatamento são responsáveis 
por 100% do desmatamento não planejado que ocorreu na Região de Referência. 

c) Breve descrição: Os pequenos produtores aqui apontados como agentes do 
desmatamento são aqueles que atuam como posseiros e invasores de terras (“sem-
toras”), na região de referência, área do projeto e cinturão de vazamento. Podem ser 
considerados como principais agentes responsáveis pelo desmatamento não planejado. 
Isso porque são influenciados e financiados por madeireiros ilegais constituindo os 
primeiros atores da cadeia de eventos regional do desmatamento. (INSTITUTO 
PEABIRU, 2013 – Capítulo 3). Apesar alguns serem provenientes de colonização antiga, 
há pequenos produtores e comunidades mais recentes instalados desde o final da 
década de 70 até a década de 90, e a maioria vive em um contexto de ausência quase 
que total de políticas públicas com insegurança fundiária, falta de assistência técnica, 
acesso deficiente a linhas de créditos, e sistemas de educação e saúde de baixa 
qualidade de pouca permeabilidade (INSTITUTO PEABIRU, 2013 – Capítulo 3). Assim, 
são facilmente aliciados por recursos financeiros e muitas vezes através da violência por 
agentes ilegais para a invasão e extração predatória de madeiras nobres para serraria e 
madeiras menos nobres, galhos e outros materiais vegetais para o preparo de carvão 
vegetal ilegal, sendo inclusive “contratados” para prestar serviço no preparo do carvão 
(INSTITUTO PEABIRU, 2013 – capitulo 3). De acordo com Lima & Pozzobon (2005) 
podemos enquadrar esse tipo de agente, após os eventos de invasões, como agentes 
de “exploração itinerante”. Essa exploração, diferente dos pequenos produtores 
“tradicionais”, médios e grandes produtores ou mesmo exploração empresarial, se 
caracteriza pela escala (pequena e média), ausência de titulação ou direito legal à terra 
explorada, capilaridade e efemeridade da ação, ou seja, uma ação que permeia no 
tempo e espaço em áreas de floresta e em uma mesma área acontece até o 
esgotamento dos recursos com grande ônus socioeconômico e ambiental consequente 
para a região. Entre as soluções e alternativas de intervenção propostas pelos mesmos 
autores está o fortalecimento do manejo comunitário dos recursos naturais e do 
associativismo, assim o interesse das populações locais em preservar seu ambiente e 
fontes de subsistência acabaria sendo mais eficiente que a fiscalização. Somam-se a 
isso as necessidades de melhorias na qualidade de vida, acesso a políticas públicas, 
assistência técnica e acesso ao mercado a esses pequenos produtores. 

Dando continuidade ao processo de desmatamento não planejado, em curto ou médio 
prazo estas áreas invadidas e desmatadas por “sem toras” são vendidas e incorporadas 
pelos Médios e Grandes Proprietários capitalizados pela pecuária extensiva. Esses 
proprietários dão continuidade ao ciclo de desmatamento para implantação de mais 
pastagens e, atualmente, plantio ou arrendamento para dendê, eucalipto e outras 
commodities (soja e milho em especial) (INSTITUTO PEABIRU, 2013). Conforme Lima & 
Pozzobon (2005), esses proprietários se comportam com características de 
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“latifundiários recentes”. Os primeiros latifundiários são oriundos do final da década de 
1950 e surgiram com a expansão territorial de fazendeiros de outras partes do Brasil 
(principalmente sul) para a Amazônia. A ocupação se deu em busca de terras baratas e 
com facilitação de políticas públicas governamentais, como programas de créditos e 
incentivos fiscais, para expansão da fronteira agrícola rumo ao interior da Amazônia. A 
expressão desse processo, e que ocorre até hoje, foi a devastação da cobertura vegetal, 
como indicativo de posse, e muitas vezes com grandes prejuízos sociais, como conflitos, 
violência e expulsão de comunidades indígenas e tradicionais, além de consolidar 
futuramente um quadro de concentração de terras. O principal uso da terra nessas áreas 
atualmente é a pecuária extensiva desenvolvida em solos pobres, e em pastagens 
degradadas, ocasionando sérias implicações ambientais. 

d) Breve avaliação do mais provável desenvolvimento do tamanho da população: de 
acordo com os dados censitários do IBGE (2012), a população rural na região de 
referência cresceu a uma taxa de 4.63% ao ano, nos últimos 10 anos. 

e) Estatísticas do desmatamento atribuído a cada agente da região de referência: entre 
os anos de 2000 e 2011 foram desmatados 95.679 hectares na região de referência, a 
uma taxa média de desmatamento de 7.579 hectares ao ano (2.12% a.a.). O incremento 
anual do desmatamento é apresentado no Gráfico 2. Pela análise de mudanças no uso 
da terra foi identificado que os (pequenos produtores) são os principais responsáveis 
pelo desmatamento não planejado dentro da região de referência (Tabela$17). 

 

 
Gráfico&2.&Desmatamento&anual&na&região&de&Referência&no&período&de&2000&a&2011.  

(
Tabela(17.(Desmatamento(atribuído(a(cada(agente.(

Agente Desmatamento (ha) Contribuição (%) 
Pequenos Produtores 73,664 66% 
Médios e Grandes Produtores 38,588 34% 

Total 112,252 100% 
 

 

Identificação dos Vetores do Desmatamento 
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Os principais vetores que afetam a quantidade do desmatamento na região de referência são: lavoura 
branca (lavoura temporária), pecuária, dendê (óleo de palma) e produção de grãos de soja e milho. 

 

• Lavoura Branca (roçado) 

Breve descrição: a lavoura branca constitui os principais cultivos de subsistência dos pequenos 
produtores, e incorpora principalmente as culturas de arroz, feijão, mandioca e milho. Dessas 
culturas, a mandioca é a de maior destaque, pois constitui a base da dieta familiar e do comércio 
na região de referência. A produção de lavoura branca se baseia no sistema de “corte e queima”, 
uma prática agrícola insustentável que leva a exaustão do solo e a necessidade de abertura de 
novas áreas, que são realizadas através do corte e queima de florestas para então implantação 
das culturas de lavoura branca, que permanece de dois a três anos sobre uma mesma área.  

Impacto no comportamento dos agentes: as culturas de lavoura branca são essenciais para a 
subsistência dos pequenos produtores e para o suprimento da demanda por alimentos, 
principalmente a mandioca e a farinha. O cultivo dessas é inevitável, e técnicas eficientes e 
sustentáveis de produção devem ser promovidas junto com melhores políticas públicas 
governamentais. 

Previsões de desenvolvimento: o plantio da mandioca e a necessidade de áreas para 
estabelecimento da lavoura branca tende a pressionar cada vez mais o desmatamento da região 
de referência devido ao incremento populacional observado nos últimos anos, aumento no preço 
da farinha e a falta de perspectiva nas melhorias nas técnicas de plantio e aumento de 
produtividade (INSTITUTO PEABIRU, 2013). 

Medidas a serem implementadas: espera-se que o Projeto possa colaborar com a promoção de 
assistência técnica rural com enfoque em um melhor planejamento e desenho agronômico do 
plantio, aumento da produtividade e outras técnicas que diminuam a necessidade da abertura de 
novas áreas florestadas. 

 

• Pecuária 

Breve descrição: a pecuária tem uma importância histórica e regional de relevância e constitui a 
principal atividade econômica dos médios e grandes proprietários. Essa pecuária é considerada 
uma atividade extensiva sobre pastagens degradadas e de baixa produtividade. 

Impacto no comportamento dos agentes: por ser a principal atividade econômica no contexto 
histórico e cultural dos médios e grandes proprietários na região de referência e apesar de ser 
realizada em um contexto de baixa produtividade, essa atividade permitem que esses agentes 
possam se capitalizar e investir na compra de novas terras para ampliação da atividade. Esse 
processo muitas vezes ocasiona o aumento da insegurança fundiária, a expulsão de 
comunidades tradicionais e conflitos com pequenos agricultores. 

Previsões de desenvolvimento: apesar de a pecuária ter se mostrado estável nos últimos anos, 
existe uma perspectiva de aumento para os próximos 10 anos devido a crescente especialização 
da região (cria, recria, engorda, acabamento, gado de leite, produção de matrizes, etc.). Também 
há uma expectativa de que um maior volume de gado venha de outros lugares para engorda e 
acabamento, aproveitando a infraestrutura de exportação do Porto de Barcarena (Porto de Vila 
do Conde), próximo da região de referência (INSTITUTO PEABIRU, 2013). 
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Medidas a serem implementadas: buscar articulação com os órgãos responsáveis atividades de 
assistência técnica e extensão rural para o aumento da produtividade e eficiência da pecuária, 
incentivo a técnicas de baixo impacto e integração pecuária-lavoura-floresta. Além do apoio a 
criação de indicadores de sustentabilidade. 

 

• Dendê (óleo de palma) 

Breve descrição: o plantio do dendê inicialmente foi difundido para a obtenção do óleo 
amplamente utilizado em diversos produtos alimentícios e cosméticos. Apesar de historicamente 
o Brasil ter tido uma participação modesta nesse mercado, esse quadro vem sendo amplamente 
alterado com as recentes políticas públicas governamentais do setor energético, impulsionando o 
plantio do dendê para a produção de biocombustível, através do lançamento do Programa 
Nacional de Óleo de Palma e a atração grandes empresas produtoras nacionais e multinacionais 
do setor (INSTITUTO PEABIRU, 2013; MARTINS, 2010). 

Impacto comportamento dos agentes: a presença de políticas públicas direcionadas e de 
grandes corporações pressiona o mercado de terras, o que leva médios e grandes proprietários 
a investir nesta atividade. Como áreas já destocadas são mais recomendadas para o plantio da 
palma, esta atividade ocupa áreas antes destinadas a pastagens degradadas. E mesmo que não 
ocasione diretamente o desmatamento, o plantio do dendê leva a uma transferência de terras 
criando uma demanda por novas áreas para a pecuária. Estes agentes (médios e grandes 
proprietários), agora capitalizados pelo dendê buscam a aquisição de novas áreas na região de 
referência. Durante o levantamento de campo foi identificado casos de desmatamento para 
plantio direto de dendê. 

Previsões de desenvolvimento: o Programa Nacional de Óleo de Palma lançado pelo governo 
federal em 2010 em Tomé-açu (próximo da região de referência) visa fornecer um conjunto de 
políticas públicas que garantam o suprimento de matéria-prima para a produção de biodísel 
brasileira. Na época o Pará já constituía o maior produtor de palma do país, com 80 mil hectares 
plantados justamente nas regiões do Rio Capim, Rio Guamá e Rio Tocantins. A perspectiva para 
os próximos 10 anos é de um crescimento de 20 a 30% da importância do dendê para a região. 

Medidas a serem implementadas: incorporar e fortalecer a sustentabilidade e técnicas de baixo 
impacto no cultivo de dendê através do apoio a criação de indicadores de sustentabilidade e 
organizações de produtores. 

 

• Produção de grãos de soja e milho 

Breve descrição: considerando a dinâmica da região de referência – no Arco do Desmatamento, 
a demanda por commodities agrícolas (principalmente milho e soja) resulta no desmatamento. 
Nos últimos anos o estado do Pará vem se tornando um produtor em potencial. No caso da soja, 
já se reconhece três diferentes polos produtores no estado: Paragominas, Santarém e 
Redenção. O polo de Paragominas incorporando grande parte da produção da região de 
referência do Projeto. E para o ano de 2013, por exemplo, os municípios de Tailândia e 
Abaetetuba já são considerados como microrregiões de plantio de soja (G1, Pará). 

Impacto comportamento dos agentes: a forma de uso da terra para a produção de grãos, 
principalmente milho e soja, ocorre de maneira semelhante ao dendê. Embora as plantações 
ocorram em áreas limpas (destocadas), muitas vezes não ocasiona diretamente o 
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desmatamento, mas pressionam e se apropriam das áreas de pastagem. Essa dinâmica 
impulsiona a pecuária a desmatar novas áreas.  

Previsões de desenvolvimento: com o aumento da disponibilidade de áreas destocada, 
(geralmente oriundas de pastagens e capoeiras), bem como infraestrutura de acesso e 
escoamento, incentivos governamentais, corporativos e financeiros, a expectativa é de aumento 
significativo em área plantada de grãos (INSTITUTO PEABIRU, 2013). 

Medidas a serem implementadas: de forma similar medidas as propostas ao dendê, espera-se 
que o Projeto possa apoiar na criação de indicadores de sustentabilidade e a promoção de 
técnicas sustentáveis e de baixo impacto. 

  

Variáveis que explicam a localização do desmatamento 

Um total de 10 variáveis foram analisadas para identificar quais são a de maior influência na localização 
do desmatamento em áreas convertidas entre 2000 e 2010 (Gráfico 3). O método usado para estimar a 
importância das variáveis foi desenvolvido por Sangermano et al (2010), que compara o desvio padrão 
de variáveis independentes dentro e fora de áreas desmatadas. O resultado foi um valor que varia entre 
0 e 1 (Relevance Weight) no qual os valores próximos a 01 (um) apresentam alta importância. 
Analisando Gráfico 3 foi possível notar que a localização do desmatamento ocorrido é mais associada 
com a proximidade de desmatamento antigo, rios, estradas, comunidades e elevação. 
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Gráfico&3.&Pesos&de&relevância&(relevance&weight)&das&variáveis&independentes&em&relação&a&localização&de&novos&

desmatamentos. 

 

Causas subjacentes do desmatamento 

Conforme observado por Geist & Lambin (2002), o desmatamento de florestas tropicais é um problema 
complexo em várias regiões no mundo e suas causas subjacentes resultam de vários fatores que atuam 
de forma direta e indireta. Na Amazônia Brasileira as causas iniciais do desmatamento estão ligadas as 
políticas de ocupação da região e políticas de investimentos em infraestrutura a partir da década de 
1960. Como consequência destas políticas, ocorreu o que ficou conhecido como a primeira fase da 
colonização região, identificado pela instalação de grandes projetos incentivados pelo governo Brasileiro 
como aberturas de rodovias, projetos de colonização, e projetos agropecuários, tal como a Fazenda 
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Maísa. Mas recentemente é possível observar outra fase em curso referente a forma de uso da terra na 
região, onde os incentivos governamentais de ocupação tem sido substituídos por atividades da 
agricultura e pecuária (CGEE, 2011), principalmente em áreas de fronteira agrícola, como na região do 
Arco do Desmatamento. 

A região do Projeto se encontra num contexto de ausência quase total de políticas públicas efetivas, com 
isso as principais causas subjacentes do desmatamento estão relacionadas à insegurança fundiária 
(atuação dos “sem toras”, atividades agropecuárias para estabelecer a posse da terra, e grilagem de 
terra); ausência de políticas públicas de uso sustentável da terra (falta de apoio técnico rural); fraca 
execução das leis (produção agropecuária e exploração florestal sem respeitar as leis); e questões de 
governança das questões ambientais (por exemplo, ações pontuais de comando e controle, redução de 
área de reserva legal de 80% para 50%). Para a região do Arco do Desmatamento a degradação da 
floresta pela extração ilegal de madeira para serraria e para a produção de carvão vegetal, também é 
considerada uma das causas subjacentes do desmatamento (INSTITUTO PEABIRU, 2013).  

Esse conjunto de causas resultam em diferentes formas de exploração e degradação da floresta, o que 
contribuiu de forma significativa para o desmatamento realizado pelos agentes nos últimos anos. 
Conforme observado pelo Instituto Peabiru, 2013), as estruturas atuais de gestão pública, principalmente 
a nível municipal, demonstram fragilidades para o estabelecimento de políticas claras, eficientes e 
efetivas de conservação, desenvolvimento sustentável e de combate ao desmatamento. Com isso, a 
tendência futura destas causas subjacentes ao desmatamento tende a permanecer conforme o que foi 
observado nos últimos anos, caso não ocorra ações pontuais de projetos para promover alternativas 
sustentáveis, ou que se tenha uma maior vigilância patrimonial para conter invasões de propriedades 
florestais, como a Fazenda Maísa. 

Espera-se que o Projeto possa implementar medidas, com o envolvimento dos órgãos governamentais, 
de fortalecimento das organizações e associações já existentes, oficinas de empoderamento de boas 
práticas sociais, ambientais, econômicas e financeiras. 

 

Análise da Cadeia de Eventos que levam ao desmatamento 

Apoiado nesse quadro de ausência de estratégias governamentais que visem a conservação e o 
desenvolvimento sustentável, a região de referência apresenta uma cadeia de eventos complexa e típica 
do “Arco de desmatamento”, que apresenta um padrão de exploração continuo e predatório, sempre 
impulsionando ao desmatamento de novas áreas e deixando um enorme passivo social e ambiental. 

Essa cadeia inicia com a entrada de madeireiros ilegais capitalizados, aliciando com incentivos 
financeiros ou com violência, pequenos produtores para invasão e exploração predatória para obtenção 
de madeiras nobres visando o mercado de construção civil. Juntamente com essa madeira é realizada a 
exploração de madeiras menos nobres para a produção ilegal de carvão vegetal. Após esse ciclo de 
degradação da floresta, ocorre o desmatamento da área invadida para produção de lavoura branca ou 
pastagens. Esses agora chamados de “posseiros” ou “sem toras” podem fixar-se por uns anos na região, 
desenvolvendo atividades de agricultura de baixa escala em um sistema de “corte e queima”. Sem 
nenhuma assistência ou técnicas de produção sustentável, esses pequenos produtores vendem a posse 
de suas terras para médios e grandes produtores historicamente vinculados a atividade de pecuária 
extensiva, e muitas vezes oficializando sua posse através da “grilagem de terras”. 

Esse médio e grande produtor desmata as novas áreas adquiridas para implantação de pastagens, 
consolidar a posse e os limites da propriedade. Mais recentemente transformam essas pastagens 
antigas em outros usos da terra, voltados para o mercado de commodities agrícolas (dendê, milho, soja). 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     89 

Essas novas atividades tornam a capitalizar esse agente do desmatamento que segue adquirindo mais 
terras, na maioria dos casos de pequenos produtores rurais. 

 

Conclusão 

Com base nas informações, dados analisados e consulta a especialistas do Imazon e do Instituto 
Peabiru, foi possível encontrar evidências conclusivas que explicam as relações entre os agentes, 
vetores, causas subjacentes e o histórico de desmatamento ocorrido na região de referência. A principal 
hipótese, é que as relações entre os agentes, vetores, causas subjacentes aqui identificadas, em 
conjunto com uma menor proteção florestal imposta pelo novo código florestal e a implantação de novas 
infraestruturas para a região (INSTITUTO PEABIRU, 2013), sugere que tendência futura para a 
estimativa de linha de base será um aumento na taxa de desmatamento na região de referência. 

 

Passo 4 VM0015 – Projeção do Desmatamento Futuro 

 

Projeção da Quantidade de Desmatamento Futuro (Passo 4.1) 

A região de referência não possui limites estratificados, pois os agentes, vetores e causas do 
desmatamento foram considerados iguais em toda sua área. 

 

Seleção da Abordagem de Linha de Base 

A análise isolada das taxas de desmatamento medidas no período histórico de referência não releva 
uma tendência clara de aumento, redução ou manutenção (Gráfico 2). Conforme observado no Passo 
3.4 (Cadeia de eventos), essa variação na taxa de desmatamento entre os subperíodos é resultado de 
uma complexa interação de vários fatores que atuam de forma direta e indireta. 

Como as conclusões obtidas da análise da relação entre a taxa de desmatamento histórico, agentes, 
vetores e causas subjacentes (Passo 3) apontaram que pode ocorrer um aumento na taxa de 
desmatamento na região de referência, foi selecionada a abordagem “a” (média histórica) para projetar o 
desmatamento, pois não há uma única variável que possam ser utilizadas para modelar a taxa de 
desmatamento no futuro em função de algum vetor do desmatamento (abordagem “c” – modelagem). 

 

Projeção anual das áreas de desmatamento de linha de base na região de referência 

O desmatamento anual de linha de base no ano t para a região de referência foi calculado conforme 
indicado na equação 04 indicada em Puyravaud (2003): 

 

 

ABSLRRi.t = Atn - Atn * ert 

 

Onde: 
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ABSLRRi.t: Área anual de desmatamento na linha de base no estrato i dentro da região de 
referência no ano t; (ha yr-1) 

Atn: Área com cobertura florestal no estrato i dentro da  região de referência no tempo n; (ha) 

r: Taxa de desmatamento aplicada no estrato i dentro da região de referência. (%) 

t: Intervalo de tempo (tn-tn-1).  

 

A taxa de desmatamento observada entre os anos 2000 e 2011 foi calculada conforme a equação 07 
indicada em Puyravaud (2003), e o valor obtido foi 2.12%. O desmatamento projeto para o período de 30 
anos (2012-2041) na região de referência é apresentado na Tabela 18. 

 

Projeção das áreas anuais do desmatamento de linha de base na área do projeto e no cinturão de 
vazamento 

O desmatamento de linha de base para a Área do Projeto e o Cinturão de Vazamento foi projetado 
espacialmente para toda a região de referência, conforme recomendação do passo 4.2.4 da Metodologia 
VM0015. 

 

Sumário da projeção quantitativa do desmatamento 

Nesta seção são apresentados os valores do desmatamento futuro projetado para o período 2011-2040 
na região de referência (Tabela 18), na área do Projeto (Tabela 19) e no cinturão de vazamento (Tabela 
20). 

 

Tabela&18.&&Desmatamento&anual&e&acumulado&para&a&Região&de&Referência&até&2041&(tabela&9.a&da&metodologia&VM0015).&

Project 
year t 

Stratum i in the 
reference region Total 

1 annual cumulative 

ABSLRRi.t ABSLRRt ABSLRR 

ha ha ha 

2012 6.510 6.510 6.510 

2013 6.373 6.373 12.883 

2014 6.240 6.240 19.123 

2015 6.109 6.109 25.232 

2016 5.980 5.980 31.212 

2017 5.855 5.855 37.067 

2018 5.732 5.732 42.799 

2019 5.612 5.612 48.410 

2020 5.494 5.494 53.904 

2021 5.378 5.378 59.282 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     91 

2022 5.265 5.265 64.548 

2023 5.155 5.155 69.703 

2024 5.047 5.047 74.749 

2025 4.941 4.941 79.690 

2026 4.837 4.837 84.527 

2027 4.735 4.735 89.263 

2028 4.636 4.636 93.899 

2029 4.539 4.539 98.437 

2030 4.443 4.443 102.881 

2031 4.350 4.350 107.231 

2032 4.259 4.259 111.490 

2033 4.169 4.169 115.659 

2034 4.082 4.082 119.741 

2035 3.996 3.996 123.737 

2036 3.912 3.912 127.650 

2037 3.830 3.830 131.480 

2038 3.750 3.750 135.230 

2039 3.671 3.671 138.901 

2040 3.594 3.594 142.495 

2041 3.519 3.519 146.013 

 

Tabela&19.&Desmatamento&anual&e&acumulado&para&a&Área&do&Projeto&até&2041&(tabela&9.b&da&metodologia&VM0015).&

Project 
year t 

Stratum i of the 
reference region in 

the project area 
Total 

1 annual Cumulative 

ABSLPAi.t ABSLPAt ABSLPA 

ha ha ha 

2012 213 213 213 

2013 257 257 470 

2014 242 242 712 

2015 286 286 998 

2016 329 329 1.327 

2017 370 370 1.697 

2018 252 252 1.949 

2019 226 226 2.175 

2020 181 181 2.356 

2021 198 198 2.554 

2022 164 164 2.718 
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2023 156 156 2.874 

2024 190 190 3.064 

2025 163 163 3.227 

2026 171 171 3.398 

2027 172 172 3.570 

2028 162 162 3.732 

2029 146 146 3.878 

2030 215 215 4.093 

2031 199 199 4.292 

2032 149 149 4.441 

2033 171 171 4.612 

2034 252 252 4.864 

2035 177 177 5.041 

2036 122 122 5.163 

2037 269 269 5.432 

2038 161 161 5.593 

2039 172 172 5.765 

2040 230 230 5.995 

2041 108 108 6.103 

 

Tabela&20.&Desmatamento&anual&e&acumulado&para&o&Cinturão&de&Vazamento&até&2041&(Tabela&9.c&da&metodologia&VM0015).&

Project 
year t 

Stratum i of the 
reference region in 

leakage belt 
Total 

1 annual Cumulative 

ABSLLKi.t ABSLLKt ABSLLK 

ha ha ha 

2012 1.121 1.121 1.121 

2013 1.012 1.012 2.133 

2014 855 855 2.988 

2015 845 845 3.833 

2016 965 965 4.798 

2017 923 923 5.721 

2018 673 673 6.394 

2019 651 651 7.045 

2020 543 543 7.588 

2021 500 500 8.088 

2022 444 444 8.532 

2023 450 450 8.982 
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2024 407 407 9.389 

2025 436 436 9.825 

2026 390 390 10.215 

2027 413 413 10.628 

2028 375 375 11.003 

2029 395 395 11.398 

2030 402 402 11.800 

2031 400 400 12.200 

2032 422 422 12.622 

2033 388 388 13.010 

2034 383 383 13.393 

2035 440 440 13.833 

2036 414 414 14.247 

2037 363 363 14.610 

2038 426 426 15.036 

2039 428 428 15.é 464 

2040 352 352 15.816 

2041 387 387 16.203 

 

Projeção da Localização do Desmatamento Futuro (Passo 4.2) 

Para determinação da localização do desmatamento de linha de base foi usado o Land Change Modeler 
(LCM), uma opção de modelagem espacial de uso da terra disponível no software IDRISI Selva. Como 
indicado pela VM0015 (Step 4.2) o LCM é um modelo apropriado para modelagem de linha de base de 
projetos REDD+. A seleção do LCM se deu pelos seguintes motivos: é um modelo disponível em 
publicações científicas de Eastman et al (2005), Fuller et al., 2011 e Sangermano (2010); possui um 
processo transparente para entrada e saída dos dados e parâmetros processados; incorpora o uso de 
dados apropriados para explicar a localização do desmatamento, conforme literatura relacionada ao 
tema (BARRETO, et al., 2011; SANGERMANO et al) e possui ferramentas apropriadas para avaliação 
de incertezas (PONTIUS & SCHNEIDER, 2001). 

A Figura 12 apresenta o fluxograma utilizado para executar a espacialização do desmatamento futuro 
para o Projeto REDD+ Maísa. Os principais passos foram: (i) definição dos pressupostos do modelo; (ii) 
organização da base de dados espaciais e não espacial; (iii) calibração e validação do modelo; (iv) 
desenvolvimento de cenários. Neste projeto foi utilizado o tamanho de pixel de 100 x 100 metros, 
formato IDRISI, na dimensão de 1.625 linhas por 2.101 colunas. 

 

Preparação dos mapas de fatores 

Este passo foi realizado utilizando a abordagem empírica. Diversos estudos mostram que mapas de 
distâncias de atributos espaciais da paisagem (distância de estradas, rios, assentamentos, 
desmatamento antigo entre outros) apresentam elevada correção com a localização de novos 
desmatamentos. O principal pressuposto desta abordagem foi que o desmatamento tende a ocorrer nas 
áreas mais próximas às variáveis vetores de desmatamento. Por exemplo, o desmatamento tem mais 
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chance de ocorrer em uma região próxima de uma estrada, do que uma região mais distante. O método 
empregado foi o “Relevance Weight” (IDRISI Selva), descrito no passo 3.   

Utilizando o algoritmo DISTANCE do programa IDRISI Selva, foram produzidos os mapas de distâncias 
dos atributos espaciais que representam variáveis vetores de desmatamento na região de referência. 
Para a variável categórica que representa as propriedades privadas (CAR Provisório), foi utilizado o 
algoritmo Empirical Likehood (IDRISI Selva) para avaliar a influência deste fator sobre o desmatamento 
ocorrido na região de referência. 

Todos os dados de entrada e saída do modelo foram organizados no formato digital padrão do programa 
IDRISI Selva. Os mapas de fatores utilizados neste projeto são apresentados na Tabela 21 (Tabela 10 
da VM0015). 
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Figura&12.&Fluxograma&do&modelo&utilizado&de&projeção&de&desmatamento.



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     96 

Tabela&21.&Lista&de&mapas.&variáveis&e&mapas&de&fatores&(Tabela&10&da&VM0015).&

Factor Maps 

Source 
Variable represented Meaning of the categories or pixel value 

Other Maps and 
Variables used to create 

the factor Map 
Algorithm or 

Equation 
used 

Comment
s ID File Name 

Unit Description Range Meaning ID File Name 

1 dst_dsm_sub INPE metros Distância desmatamento 
antigo 0-6313 Valores próximos de 0 são mais próximos do 

desmatamento   Desmatamento 

Distance 
(IDRISI Selva 

17.00) 

  

2 dst_estrada_sub Imazon metros Distância estradas 0-10045 Valores próximos de 0 são mais próximos de 
estradas   Estradas   

3 dst_gps_socioeconomi
a_sub 

Pesquisa 
campo - Distância comunidades na 

região de referência 0-76529 Valores próximos de 0 são mais próximos das 
comunidades 

  
Comunidades 

  

4 dst_terra_indigena_sub FUNAI metros Distância terras indígenas 0-57239 Valores próximos de 0 são mais próximos de terras 
indígenas 

  Terra Indigenas   
5 elevacao_sub NASA metros Elevação média 0-108 Variação da elevação a partir do nível médio do mar   elevacao_sub -   

6 elevacao_declividade_
sub NASA Graus Declividade 0-18 Declividade média 

    

Slope (IDRISI 
Selva 17.00) 

  

7 ev_0005_car_prov_sub SEMA - 

Probabilidade Empirica 
Desmatamento em 
Propriedades Médias e 
Grandes 

0-1 Probabilidade empiríca de ocorrer desmatamento 
em propriedades privadas 

  

CAR Provisório 

Empirical 
Likehood 

(IDRISI Selva 
17.00) 

  

8 dst_ibge_socioeconomi
co_sub IBGE metros Distância comunidades  

na região de referência 0-20769 Valores próximos de 0 são mais próximos das 
comunidades 

  Localidades IBGE 
Distance 

(IDRISI Selva 
17.00) 

  

9 dst_uc_sub IcmBio metros Distância unidades de 
conservação 0-107836 Valores próximos de 0 são mais próximos de 

unidades de conservação 
  

Unidades de 
Conservação 

  
10 dst_drenagem_sub IBGE metros Distância hidrografia 0-4242 Valores próximos de 0 são mais próximos dos rios   Hidrografia   

11 mask_incentive_dstCla
ss2 

Eco-
lógica - Máscara Reserva Legal 0-2 Valores próximos de 0 possui menos risco de 

desmatar floresta em reserval legal   CAR Provisório 

Empirical 
Likehood; 
Distance 

(IDRISI Selva 
17.00) 

  

12 mask_incentivo_PA151
_final 

Eco-
lógica - Máscara PA 151 e vicinais 

principais 0-2 
Valores próximos de 0 possui menos risco de 
desmatar floresta localizada próxima da PA 151 e 
vicinais principais 

  Estradas 
Distance 

(IDRISI Selva 
17.00) 

  

&
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Preparação dos mapas de risco de desmatamento 

Mapas de risco de desmatamento mostram as regiões mais favoráveis (risco = 1) ou menos favoráveis 
(risco = 0) para ocorrer desmatamento. Os mapas de risco foram preparados utilizando-se o módulo 
Land Change Modeler (LCM) disponível no IDRISI Selva considerando todas as variáveis apresentadas 
na Tabela 21. Para calibrar este modelo, o IDRISI Selva possui algoritmo denominado SimWeight 
(SANGERMANO et al., 2010). SimWeight significa Similarity Weighted, e utiliza a lógica K de vizinhança 
mais próxima para identificar a relevância de cada variável que é considerado como um vetor do 
desmatamento, para prever as localizações com potencial de ocorrência da transição entre as classes 
floresta e vegetação antropizada. A lógica utilizada pelo SimWeight consiste inicialmente na análise da 
relevância de cada variável para a ocorrência do desmatamento, calculando-se o peso de importância da 
variável através da equação 1. 

 

Equação 1: Fórmula para calcular o Peso de Importância das variáveis independentes (PI): 

 

PI = 1-(DPmudança/DPAreaEstudo) 

Onde: 

PI = Peso de importância 

DPmudança = Desvio padrão da variável vetor nas células/pixels de mudança 

DPAreaEstudo = Desvio padrão da variável vetor nas células/pixels de toda a área de estudo 

 

Em seguida, o SimWeight calcula o risco de desmatamento combinando as células de mudança 
e persistência. Para isso foram utilizadas somente as informações das variáveis com PI superior 
a 0.1. Essas informações foram combinadas pela seguinte fórmula adaptada de Sangermano et 
al. (2010). 

Equação 2. Fórmula para calcular o Risco de Desmatamento 

 

!!!!!!!!!= 

 

Onde: 

RiscoDesm = valor de risco de ocorrência de mudança variando de 0 (baixo risco) a 1 
(alto risco) 

c = número de células/pixels de mudança 

d = distância em células/pixels entre os pixels de mudança 

i = identificador do pixel de mudança 

k = distância em células/pixels dos vizinhos mais próximos do pixel de mudança 

O peso de importância das variáveis fatores de 1 a 10, da Tabela 21 foram calculados usando a 
Equação 1 (Gráfico 3 – passo 3 gráfico Relevance Weight). Os resultados indicam que as variáveis 
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menos importantes (peso = 0) para representar a dinâmica do desmatamento na região de referência 
foram: Probabilidade empírica do desmatamento em propriedades privadas, Declividade e Distância 
de Terras Indígenas. Essas variáveis não foram utilizadas para a produção do mapa de risco 
tendencial. 

As variáveis fatores número 11 e 12 foram utilizadas para identificar áreas de maior risco de 
desmatamento da linha de base nas áreas próximas à estrada PA 151 e em propriedades privadas 
com excedente de reserva legal (>50%). Esses dados foram combinados com o mapa de risco 
tendencial para o mapeamento do desmatamento futuro na região de referência (Mapa 15). Este 
mapa de risco de desmatamento em conjunto com a variável dinâmica “desmatamento antigo”, foram 
o ponto de partida para o mapeamento da taxa de desmatamento calculada no passo 4.1.  

 

 
Mapa$15.$Risco$de$desmatamento$projetado$para$a$Região$de$Referência$(2011$a$2041).$

 

Seleção do mapa de risco ao desmatamento mais acurado 

Para avaliar a qualidade do modelo gerado, a opção A foi escolhida – calibração e confirmação usando 
dois subperíodos históricos – disponível na metodologia VM0015 versão 1.1 (pagina 53). Dados do 
desmatamento ocorrido entre os anos 2000 e 2005 foram usados para calibrar o modelo, enquanto que o 
mapa de desmatamento ocorrido até 2011 foi utilizado para o processo de confirmação. Neste processo, 
um mapa de desmatamento para o ano de 2011 foi simulado a partir dos dados observados entre os 
anos 2000 a 2005.  



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     99 

O módulo LCM do IDRISI Selva gera dois mapas de simulação: o Mapa Hard e o Mapa Soft. O Mapa 
Hard consiste de uma estimativa do modelo de projetar células (pixel) com maior probabilidade 
mudanças entre as classes Floresta para a Classe Vegetação Antrópica em Equilíbrio no ano 
2011(Desmatamento). Os valores neste mapa são categóricos, representando uma única classe (por 
exemplo, 1 = Floresta; 2 = Vegetação Não Florestal; 3 = Hidrografia; 4 = Vegetação Antrópica em 
Equilíbrio). O mapa Soft é um mapa de risco de desmatamento com valores contínuos indicando áreas 
com maior ou menor risco de desmatamento, os valores variam de 0 (menor risco) a 1 (maior risco). 

A técnica FOM (Figure of Merit) foi aplicada para avaliar a acurácia do mapa simulado em 2011. O FOM 
é a razão da intersecção das mudanças observadas (mudanças entre o mapa de referência no tempo 1 
e no tempo 2) e as mudanças simuladas (mudanças entre o mapa de referência no tempo 1 e o mapa de 
referência no tempo 2) para a união da mudança observada e a variação prevista, conforme definido na 
equação 9 da VM0015 versão 1.1. 

A VM0015 versão 1.1 indica que o limiar mínimo para o melhor ajuste medido pelo FOM deve ser 
definido pela mudança líquida observada na região de referência para o período de calibração do 
modelo. A mudança líquida observada deve ser calculada como a área total de mudança sendo 
modelada na região de referência durante o período de calibração como porcentual da área total da 
região de referência, e o valor FOM deverá no mínimo equivalente a este valor. Se o valor FOM for 
abaixo deste limiar, o proponente do projeto deve demonstrar que no mínimo três modelos foram 
testados (resultando no mínimo três mapas de risco), e aquele com o melhor FOM foi usado. 

O valor limiar das mudanças líquidas observadas na região de referência foi de 0.08, e o valor FOM 
obtido aplicando a equação 9 da VM0015 versão 1.1 foi 0.15. Como o FOM para o primeiro mapa de 
risco produzido está acima do limiar mínimo, não foi necessário criar outros dois modelos para executar 
a alocação do desmatamento futuro (Passo 4.2.4 da VM0015 versão 1.1). 

Desta forma, o mapa de risco de desmatamento desenvolvido nesta etapa apresentou acurácia 
estatisticamente aceitável para projetar as mudanças de uso da terra até 2041 na região de referência do 
Projeto REDD+ Fazenda Maísa. 

 

Mapeamento da localização do desmatamento futuro 

O procedimento de selecionar os pixels com maior risco de desmatamento e de elaboração dos mapas 
de linha de base do desmatamento futuro, foram executados automaticamente (programado no IDRISI) 
pelo LCM. Assim, usando o módulo LCM do software IDRISI Selva, o mapeamento do desmatamento 
futuro até o ano 2041 foi projetado para toda a região de referência (Mapa 16). Após a conclusão do 
Passo 4,2,4 os mapas de desmatamento futuro na região de referência foram sobrepostos no IDRISI 
com os limites da Área do Projeto e com o Cinturão de Vazamento para quantificar o desmatamento 
(Tabelas 9b e 9c da VM0015 versão 1.1). O Mapa 17 mostra o desmatamento na Área do Projeto para o 
primeiro período fixo de linha de base. 
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Mapa$16.$Desmatamento$de$linha$de$base$na$Região$de$Referência$para$o$ano$de$2041. 

 

 

 
Mapa$17.$Mapa$do$desmatamento$anual$de$linha$de$base$na$Área$do$Projeto$até$o$ano$2021.$
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4.6 Adicionalidade (G2) 

A adicionalidade do Projeto foi analisada de acordo com a ferramenta aprovada pelo VCS “VT0001 – 
Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land 
Use (AFOLU) Project Activities”, versão 3.0, de 01 de Fevereiro de 2012.  

As condições de aplicabilidade da ferramenta são atendidas pois: 

• As atividades AFOLU são iguais ou similares às atividades propostas do Projeto, dentro dos 
seus respectivos limites, registradas ou não como Projeto VCS AFOLU, e não levam à 
violação de nenhuma lei aplicável mesmo que esta lei não seja aplicada; e 

• A metodologia de linha de base VM0015 fornece uma abordagem passo-a-passo para 
justificar a determinação do cenário linha de base mais plausível (ver “Part 2 – Methodology 
Steps for ex ante estimation of GHG emissions reductions” da VM0015). 

 

Passo 1. Identificação dos cenários alternativos de usos da terra aos propostos pela atividade do 
Projeto VCS AFOLU 

 

Sub-passo 1a. – Identifique cenários alternativos de usos da terra críveis às atividades do Projeto 
VCS AFOLU propostas  

Entre os cenários alternativos de uso do solo realistas e críveis que ocorreriam dentro dos limites do 
Projeto na ausência da atividade do Projeto AFOLU registrado no VCS, foram considerados: 

 

(i) Continuação do uso do solo anterior ao Projeto (cenário de linha de base):  

Nesse cenário o desmatamento continua sendo proveniente, em essência, da extração ilegal para 
madeira e carvão vegetal por posseiros e pequenos agricultores (“sem toras”), esses últimos em um 
contexto de ausência de políticas públicas e sob financiamento e incentivo de madeireiros ilegais. A curto 
e médio prazo após a invasão da área e desmatamento ilegal há a implantação de pecuária bovina 
extensiva em quase totalidade das áreas invadidas e exploradas ilegalmente. Esse quadro tende a se 
agravar já que atualmente a demanda por outras commodities estão em ascensão na região e com 
perspectivas devastadoras de pressão sob as áreas de floresta, como o dendê, a soja e o milho 
(INSTITUTO PEABIRU, 2013). 

Nesse cenário há um grande ônus social na região no projeto. Isso porque essa cadeia de eventos de 
desmatamento acaba gerando e potencializando uma série de problemas sociais, relacionados a 
violência e marginalização, por exemplo. E quanto a biodiversidade, o desmatamento na área do projeto 
representaria uma grande perda no contexto da paisagem da região de referência. Um dos estudos 
realizados pelo projeto apontou inclusive a importância da área do projeto para o abrigo e reprodução de 
grupos de animais que contribuem significativamente para a segurança alimentar das comunidades do 
entorno. 

Além disso, sem o investimento extra das atividades propostas pelo projeto para um monitoramento mais 
rigoroso das boas das práticas e processos do manejo florestal sustentável e exploração de impacto 
reduzido não há um controle e garantia da não degradação dos estoques de carbono a longo prazo, e 
consequentemente da sustentabilidade econômica do empreendimento, por exemplo devido a reduzidas 
taxas de regeneração natural que implicam em um menor estoque de madeira explorável para os 
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próximos ciclos. A degradação dos estoques de carbono possuiria implicações negativas ao clima e a 
baixa sustentabilidade econômica do empreendimento, com uma viabilidade econômica fragilizada há o 
aumento do risco de desmatamento na área do projeto. 

.Entre os anos de 2000 a 2011, nesse contexto, houve um desmatamento de aproximadamente 96 mil 
hectares para a região de referencia do projeto, representando 24% da floresta remanescente no ano de 
2000, (Ver Seção 2, Item 2.4, Parte 2 – Passo 4), (BRANDAO JR. et al., 2013). 

 

(ii) Atividade do Projeto sem registro como um Projeto VCS AFOLU: 

As atividades do projeto somariam as atividades já desenvolvidas de manejo florestal sustentável e 
práticas de impacto reduzido, com as atividades complementares para contenção e monitoramento do 
desmatamento, prospecção e o investimento em novas alternativas de negócio (sinérgicas à 
manutenção da cobertura vegetal) e a implementação de atividades focadas no desenvolvimento 
socioeconômico e de conservação da biodiversidade dentro da fazenda e nas comunidades do entorno. 

Para isso seria necessário um considerável investimento adicional aos investimentos estritamente 
necessários para o Manejo Florestal Sustentável na região do projeto. Atualmente, mesmo considerando 
apenas os investimentos necessários para o desenvolvimento do manejo florestal sustentável na 
Amazônia, a atividade já é avaliada como de relativo risco e baixa rentabilidade, devido a diferentes 
questões e barreiras como: a complexidade de operações e processos, barreiras burocráticas, oscilação 
de valor na madeira e dificuldades para escoamento de maneira certificada nos mercados regionais e 
nacionais. Os desembolsos com as atividades extras ao manejo (atividades complementares propostas 
pelo REDD+) reduziria ainda mais a viabilidade econômica do empreendimento.  

Não considerando nesse cenário a receita adicional resultante da comercialização de créditos verificados 
VCS a viabilidade econômica desse cenário fica comprometida a médio e longo prazo (ver Passo 2). 
Com a viabilidade econômica do empreendimento em cheque as atividades responsáveis pelos 
benefícios adicionais à biodiversidade e às comunidades tenderiam a deixar de ser praticadas com o 
tempo, já que muitas não são vitais ao empreendimento, reduzindo drasticamente os impactos líquidos 
positivos e co-benefícios do projeto para a região.  

Esses cenários foram construídos com base em literatura científica renomada a respeito do manejo 
florestal sustentável na Amazônia brasileira e dinâmicas usuais de desmatamento (PORTER-BOLLAND, 
2012; VERÍSSIMO et al., 1992; HOLMES, et al., 2002 apud SABOGAL, et al., 2006; PUTZ, et al., 2008; 
SPATHELF, et al, 2004 e complementados com estudos desenvolvidos especificamente para o desenho 
dessa intervenção, por exemplo, em parceria com o Instituto Peabiru. 

 

Sub-passo 1b. – Consistência dos cenários de usos da terra críveis com leis e regulações 
aplicáveis 

Dos cenários propostos, o cenário (ii) está em cumprimento com todos os requerimentos legais e 
regulatórios aplicáveis e apenas as práticas constantes no cenário (i) não estão de acordo com a 
legislação e regulamentações mandatórias. 

Isso se dá pois o desmatamento ilegal, ou não autorizado, ocorre de forma sistemática e difundida na 
Amazônia legal e principalmente na região do projeto, localizado no “Arco do Desmatamento”. Seguindo  
Higuchi, et al (2009) de 1997 a 2003 a taxa de desmatamento autorizado/ não autorizado foi de 19%, ou 
seja, 81% dos desmatamentos identificados não foram autorizados pelos órgãos públicos responsáveis. 
No estado do Pará é observado esse mesmo padrão.  
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Um estudo recente do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON, 2013) divulgou que, 
para os anos de 2011 a 2012, 78% da exploração de madeira foi não autorizada e ainda que desses 
78% a maioria (67%) situava-se em áreas privadas, devolutas ou sob disputa. Esse dado corrobora com 
estudos anteriores do mesmo instituto que identificaram as categorias de terras “privadas, sem uso e não 
reclamadas” como principais palcos do desmatamento ilegal/ não autorizado. 

As dificuldades das agências governamentais em fazer cumprir a lei são desde o nível estadual ao 
federal e devido a barreiras que envolvem corrupção, burocracia e déficit de recursos humanos e 
financeiros para a fiscalização. Sendo que, mesmo em casos nos quais os infratores são identificados, 
há um alto grau de impunidade, para citar um exemplo, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas 
da União (TCU) menos de 0,6% das multas aplicadas pelo IBAMA são efetivamente recolhidas. 
(BARRETO & SOUZA JR, 2002; BARRETO, 2006; ARAUJO & BARRETO, 2010; HUMMEL, et al., 2010) 

 

Sub-passo 1c. – Seleção do cenário de linha de base 

Descrito na Seção 4 – Aplicação da Metodologia, Item 2.4 Cenário da Linha de Base. 

 

Passo 2. Análise de Investimentos 

Sub-passo 2a. – Determinar o método de análise apropriado 

Como o Projeto gera benefícios financeiros além da receita relacionada aos créditos registrados no VCS 
através da comercialização de madeira tropical, foi aplicada uma análise comparativa de investimentos 
(Opção II) dos cenários alternativos para determinação da adicionalidade do Projeto. Foram analisados 
os cenários (i) e (ii). 

 

Sub-passo 2b. – Opção II. Aplicação da análise comparativa de investimentos  

O Valor Presente Líquido (VPL) foi selecionado como indicador financeiro para a análise comparativa de 
investimentos dos cenários alternativos. O VPL é um dos métodos mais utilizados pelas empresas para 
avaliação de Projetos e apresenta as seguintes vantagens em relação a outros indicadores: (i) leva em 
consideração o valor do dinheiro no tempo; (ii) os VPLs podem ser somados; e (iii) dependem apenas 
dos fluxos de caixa e do custo de capital (LEMES JÚNIOR, 2005). 

 

Sub-passo 2c. - Cálculo e comparação dos indicadores financeiros 

O resumo das fontes de receitas e despesas consideradas na análise são apresentadas nas Tabela&22 e 
Tabela&23. Ver a Seção 2.2 – Descricnao das Atividades do Projeto para descrição detalhada do manejo 
florestal sustentável (cenários i e ii) e das atividades complementares propostas para conter/monitorar o 
desmatamento nãp planejado e gerar benefícios líquidos ao clima, as comunidades e a biodiversidade. 

Tabela&22.&Resumo&das&fontes&de&receita&e&despesas&consideradas&nas&análises&comparativas&de&investimentos.&

Cenário Receitas Despesas 
(i) Manejo Florestal Sustentável, sem 

atividades complementares para 
conter/monitorar o desmatamento não 

planejado e sem atividades adicionais para 
beneficiar o clima, comunidades e 

biodiversidade. 

Venda de madeira tropical proveniente do 
manejo florestal sustentável. Manejo Florestal Sustentável 
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(ii) Manejo Florestal Sustentável, com 
atividades complementares para 

conter/monitorar o desmatamento não 
planejado e com atividades adicionais 
para beneficiar o clima, comunidades e 

biodiversidade. 

Venda de madeira tropical proveniente do 
manejo florestal sustentável. 

Manejo Florestal Sustentável + 
Atividades adicionais para 

conter/monitorar o desmatamento 
não planejado e para o clima, 
comunidades e biodiversidade 
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Tabela&23.&Premissas&consideradas&para&determinar&o&fluxo&de&caixa&do&projeto.&

Atividade Fluxo de Caixa Item Valores Período Observações 

Manejo Florestal 
Sustentável 

Receitas 

Volume de madeira dura (m3) 9.000  2013 - 2019 O Manejo Florestal Sustentável este em 
operação desde de 2002 e o plano de 
manejo é valido até 2019, quando da 
exploraçnao da ultuma Unidade de 

Produção Anual (UPA 17), finalizando, a 
princípio, seu ciclo operacional e receitas 

dele provenientes. 

Preço de madeira dura (R$/m3) 360 2013 - 2019 

Volume de madeira mista (m3) 10.000  2013 - 2019 

Preço de madeira mista (R$/m3) 255 2013 - 2019 

Custos 
  

Custos Fixos 
53% da média 
histórica dos 

últimos 2 anos 
2013 - 2019 Costos associados com a operação do 

manejo florestal sustentável e colheita de 
impacto reduzido. Custos Variáveis 

47% da média 
histórica dos 

últimos dois anos 
2013 - 2019 

Despesas 
  

Venda, Gerais & Administrativo (R$/ano) R$ 3,1 million 2014 - 2019 Manutenção do escritório e sede 
administrativa Venda, Gerais & Administrativo (R$/ano) R$ 240.000 2020 - 2041 

Impostos Impostos de venda (% da receita bruta) 14% 2014 - 2040 Impostos sobre receita bruta 

Despesas 
deferidas Investimentos pré-operacionais R$ 403.000 2013 - 2022 Investimentos pre-operacionais estão 

sendo deferidos até 2022 

REDD+ Despesas 

Despesas com pessoal (R$/year) R$ 30.000 2013 - 2041 
Planejamento inicial das atividades, gestão 

contínua e adaptativa das atividades e 
monitoramentos 

Biodiversidade e pesquisas (R$/year) R$ 80.000 2013 - 2041 

Verificação interna do andamento das 
atividades e resultados, aporte para 

monitoramentos/levantamentos de fauna e 
flora, articulação com instituições de 

ensino e pesquisa e oficinas para 
dissiminação de conhecimento 

Atividades sociais (R$/year) R$ 80.000 2013 - 2041 
Engajamento constante de stakeholders 
para revisar o planejamento e coordenar 

as atividades, incluindo despess logísticas 

Monitoramento da cobertura vegetal e certificação 
(R$/ano) R$ 93.000 2013 - 2041 

Encontro de incinicializacão e oficinas, 
compra de imagens de satélite, checagens 
de campo, monitoramento dos estoques de 
carbono, cauculo de emissões reduzidas, 

confecção de relatórios, entrada e 
acampanhamento dos processos de 
validações/verificações (VCS e CCB) 
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Os cenários de fluxo de caixa livre e análise comparativa de VPL levou em consideração as fotes 

de receita e despesas descritas na tabela 21, as premissas descritas na tabela 22 e ainda uma taxa de 

desconto de 20%. Tal taxa de desconto reflete o parâmetro gerencial crítico da Biofílica Investimentos 

ambientais para determinar o prosseguimento com um novo projeto/investimento.  

Uma análise conservadora até o ano de 2041 revelou um VPL negativo de R$ 3.750.953 para o 

cenário (i), um VPL ainda mais negativo de R$ 5.406.953 para o cenário (ii). Dessa forma, fica evidente 

que as atividades adicionais ao manejo florestal para conter/monitorar o desmatamento e gerar 

benefícios positivos líquidos ao clima, comunidades e biodiversidade comprometem a viabilidade 

financeira (já frágil) do Projeto, caso não haja agregação de uma receita adicional, como aquela 

resultante da comercialização dos créditos registrados no VCS.  

Conclui-se, portanto, que o cenário (i) apresenta melhor indicador financeiro e que o Projeto VCS 

AFOLU sem o benefício financeiro dos créditos registrados no VCS não é considerado o cenário 

financeiramente mais atrativo. 

 

Sub-passo 2d. - Análise de Sensibilidade 

A Tabela&24 apresenta as premissas crítias dos cenários (i) e (ii) e suas variações, consideradas 

razoáveis, utilizadas na análise de sensibilidade. No Panorama 1 foram consideradas as variaçnoes 

pessimistas e no 2 as otimistas. Os valores base são aqueles consideradso para a análise comparativa 

do VPL no Sub-passo 2c.  

 

Tabela&24.&Premissas&críticas&para&os&cenários&(i)&e&(ii)&e&suas&variações&utilizadas&na&análise&de&sensibilidade."

Cenário Premissas 
Panorama 

1 – Pessimista 2 – Otimista 

(i) Manejo Florestal Sustentável, sem 
atividades complementares para 

conter/monitorar o desmatamento não 
planejado e sem atividades adicionais 
para beneficiar o clima, comunidades 

e biodiversidade. 

a. Volume de colheita 80% do valor base 120% do valor base 

b. Preço da madeira 80% do valor base 120% do valor base 

(ii) Manejo Florestal Sustentável, com 
atividades complementares para 

conter/monitorar o desmatamento não 
planejado e com atividades adicionais 
para beneficiar o clima, comunidades 

e biodiversidade. 

a. Volume de colheita 80% do valor base 120% do valor base 

b. Preço médio da tora 80% do valor base 120% do valor base 

c. Custos REDD+ 120% do valor base 80% do valor base 
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No Panorama 1 ambos cenários apresentaram VPL negativo, sendo que o cenário (i) apresentou 

um VPL negativo de R$ 6.918,851 e o cenário (ii) de R$ 8,574,851. No Panorama 2 o cenário (i) 

apresentou um VPL positivo de R$ 858.488 e o cenário (ii) se manteve negativo com R$ 797,496. Tanto 

nos Panoramas 1 (pessimista) e 2 (otimista) de variação das premissas críticas o cenário (i) apresenta os 

melhores indicadores financeiros. 

A análise de sensibilidade fortalece a conclusão de que o Projeto REDD+ Maísa sem o registro 

como projeto VCS AFOLU e a receita derivada das vendas dos créditos não pode ser considerado o 

cenário financeiramente mais atraente, mesmo com variações razoáveis das premissas críticas. 

O modelos financeiros utilizados nas análises dos Sub-passos 2c e 2d estão disponíveis aos 

órgãos validadores/verificadores. 

 

Passo 4. Análise de prática comum 

Complementando as análises anteriores foram analisadas iniciativas semelhantes da região de 

referência do projeto, quanto a área, cobertura florestal e atividades realizadas (manejo florestal 

sustentável), no entanto sem a abordagem, atividades e incentivos financeiros adicionais do REDD+. 

Ainda esse ano (2013) foi publicada uma reportagem no Diário do Pará a respeito da invasão e 

desmatamento de um propriedade com características semelhantes da Fazenda Maísa. A propriedade 

se localizava no município de Moju e há 20 quilômetros de Tailândia e consistia em aproximadamente 23 

mil hectares, dos quais 16 mil eram dedicados a atividade de manejo florestal sustentável (devidamente 

licenciado pelo IBAMA e com certificação florestal) e o restante incorporava além de uma pequena parte 

de floresta, outros usos da terra e as benfeitorias e infraestruturas da fazenda e dos funcionários. 

A Fazenda conhecida como Fazenda Santa Marta foi invadida em 2006 para extração ilegal de 

madeira e produção de carvão vegetal através de um evento extremamente violento. Desde então o 

proprietário vem buscando diferentes meios legais e de articulação com as instituições responsáveis 

para a reintegração de posse e retomada das atividades de manejo. No entanto segue sem nenhuma 

resposta definitiva e oficial do governo e as (três) tentativas de integração de posse até agora acabaram 

frustradas e muito violentas. 

A Biofílica através das imagens de satélite obtidas para o estudo da linha de base da Fazenda 

Maísa estudou o histórico de desmatamento da Fazenda Santa Marta (coordenadas) a partir do ano 

2000 (gráfico 4). A fazenda Santa Marta com manejo operado pela Juruá Florestal Ltda está registrada 

sob o CAR número 566 e possuía um total de 20.986 hectares de floresta. De 2000 a 2011 apresentou 

uma taxa de desmatamento de 1,5% ao ano e uma área desmatada acumulada de 5.542 hectares. No 

entanto, observando o Gráfico 4 percebe-se que grande parte desse desmatamento ocorreu 

principalmente a partir do ano da invasão.  
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Gráfico"4."Análise"de"Prática"Comum 
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5 QUANTIFICAÇÃO DE REMOÇÕES E EMISSÕES REDUZIDAS EM 
TONELADAS DE GEE (CLIMA) 

 

5.1 Escala do Projeto e Estimativas de Emissões Reduzidas e Remoções 
de GEE 

Tabela"25."Escala"do"Projeto"

Projeto X 

Megaprojeto  

 
Tabela"26."Estimativa"de"emissões"reduzidas"e"remoções"de"GEE."

Anos Estimativa de emissões 
reduzidas e remoções de 
GEE (tCO2e) 

2012 51,678.8 

2013 65,449.9 

2014 65,152.5 

2015 79,741.9 

2016 92,939.4 

2017 109,049.4 

2018 78,270.9 

2019 72,865.7 

2020 66,849.5 

2021 73,000.1 

2022 62,608.0 

2023 59,670.6 

2024 69,507.0 

2025 60,791.8 

2026 62,304.3 

2027 61,512.7 

2028 58,040.3 

2029 52,836.6 

2030 73,566.4 

2031 68,808.4 

2032 53,839.8 

2033 60,472.2 

2034 84,928.6 

2035 62,676.7 

2036 46,032.5 

2037 90,331.0 

2038 58,171.7 

2039 61,589.7 
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2040 78,940.0 

2041 42,117.5 

Total estimated ERs 2,023,743.8 
Total number of crediting years 30 

Average annual ERs 67,458.1 

 

5.2 Manejo de Vazamento (CL2) 

Descrição do plano de manejo de vazamento e medidas a serem implementadas para mitigação do 
vazamento e dos riscos de vazamento se encontram na Seção 2, item 2.2 - Descrição das Atividades 
do Projeto (G3) 

5.3 Emissões da Linha de Base (G2) 

Passo 5 VM0015 – Definição do Componente de Mudanças no Uso e Cobertura da Terra na Linha 
de Base 

 

Cálculo de activity data da linha de base por classe de floresta  

O resultado das projeções de linha de base indicou um desmatamento de aproximadamente 6.103 
hectares de floresta na Área do Projeto entre 2012 e 2041 (Tabela 27) e 16.203 hectares para o Cinturão 
de Vazamento (Tabela 28). 

 

Tabela"27.""Área"anual"desmatada"por"classe"florestal"icl"dentro"da"Área"do"projeto"no"caso"de"linha"de"base"(baseline"activity"
data"per"forest"class)."tabela"11b"da"VM0015."

Área desmatada por classe florestal icl 
dentro da Área do Projeto 

Linha de base de 
desmatamento total na Área 

do Projeto 
IDicl> icl1 ABSLPAt ABSLPA 

Name> Forest annual cumulative 

Project yeart ha ha ha 

2012 213 213 213 

2013 257 257 470 

2014 242 242 712 

2015 286 286 998 

2016 329 329 1.327 

2017 370 370 1.697 

2018 252 252 1.949 

2019 226 226 2.175 

2020 181 181 2.356 

2021 198 198 2.554 

2022 164 164 2.718 

2023 156 156 2.874 
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2024 190 190 3.064 

2025 163 163 3.227 

2026 171 171 3.398 

2027 172 172 3.570 

2028 162 162 3.732 

2029 146 146 3.878 

2030 215 215 4.093 

2031 199 199 4.292 

2032 149 149 4.441 

2033 171 171 4.612 

2034 252 252 4.864 

2035 177 177 5.041 

2036 122 122 5.163 

2037 269 269 5.432 

2038 161 161 5.593 

2039 172 172 5.765 

2040 230 230 5.995 

2041 108 108 6.103 

 

Tabela"28."Área"anual"Desmatada"por"classe"florestal"icl"dentro"do"Cinturão"de"Vazamento"no"caso"de"linha"de"base"(baseline"
activity"data"per"forest"class)."tabela"11c"da"VM0015."

Área desmatada por classe florestal icl 
dentro do Cinturão de Vazamento 

Linha de base de 
desmatamento total no 
Cinturão de Vazamento 

IDicl> icl1 ABSLPAt ABSLPA 

Name> Forest annual Cumulative 

Project yeart ha ha ha 

2012 1.121 1.121 1.121 

2013 1.012 1.012 2.133 

2014 855 855 2.988 

2015 845 845 3.833 

2016 965 965 4.798 

2017 923 923 5.721 

2018 673 673 6.394 

2019 651 651 7.045 

2020 543 543 7.588 

2021 500 500 8.088 

2022 444 444 8.532 

2023 450 450 8.982 

2024 407 407 9.389 

2025 436 436 9.825 
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2026 390 390 10.215 

2027 413 413 10.628 

2028 375 375 11.003 

2029 395 395 11.398 

2030 402 402 11.800 

2031 400 400 12.200 

2032 422 422 12.622 

2033 388 388 13.010 

2034 383 383 13.393 

2035 440 440 13.833 

2036 414 414 14.247 

2037 363 363 14.610 

2038 426 426 15.036 

2039 428 428 15.464 

2040 352 352 15.816 

2041 387 387 16.203 

 

Cálculo do activity data da linha de base por classe pós-desmatamento 

O método 1 disponível na Metodologia VM0015 foi utilizado para definir a classe que irá substituir a 
cobertura florestal na linha de base do Projeto (denominada de Vegetação Antrópica em Equilíbrio). A 
Tabela 29 apresenta a área da zona 1, que engloba a Área do Projeto, Cinturão de Vazamento e Áreas 
de Manejo de Vazamento, e a área correspondente de cada classe de uso e cobertura após 
desmatamento. 

 

Tabela"29."Zonas"da"região"de"referência"que"englobam"as"classes"de"uso"e"cobertura"da"terra"após"o"desmatamento"de"linha"
de"base"(Tabela"12"da"VM0015)."

Zona 

Nome 
Total of all other LU/LC 
classes presents in the 

zone 
Total area of each Zone Zona 1 

IDfcl 1 

Area % of Zone Area % of Zone Area % of Zone 

IDz Name ha % ha % ha % 
1 Zone 1 69.790 100 22.306 31.96% 69.790 100 

Total area of each 
class fcl 69.790 100 22.306 31.96% 69.790 100 

 

A área projetada para ser desmatamento é reportada na Tabela 30 (para a Área do Projeto) e Tabela 31 
(para o Cinturão de Vazamento). 
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Tabela"30."Área"anual"desmatada"em"cada"zona"dentro"da"Área"do"Projeto"no"cenário"de"linha"de"base"(Tabela"13b"da"
VM0015)."

Area establiseh after deforestation per 
zone within the project area Total baseline deforestation 

in the project area 
IDz> 1 

Name> Zone 1 ABSLPAt ABSLPA 

Project yeart ha ha ha 

2012 213 213 213 
2013 257 257 470 
2014 242 242 712 
2015 286 286 998 
2016 329 329 1.327 
2017 370 370 1.697 
2018 252 252 1.949 
2019 226 226 2.175 
2020 181 181 2.356 
2021 198 198 2.554 
2022 164 164 2.718 
2023 156 156 2.874 
2024 190 190 3.064 
2025 163 163 3.227 
2026 171 171 3.398 
2027 172 172 3.570 
2028 162 162 3.732 
2029 146 146 3.878 
2030 215 215 4.093 
2031 199 199 4.292 
2032 149 149 4.441 
2033 171 171 4.612 
2034 252 252 4.864 
2035 177 177 5.041 
2036 122 122 5.163 
2037 269 269 5.432 
2038 161 161 5.593 
2039 172 172 5.765 
2040 230 230 5.995 
2041 108 108 6.103 
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Tabela"31."Área"anual"desmatada"em"cada"zona"dentro"do"Cinturão"de"Vazamento"no"cenário"de"linha"de"base"(Tabela"13b"
da"VM0015)"

Area establiseh after 
deforestation per zone within the 

leakage belt 
Total baseline 

deforestation in the 
leakage belt 

IDz> 1 

Name> Zone 1 ABSLLKt ABSLLK 

Project yeart ha ha ha 

2012 1.121 1.121 1.121 
2013 1.012 1.012 2.133 
2014 855 855 2.988 
2015 845 845 3.833 
2016 965 965 4.798 
2017 923 923 5.721 
2018 673 673 6.394 
2019 651 651 7.045 
2020 543 543 7.588 
2021 500 500 8.088 
2022 444 444 8.532 
2023 450 450 8.982 
2024 407 407 9.389 
2025 436 436 9.825 
2026 390 390 10.215 
2027 413 413 10.628 
2028 375 375 11.003 
2029 395 395 11.398 
2030 402 402 11.800 
2031 400 400 12.200 
2032 422 422 12.622 
2033 388 388 13.010 
2034 383 383 13.393 
2035 440 440 13.833 
2036 414 414 14.247 
2037 363 363 14.610 
2038 426 426 15.036 
2039 428 428 15.464 
2040 352 352 15.816 
2041 387 387 16.203 

 

Cálculo do activity data por categoria de mudança de uso do terra e cobertura da terra 

Não se aplica. 
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Passo 6 VM0015 – Estimativa das Mudanças nos Estoques de Carbono e Emissões de não-CO2 
na Linha de Base 

 

Estimativa da linha de base das mudanças de estoque de carbono 

A estimativa do estoque de carbono para a classe Floresta foi obtida por meio de um inventário florestal 
primário, realizado no ano de 2012 pela equipe técnica da Amazônia Gestão Ambiental em parceria com 
a Biofílica Investimentos Ambientais. A seguir serão apresentados os principais resultados obtidos nesse 
estudo. Maiores informações podem ser obtidas no documento Inventário florestal e estimativa de 
estoque de carbono da Fazenda Maísa (AMAZÔNIA GESTÃO AMBIENTAL, 2013). 

 

Estimativa do estoque médio de carbono por classe de uso e mudança na cobertura do solo 

 

• Classes de floresta existentes dentro da Área do Projeto e Cinturão de Vazamento 

Como mencionado na seção 1 do documento, a classe florestal é composta predominantemente pela 
tipologia Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas com Dossel Emergente (FODTB), com 98% de 
representatividade na área do projeto. Os 2% restantes são correspondentes ao que IBGE (2012) 
considera em seus mapas de distribuição como Campinarana Arborizada sem Palmeiras (CAMPI). 
Verificou-se em campo que a Área do Projeto encontra-se sob um área de transição entre as tipologias 
FODTB e CAMPI, sendo esta última com fortes características de FODTB. Assim, devido a baixa 
representatividade espacial da tipologia CAMPI, alta similaridade observada em campo com a FODTB e 
a diferenças não significativas encontradas no inventário, foi considerado para a estimativa de estoque 
uma única classe de floresta, constituída pela tipologia FODTB. 

A coleta de dados foi realizada através de uma amostragem estratificada (Batista, 2006) aleatorizada a 
partir da alocação de 6 transectos (unidades primárias) com 8 subparcelas (unidades secundária) cada, 
observando as recomendações do Apêndice 3 da VM0015 quanto às alocações de parcelas (Mapa 18). 
Cada sub-parcela representou uma área de 2500 m² (20 x 125 metros), conforme apresentado na Figura 
13, sendo que cada uma delas estão distantes 200 metros uma da outra dentro do transecto. 

 

 
Figura"13."Disposição"espacial"da"unidade"primária"de"amostragem"(transecto)"e"das"unidades"secundárias"(parcelas)."
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Mapa&18.&Alocação&nas&unidades&amostrais&de&inventário&florestal&na&Área&do&Projeto&
!

Foram inventariados todos os indivíduos arbóreos com diâmetro a altura do peito (DAP = 1,30 metros) 
maior ou igual a 15 centímetros. Esses indivíduos foram marcados em campo com uma placa de 
identificação e registrados seus nomes vulgares e a circunferência á altura do peito (CAP). Foi dado 
prioridade no uso de modelos linear de simples entrada (DAP como variável dependente), pois segundo 
(SILVA R., 2007) modelos de simples entrada possuem maior eficiência. Desta forma, não foram 
coletados dados de altura devido ao considerável aumento das incertezas amostrais que se ocorrem 
com a incorporação dessa variável nos modelos (CHAVE et al., 2005; LIMA, 2010).   

A equação alométrica utilizada para estimar a biomassa florestal foi desenvolvida por Silva (2007). Essa 
equação foi desenvolvida para calcular a biomassa fresca acima do solo, que compreende tronco, galhos 
grossos e finos, folhas, flores e frutos. Esta equação também inclui a biomassa fresca abaixo do solo de 
raízes grossas (diâmetro de base superior a 2 milímetros). Outras equações alométricas também foram 
testasdas e os resultados comparados com os de Silva (2007). Foram testadas as equções de ARAUJO 
et al (1999) desenvolvida em Tomé Açu (próximo a área do projeto) e HIGUSHI et al (1998). Entre essas a 
equação de Silva (2007) se mostrou a mais conservadora. Como medidas adicionais de comparação 
foram utilizadas base de dados espaciais de grande abrangência geográfica para comparar a 
fitifissionomia (IBGE, 2012), densidade de biomassa (BACCINI, 2012) e altura (SMARD et al, 2011)para 
comparar as floresas da área onde foi desenvolvida a equação utilizada e a área do projeto, analises que 
também comprovaram a abordagem conservadora ems e utilizar Silva (2007). 

A estimativa da biomassa fresca total (acima e abaixa do solo) foi, então, convertida em biomassa seca 
através de um fator de conversão descrito também em (SILVA R. , 2007). O fator de conversão de 
biomassa fresca para carbono utilizado (Tabela 32), foi desenvolvido por Nogueira (2008), escolhido por 
também se tratar de uma publicação científica de referência para a região da Amazônia Brasileira. 
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Tabela"32."Descrição"da"equação"alométrica"e"fatores"de"conversão"utilizados."

Equação Alométrica Correlação (R2) Incerteza (Syx%) Utilização dos Fatores de Conversão 

PF = 2.7179 * (DAP)1.8774 0.94 3.9 PS = PF * TS 
C = PS * TC 

 

Onde:  

PF = Peso fresco de biomassa total (acima e abaixo do solo). em kg; 

DAP = Diâmetro a Altura do Peito (cm); 

PS = Peso seco de biomassa total (acima e abaixo do solo). em kg;  

C = Teor de carbono total (acima e abaixo do solo). em kg;  

TS = Teor de biomassa seca = 0.584 (SILVA, 2007);  

TC = Teor de carbono a biomassa seca = 0.485 (NOGUEIRA , 2008). 

A equação de Silva (2007) foi escolhida pelas seguintes razões: 

• Foi ajustada pelo método destrutivo em área de fitofisionomia de Floresta Ombrófila Densa 
(FOD), em floresta de terra firme localizada próxima a Manaus-AM, na Amazônia Central; 

• A equação foi desenvolvida em um instituto de pesquisa de referência em ecologia florestal 
e manejo no Bioma Amazônico, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA; 

• É cientificamente robusta, apresenta um considerável ajuste (R2 94%), baixa incerteza 
(3,9%) e distribuição regular de resíduos;  

• É uma equação de simples entrada e minimiza erros por não utilizar variáveis como altura e 
densidade, onde a acurácia da mensuração destes dados em campo é baixa, e estão 
sujeitas a outros erros não amostrais; 

• A variável independente de entrada é o Diâmetro a Altura do Peito (DAP), que geralmente 
apresenta a maior correlação com biomassa e menor erro amostral em relação a outros 
parâmetros alométricos; e 

• A equação é recomendada para medidas de DAPs para um amplo intervalo de diâmetros 
arbóreos (de 5 a 120 centímetros). 

 

A equação de Silva, 2007 contabiliza biomassa acima e abaixo do solo. Para a separação dos 
reservatórios de estoque de carbono acima e abaixo do solo foram utilizadas as proporções indicadas 
pela mesma autora (SILVA, 2007). No trabalho mencionado a autora encontrou uma proporção de 72,9% 
± 6,9 para biomassa acima do solo e 27% ± 6,9 para biomassa abaixo do solo. Como medida 
conservadora, outros componentes da biomassa vegetal, como árvores com DAP inferior a 10 
centímetros, palmeiras, cipós e outros componentes não arbóreos não foram considerados. 
Com base no inventário florestal realizado, a biomassa viva (acima e abaixo do solo) apresenta em 
média 123,58 (± 7,57) toneladas de carbono por hectare. Para a conversão do estoque de carbono para 
CO2e foi utilizado o fator de conversão de 3,667 (44/12).  
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A Tabela 33 apresentam os valores de carbono médio por hectare para a classe inicial de uso e 
cobertura do solo considerada para o cenário de linha de base presente na área do projeto e cinturão de 
vazamento. 

Tabela"33."Estoques"de"carbono"por"hectare"para"a"classe"inicial"icl"existentes"na"Área"do"Projeto"e"Cinturão"de"Vazamento"
(Tabela"15a"da"VM"0015)."

Initial forest class icl     
Name: Forest     

IDicl 1       
Average carbon stock per hectare + 90% CI     

Cabicl Cbbicl Cdwicl Ctoticl 

C stock ± 95% CI C stock ± 95% CI C stock ± 95% CI C stock3 ± 95% CI 

tCO2e ha-1 tCO2e ha-1 tCO2e ha-1 tCO2e ha-1 tCO2e ha-1 tCO2e ha-1 tCO2e ha-1 tCO2e ha-1 

330.8 - 122.3 -     453.1 27.8 
 
Onde: 

Cabicl = Estoque de carbono equivalente médio por hectare para o reservatório de biomassa 
acima do solo para a classe inicial de floresta; 
Cbbicl = Estoque de carbono equivalente médio por hectare para o reservatório de biomassa 
abaixo do solo para a classe inicial de floresta; 
Cdwicl = Estoque de carbono equivalente médio por hectare para o reservatório de biomassa 
morta para a classe inicial de floresta; 
Ctoticl = Estoque de carbono equivalente médio por hectare para o reservatório de biomassa total 
para a classe inicial de floresta; 

 

• Classe de uso da terra após desmatamento projetado para Área do Projeto e Cinturão 
de Vazamento no cenário da linha de base. e para a classe de não-floresta existente 
nas Áreas de Manejo de Vazamento 

A Metodologia VM0015 permite o uso de estimativas oriundos de estudos locais, e desta forma um valor 
de 61,2 tCO2e ha-1 foi tomado como referência para o estoque de carbono da classe de vegetação 
antrópica em equilíbrio, a classe projetada para existir na Área do Projeto e no Cinturão de Vazamento 
no cenário do Projeto. Esta estimativa de estoque de carbono foi obtida por (FEARNSIDE, 1996), através 
de um estudo de longo prazo, da paisagem e composição média da vegetação em áreas desmatadas da 
Amazônia Brasileira, que consiste em uma matriz composta pastagens, agricultura de pequena escala e 
plantações (temporárias e permanentes) usualmente encontradas em um cenário pós-desmatamento na 
Amazônia. Este valor é conservativo porque representa uma estimativa média da composição de uma 
paisagem em equilíbrio, com um aumento de 30% sobre o valor apresentado pelo autor. 

Fearnside (1996) é uma literatura científica revisada, e representa o único estudo para a Amazônia 
Brasileira sobre o estoque de carbono em áreas desmatadas, satisfazendo os requisitos da seção 4.5.6 
do Padrão VCS: 

                                                
3 Devido a incerteza ficar acima de 10% para a estimativa do reservatório Cdw. na soma do estoque total foi utilizado o menor valor 
do intervalo de confiança (18.35 tCO2e ha-1) para esse reservatório. 
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1. Dados não foram coletados diretamente de fontes primárias; 

2. Dados foram coletados de fontes secundárias, por pesquisadores do INPA (renomado 
instituto de pesquisa para o tema no Brasil), publicado por uma revista científica 
Internacional e conceituada (Forest Ecology and Management); 

3. Os dados são de um período que reflete com precisão a prática corrente disponível para a 
determinação de estoque de carbono, recentemente aceito em outras publicações 
científicas internacionais como referencia (Yanavi et al, 2012; Fearnside et al, 2009); 

4. Nenhuma amostragem foi aplicada sobre esses dados; 

5. Os dados estão disponíveis ao público através do website: 
http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/LISTAS%20POR%20ASSUNTO-L.htm. Acesso em 12 de 
dezembro de 2013; 

6. Estão disponíveis para avaliação independente do VCSA e VVB; 

7. Os dados são apropriados para o escopo geográfico da VM0015, 

8. A análise de peritos não foi necessária; e 

9. Os dados não são mantidos apenas em um repositório central de armazenamento. 

 

Cálculo dos fatores de mudança no estoque de carbono 

O cenário de linha de base do Projeto considera as mudanças no estoque de carbono da floresta 
substituída por um tipo de vegetação que pode ser áreas de pastagens, plantações de pequena escala 
ou culturas agrícolas temporárias e permanentes. Os requisitos do documento AFOLU VCS exigem que 
se considere o decaimento do estoque de carbono dos reservatórios de carbono de solo orgânico, 
biomassa abaixo do solo, madeira morta e de produtos madeireiros.  

Para calcular este decaimento, a VM0015 versão 1.1 aplica uma função linear para contabilizar o 
decaimento do estoque de carbono inicial para a classe de floresta inicial (icl) e um aumento no estoque 
de carbono na classe após o desmatamento (fcl). A Tabela 20a (Tabela 34 no documento) e Tabela 20b 
(Tabela 35 no documento) apresentam como o fator de mudanças de estoque de carbono foi calculado. 

 

Tabela"34."Fator"de"mudança"no"estoque"de"carbono"para"a"classe"de"floresta"inicial"icl"(Método"1)"(Tabela"20a"da"VM0015)."

Anos depois do 
desmatamento ΔCabicl.t ΔCbbicl.t ΔCdwicl.t ΔCtotcl.t 

1 t* 330.8 12.2 0.0 343.0 
2 t*+1 0 12.2 0.0 12.2 
3 t*+2 0 12.2 0.0 12.2 
4 t*+3 0 12.2 0.0 12.2 
5 t*+4 0 12.2 0.0 12.2 
6 t*+5 0 12.2 0.0 12.2 
7 t*+6 0 12.2 0.0 12.2 
8 t*+7 0 12.2 0.0 12.2 
9 t*+8 0 12.2 0.0 12.2 
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10 t*+9 0 12.2 0.0 12.2 
11 t*+10         
12 t*+11         
13 t*+12         
14 t*+13         
15 t*+14         
16 t*+15         
17 t*+16         
18 t*+17         
19 t*+18         
20 t*+19         

21-T t*+20...         

 

Tabela"35."Fator"de"mudança"do"estoque"de"carbono"para"a"classe"fcl"ou"zonas"z"(Método"1)"(Tabela"20b"da"VM0015)."

Anos depois do 
desmatamento ΔCtotfcl.t 

1 t* 6.1 
2 t*+1 6.1 
3 t*+2 6.1 
4 t*+3 6.1 
5 t*+4 6.1 
6 t*+5 6.1 
7 t*+6 6.1 
8 t*+7 6.1 
9 t*+8 6.1 

10 t*+9 6.1 
11 t*+10 0 
12 t*+11 0 
13 t*+12 0 
14 t*+13 0 
15 t*+14 0 
16 t*+15 0 
17 t*+16 0 
18 t*+17 0 
19 t*+18 0 
20 t*+19 0 

21-T t*+20...   
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Cálculo da linha de base das mudanças no estoque de carbono 

O Método 1 da VM0015 versão 1.1 (activity data are available for classes) foi usado para calcular a linha 
de base de mudanças no estoque de carbono na Área do Projeto (Tabela 36) e no Cinturão de 
Vazamento (Tabela 37) para o ano t, conforme a equação 10 da página 72 da VM0015 versão 1.1. 

 

Tabela"36."Linha"de"base"das"mudanças"no"estoque"de"carbono"na"Área"do"Projeto."

Carbon stock 
changes per initial 

forest class icl 

Total carbon stock 
change of initial forest 

class in the project area 

Carbon stock 
changes per 

post-
deforestation 

zone z 

Total carbon stock 
change of post-

deforestation zones in 
the project area 

Total net carbon stock 
change of the project 

area 

IDicl> 1 ΔCBSLPAicl.t ΔCBSLPAicl IDiz> 1 ΔCBSLPAz.t ΔCBSLPAz ΔCBSLPAt ΔCBSLPA 

Name> Forest annual cumulative Name> Zone 1 annual cumulative annual cumulative 

Project 
Year t tCO2-e tCO2-e tCO2-e Project 

Year t tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e 

2012 73,065.4 73,065.4 73,065.4 2012 1,302.9 1,302.9 1,302.9 71,762.5 71,762.5 

2013 90,763.7 90,763.7 163,829.1 2013 2,875.0 2,875.0 4,177.9 87,888.7 159,651.2 

2014 88,761.4 88,761.4 252,590.5 2014 4,355.2 4,355.2 8,533.1 84,406.1 244,057.3 

2015 106,814.3 106,814.3 359,404.8 2015 6,104.7 6,104.7 14,637.8 100,709.7 344,767.0 

2016 125,062.4 125,062.4 484,467.2 2016 8,117.2 8,117.2 22,754.9 116,945.3 461,712.3 

 2017 143,150.3 143,150.3 627,617.5 2017 10,380.4 10,380.4 33,135.3 132,769.9 594,482.2 

2018 107,197.9 107,197.9 734,815.4 2018 11,921.9 11,921.9 45,057.2 95,276.0 689,758.2 

2019 101,361.1 101,361.1 836,176.4 2019 13,304.3 13,304.3 58,361.5 88,056.8 777,814.9 

2020 88,688.7 88,688.7 924,865.1 2020 14,411.5 14,411.5 72,773.0 74,277.2 852,092.1 

2021 96,733.8 96,733.8 1,021,598.9 2021 15,622.6 15,622.6 88,395.6 81,111.2 933,203.3 

2022 84,887.4 84,887.4 1,106,486.3 2022 15,322.9 15,322.9 103,718.5 69,564.5 1,002,767.8 

2023 81,005.7 81,005.7 1,187,492.0 2023 14,705.1 14,705.1 118,423.5 66,300.6 1,069,068.5 

2024 91,617.0 91,617.0 1,279,109.0 2024 14,387.0 14,387.0 132,810.5 77,230.0 1,146,298.4 

2025 81,181.1 81,181.1 1,360,290.0 2025 13,634.6 13,634.6 146,445.1 67,546.5 1,213,844.9 

2026 81,895.1 81,895.1 1,442,185.2 2026 12,668.1 12,668.1 159,113.3 69,227.0 1,283,071.9 

2027 79,804.4 79,804.4 1,521,989.6 2027 11,457.0 11,457.0 170,570.3 68,347.4 1,351,419.3 

2028 75,395.7 75,395.7 1,597,385.2 2028 10,906.5 10,906.5 181,476.7 64,489.2 1,415,908.5 

2029 69,124.5 69,124.5 1,666,509.7 2029 10,417.1 10,417.1 191,893.8 58,707.4 1,474,615.9 

2030 92,365.5 92,365.5 1,758,875.2 2030 10,625.1 10,625.1 202,518.9 81,740.4 1,556,356.3 

2031 87,084.9 87,084.9 1,845,960.2 2031 10,631.2 10,631.2 213,150.1 76,453.7 1,632,810.1 

2032 70,361.5 70,361.5 1,916,321.7 2032 10,539.4 10,539.4 223,689.6 59,822.0 1,692,632.1 

2033 77,822.5 77,822.5 1,994,144.2 2033 10,631.2 10,631.2 234,320.8 67,191.3 1,759,823.4 

2034 105,375.6 105,375.6 2,099,519.8 2034 11,010.5 11,010.5 245,331.2 94,365.1 1,854,188.6 

2035 80,736.8 80,736.8 2,180,256.6 2035 11,096.1 11,096.1 256,427.3 69,640.7 1,923,829.3 

2036 61,943.6 61,943.6 2,242,200.2 2036 10,796.4 10,796.4 267,223.7 51,147.2 1,974,976.5 
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2037 111,757.5 111,757.5 2,353,957.6 2037 11,389.7 11,389.7 278,613.4 100,367.8 2,075,344.3 

2038 76,018.8 76,018.8 2,429,976.5 2038 11,383.6 11,383.6 289,997.0 64,635.2 2,139,979.5 

2039 79,975.6 79,975.6 2,509,952.1 2039 11,542.6 11,542.6 301,539.6 68,433.0 2,208,412.5 

2040 99,345.5 99,345.5 2,609,297.5 2040 11,634.4 11,634.4 313,174.0 87,711.1 2,296,123.6 

2041 57,874.9 57,874.9 2,667,172.5 2041 11,077.7 11,077.7 324,251.7 46,797.2 2,342,920.8 

 

Tabela"37."Linha"de"base"das"mudanças"no"estoque"de"carbono"no"Cinturão"de"Vazamento."

Carbon stock 
changes per initial 

forest class icl 

Total carbon stock 
change of initial forest 

class in the leakage belt 
area 

Carbon stock 
changes per 

post-
deforestation 

zone z 

Total carbon stock 
change of post-

deforestation zones in 
leakage belt area 

Total net carbon stock 
change of the leakage 

belt area 

IDicl> 1 ΔCBSLLKicl.t ΔCBSLLKicl IDiz> 1 ΔCBSLLKz.t ΔCBSLLKz ΔCBSLLKt ΔCBSLLK 

Name> Forest annual cumulative Name> Zone 1 annual cumulative annual cumulative 

Project 
Year t tCO2-e tCO2-e tCO2-e Project 

Year t tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e 

2012 384,536.6 384,536.6 384,536.6 2012 6,857.1 6,857.1 6,857.1 377,679.6 377,679.6 

2013 360,856.2 360,856.2 745,392.8 2013 13,047.4 13,047.4 19,904.5 347,808.8 725,488.4 

2014 319,377.2 319,377.2 1,064,770.1 2014 18,277.4 18,277.4 38,181.8 301,099.9 1,026,588.3 

2015 326,403.6 326,403.6 1,391,173.7 2015 23,446.1 23,446.1 61,627.9 302,957.4 1,329,545.7 

2016 377,901.5 377,901.5 1,769,075.2 2016 29,349.0 29,349.0 90,976.9 348,552.6 1,678,098.3 

2017 375,296.2 375,296.2 2,144,371.4 2017 34,994.9 34,994.9 125,971.8 340,301.3 2,018,399.6 

2018 300,827.0 300,827.0 2,445,198.4 2018 39,111.6 39,111.6 165,083.4 261,715.4 2,280,115.1 

2019 301,511.2 301,511.2 2,746,709.6 2019 43,093.7 43,093.7 208,177.1 258,417.5 2,538,532.5 

2020 272,425.6 272,425.6 3,019,135.2 2020 46,415.2 46,415.2 254,592.2 226,010.5 2,764,543.0 

2021 264,316.2 264,316.2 3,283,451.5 2021 49,473.6 49,473.6 304,065.9 214,842.6 2,979,385.6 

2022 237,511.7 237,511.7 3,520,963.2 2022 45,332.5 45,332.5 349,398.4 192,179.3 3,171,564.8 

2023 232,623.3 232,623.3 3,753,586.5 2023 41,894.8 41,894.8 391,293.1 190,728.5 3,362,293.3 

2024 212,919.8 212,919.8 3,966,506.3 2024 39,154.4 39,154.4 430,447.5 173,765.4 3,536,058.8 

2025 217,511.0 217,511.0 4,184,017.3 2025 36,652.6 36,652.6 467,100.1 180,858.4 3,716,917.2 

2026 195,261.9 195,261.9 4,379,279.2 2026 33,135.3 33,135.3 500,235.4 162,126.6 3,879,043.7 

2027 196,633.0 196,633.0 4,575,912.2 2027 30,015.7 30,015.7 530,251.1 166,617.3 4,045,661.0 

2028 180,418.1 180,418.1 4,756,330.3 2028 28,192.9 28,192.9 558,444.0 152,225.2 4,197,886.2 

2029 183,903.2 183,903.2 4,940,233.4 2029 26,626.9 26,626.9 585,071.0 157,276.2 4,355,162.5 

2030 184,494.4 184,494.4 5,124,727.8 2030 25,764.5 25,764.5 610,835.4 158,729.9 4,513,892.4 

2031 182,609.8 182,609.8 5,307,337.6 2031 25,152.8 25,152.8 635,988.2 157,457.0 4,671,349.4 

2032 189,618.3 189,618.3 5,496,955.9 2032 25,018.2 25,018.2 661,006.4 164,600.1 4,835,949.5 

2033 177,612.8 177,612.8 5,674,568.7 2033 24,638.9 24,638.9 685,645.3 152,973.9 4,988,923.4 

2034 175,665.3 175,665.3 5,850,234.0 2034 24,492.1 24,492.1 710,137.5 151,173.2 5,140,096.5 

2035 194,569.8 194,569.8 6,044,803.9 2035 24,516.6 24,516.6 734,654.1 170,053.2 5,310,149.8 

2036 186,262.6 186,262.6 6,231,066.4 2036 24,663.4 24,663.4 759,317.5 161,599.1 5,471,748.9 
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2037 168,780.3 168,780.3 6,399,846.7 2037 24,357.6 24,357.6 783,675.1 144,422.7 5,616,171.6 

2038 190,244.4 190,244.4 6,590,091.1 2038 24,669.5 24,669.5 808,344.6 165,574.9 5,781,746.5 

2039 191,309.6 191,309.6 6,781,400.7 2039 24,871.4 24,871.4 833,216.0 166,438.2 5,948,184.7 

2040 165,557.3 165,557.3 6,946,957.9 2040 24,565.5 24,565.5 857,781.5 140,991.7 6,089,176.4 

2041 176,976.3 176,976.3 7,123,934.2 2041 24,486.0 24,486.0 882,267.5 152,490.3 6,241,666.7 

 

Linha de base das emissões de não-CO2 por incêndios florestais 

Emissões não-CO2 não foram consideradas e contabilizadas para o Projeto 

 

5.4 Emissões do Projeto (CL1) 

Estimativa ex ante das mudanças reais no estoque de carbono devido a atividades planejadas 

Estão planejadas atividades de exploração madeireira de baixo impacto na Área do Projeto a serem 
desenvolvidas pela SIPASA, e por seguirem boas práticas de manejo florestal não produzem grandes 
aberturas de clareiras na floresta. Conforme observado por Holmes, et al., (2002), em sistemas de 
exploração florestal de impacto reduzido, menos que 10% das trilhas de arraste causaram exposição do 
solo, e consequentemente clareiras no dossel da floresta. Desta forma, com base nos relatórios de 
exploração foi estimada uma redução de estoque de carbono relacionado ao desmatamento para 
implantação de infraestrutura, como por exemplo, abertura de estradas ou trilhas de arraste e pátios 
florestais em cada unidade de produção anual (UPA) dentro da Área do Projeto. A Tabela 38 apresenta a 
estimativa de desmatamento planejado e o impacto no estoque de carbono na área do projeto, realizada 
com base no previsto no Plano de Manejo Florestal Sustentável e nos Relatórios Pós-exploratórios. No 
Mapa 19 é apresentada a localização da cada UPA na área do Projeto e a Tabela 39contém a estimativa 
de desmatamento previsto de ocorrer em cada UPA. 

 

Tabela"38."Estimativa"ex"ante"da"redução"de"estoque"devido"ao"desmatamento"planejado"na"área"do"projeto"(Tabela"25a"da"
VM0015)."

Project 
Year t 

Areas of planned deforestation 
x Carbon stock change 

(decrease) in the project area 

Total carbon stock decrease 
due to planned deforestation 

IDcl = 1 annual Cummulative 

APDPAicl.t Ctoticl.t ΔCPDdPAt ΔCPDdPA 

ha tCO2e ha-1 tCO2e tCO2e 

2012 13 453.1 5,731.2 5,731.2 

2013 13 453.1 5,740.0 11,471.2 

2014 9 453.1 4,060.5 15,531.7 

2015 8 453.1 3,847.1 19,378.8 

2016 14 453.1 6,464.0 25,842.9 

2017 14 453.1 6,460.4 32,303.3 

2018 12 453.1 5,572.0 37,875.3 
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2019 12 453.1 5,504.8 43,380.1 

2020 0 453.1 0.0 43,380.1 

2021 0 453.1 0.0 43,380.1 

2022 0 453.1 0.0 43,380.1 

2023 0 453.1 0.0 43,380.1 

2024 0 453.1 0.0 43,380.1 

2025 0 453.1 0.0 43,380.1 

2026 0 453.1 0.0 43,380.1 

2027 0 453.1 0.0 43,380.1 

2028 0 453.1 0.0 43,380.1 

2029 0 453.1 0.0 43,380.1 

2030 0 453.1 0.0 43,380.1 

2031 0 453.1 0.0 43,380.1 

2032 0 453.1 0.0 43,380.1 

2033 0 453.1 0.0 43,380.1 

2034 0 453.1 0.0 43,380.1 

2035 0 453.1 0.0 43,380.1 

2036 0 453.1 0.0 43,380.1 

2037 0 453.1 0.0 43,380.1 

2038 0 453.1 0.0 43,380.1 

2039 0 453.1 0.0 43,380.1 

2040 0 453.1 0.0 43,380.1 

2041 0 453.1 0.0 43,380.1 
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Mapa"19."Localização"das"Unidades"de"Produção"Anuais"do"Plano"de"Manejo"Florestal"Sustentável."

 
Tabela"39."Estimativa"de"desmatamento"devido"a"infraestrutura"para"o"manejo"florestal"sustentável"dentro"de"cada"Unidade"
de"Produção"Anual."

UPA Ano Área (ha) 
Estimativa de 
Infraestrutura 

Aberta (ha) 

10 2012 1303.67 12.65 

11 2013 1305.68 12.67 

12 2014 923.64 8.96 

13 2015 875.09 8.49 

14 2016 1470.37 14.27 

15 2017 1469.55 14.26 

16 2018 1267.45 12.30 

17 2019 1252.17 12.15 

 

Extração de Madeira 

A atividade de manejo florestal sustentável planejado pela SIPASA será monitorada e reportado em cada 
evento de verificação do Projeto, esse monitoramento se dará com base nos Relatórios Pós-
exploratórios e no inventário das parcelas permanentes. Se for observado a redução do estoque de 
carbono devido a extração de madeira, a Tabela 25b da VM0015 será preenchida ex-post.  
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Produção de carvão vegetal e coleta de lenha 

Não é esperada a produção de carvão vegetal ou coleta de lenha. Se ocorrer redução do estoque de 
carbono da floresta devido a esta atividade, A tabela 25c da VM0015 será apresentada ex post. 

A Tabela 40 apresenta a estimativa ex ante da redução do estoque de carbono devido atividades 
planejadas pelo Projeto 

 

Tabela"40."Estimativa"Ex"ante"da"redução"do"estoque"de"carbono"devido"a"atividades"planejadas"na"Área"do"Projeto"(Tabela"
25d"da"VM0015)."

Project 
Year t 

Total carbon stock 
decrease due to planned 

deforestation 

Total carbon stock 
decrease due to planned 

logging activities 

Total carbon stock 
decrease due to planned 
fuel-wood and charcoal 

activities 

Total carbon stock 
decrease due to planned 

activities 

annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative 

ΔCPDdPAt ΔCPDdPA ΔCPLdPAt ΔCPLdPA ΔCPFdPAt ΔCPFdPA ΔCPAdPAt ΔCPAdPA 

tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e 

2012 5,731.2 5,731.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5,731.2 5,731.2 

2013 5,740.0 11,471.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5,740.0 11,471.2 

2014 4,060.5 15,531.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4,060.5 15,531.7 

2015 3,847.1 19,378.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3,847.1 19,378.8 

2016 6,464.0 25,842.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6,464.0 25,842.9 

2017 6,460.4 32,303.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6,460.4 32,303.3 

2018 5,572.0 37,875.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5,572.0 37,875.3 

2019 5,504.8 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5,504.8 43,380.1 

2020 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2021 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2022 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2023 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2024 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2025 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2026 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2027 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2028 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2029 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2030 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2031 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2032 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2033 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2034 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 
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2035 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2036 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2037 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2038 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2039 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2040 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

2041 0.0 43,380.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,380.1 

 

Contabilidade opcional de aumento nos estoques de carbono 

Estimativa Ex ante do aumento do estoque de carbono pela regeneração após as atividades do manejo 
não foi considerado por medida conservadora 

 

Estimativa ex ante das mudanças no estoque de carbono devido a desmatamento não planejado 
inevitável na área do projeto 

Foi assumido que as atividades do Projeto poderão reduzir cerca de 90% das emissões de linha de base 
nos quatro primeiros anos de implementação (2012, 2013, 2014, 2015). Após esse período, 
considerando uma maior presença física e melhor relacionamento com as comunidades locais, é 
esperado que o Índice de Efetividade do Projeto aumente gradualmente até alcançar 95% no nono ano 
do projeto (2020). 

 

Estimativa ex ante das mudanças reais líquidas no estoque de carbono na área do projeto 

A Tabela 41 apresenta as mudanças no estoque de carbono relacionado a atividades planejadas e a 
Efetividade do Projeto. 

 

Tabela"41."Estimativas"Ex"ante"da"redução"líquida"de"estoque"de"carbono"na"Área"do"Projeto"sobre"o"cenário"do"Projeto"
(Tabela"27"da"VM0015)."

Project 
Year t 

Total carbon stock 
decrease due to planned 

activities 

Total carbon stock 
increase due to planned 

activities 

Total carbon stock decrease 
due to unavoided unplanned 

deforestation 

Total carbon stock 
change in the project 

case 

annual cumulative annual cumulative annual Cumulative annual cumulative 

ΔCPAdPAt ΔCPAdPA ΔCPAiPAt ΔCPAiPA ΔCUDdPAt ΔCUDdPA ΔCPSPAt ΔCPSPA 

tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e 

2012 5,731.2 5,731.2 0.0 0.0 7,176.2 7,176.2 12,907.4 12,907.4 

2013 5,740.0 11,471.2 0.0 0.0 8,788.9 15,965.1 14,528.9 27,436.4 

2014 4,060.5 15,531.7 0.0 0.0 8,440.6 24,405.7 12,501.1 39,937.5 

2015 3,847.1 19,378.8 0.0 0.0 10,071.0 34,476.7 13,918.0 53,855.5 

2016 6,464.0 25,842.9 0.0 0.0 10,525.1 45,001.8 16,989.1 70,844.6 

2017 6,460.4 32,303.3 0.0 0.0 10,621.6 55,623.4 17,082.0 87,926.7 

2018 5,572.0 37,875.3 0.0 0.0 6,669.3 62,292.7 12,241.3 100,168.0 
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2019 5,504.8 43,380.1 0.0 0.0 5,283.4 67,576.1 10,788.2 110,956.1 

2020 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,713.9 71,290.0 3,713.9 114,670.0 

2021 0.0 43,380.1 0.0 0.0 4,055.6 75,345.5 4,055.6 118,725.6 

2022 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,478.2 78,823.7 3,478.2 122,203.8 

2023 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,315.0 82,138.8 3,315.0 125,518.8 

2024 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,861.5 86,000.3 3,861.5 129,380.3 

2025 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,377.3 89,377.6 3,377.3 132,757.6 

2026 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,461.3 92,838.9 3,461.3 136,219.0 

2027 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,417.4 96,256.3 3,417.4 139,636.4 

2028 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,224.5 99,480.8 3,224.5 142,860.8 

2029 0.0 43,380.1 0.0 0.0 2,935.4 102,416.1 2,935.4 145,796.2 

2030 0.0 43,380.1 0.0 0.0 4,087.0 106,503.2 4,087.0 149,883.2 

2031 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,822.7 110,325.8 3,822.7 153,705.9 

2032 0.0 43,380.1 0.0 0.0 2,991.1 113,317.0 2,991.1 156,697.0 

2033 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,359.6 116,676.5 3,359.6 160,056.6 

2034 0.0 43,380.1 0.0 0.0 4,718.3 121,394.8 4,718.3 164,774.8 

2035 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,482.0 124,876.8 3,482.0 168,256.9 

2036 0.0 43,380.1 0.0 0.0 2,557.4 127,434.2 2,557.4 170,814.2 

2037 0.0 43,380.1 0.0 0.0 5,018.4 132,452.6 5,018.4 175,832.6 

2038 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,231.8 135,684.3 3,231.8 179,064.4 

2039 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,421.6 139,106.0 3,421.6 182,486.0 

2040 0.0 43,380.1 0.0 0.0 4,385.6 143,491.5 4,385.6 186,871.6 

2041 0.0 43,380.1 0.0 0.0 2,339.9 145,831.4 2,339.9 189,211.4 

 

Estimativa Ex ante de emissões de não-CO2 devido incêndio florestal 

Emissões de não-CO2 oriundo de incêndio florestal não foram contabilizadas para o cenário de linha de 
base. 

 

Estimativas totais Ex ante para a Área do Projeto 

A Tabela 42apresenta as mudanças líquidas esperadas e as emissões de não-CO2 na Área do Projeto. 
Emissões que ocorrerem durante o desenvolvimento das atividades do Projeto serão monitoradas e 
reportadas, caso se verifique o aumento das emissões projetadas em relação ao cenário com o Projeto. 
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Tabela"42."Estimativa"total"Ex"ante"das"mudanças"líquidas"no"estoque"de"carbono"e"emissões"de"não^CO2"na"Área"do"Projeto."

Projec
t Year 

t 

Total ex ante carbon 
stock decrease due 
to planned activities 

Total ex ante carbon 
stock increase due 

to planned activities 

Total ex ante carbon 
stock decrease due 

to unavoided 
unplanned 

deforestation 

Total ex ante net 
carbon stock 

change 

Total ex ante 
estimated actual non-
CO2 emissions from 

forest fires in the 
project area 

annual cumulativ
e annual cumulativ

e anual cumulativ
e annual cumulativ

e annual cumulativ
e 

ΔCPAdP
At ΔCPAdPA ΔCPAiP

At ΔCPAiPA ΔCUDdP
At 

ΔCUDdP
A 

ΔCPSP
At ΔCPSPA EBBPSP

At EBBPSPA 

tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e 

2012 5,731.2 5,731.2 0.0 0.0 7,176.2 7,176.2 12,907.4 12,907.4 0.0 0.0 

2013 5,740.0 11,471.2 0.0 0.0 8,788.9 15,965.1 14,528.9 27,436.4 0.0 0.0 

2014 4,060.5 15,531.7 0.0 0.0 8,440.6 24,405.7 12,501.1 39,937.5 0.0 0.0 

2015 3,847.1 19,378.8 0.0 0.0 10,071.0 34,476.7 13,918.0 53,855.5 0.0 0.0 

2016 6,464.0 25,842.9 0.0 0.0 10,525.1 45,001.8 16,989.1 70,844.6 0.0 0.0 

2017 6,460.4 32,303.3 0.0 0.0 10,621.6 55,623.4 17,082.0 87,926.7 0.0 0.0 

2018 5,572.0 37,875.3 0.0 0.0 6,669.3 62,292.7 12,241.3 100,168.0 0.0 0.0 

2019 5,504.8 43,380.1 0.0 0.0 5,283.4 67,576.1 10,788.2 110,956.1 0.0 0.0 

2020 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,713.9 71,290.0 3,713.9 114,670.0 0.0 0.0 

2021 0.0 43,380.1 0.0 0.0 4,055.6 75,345.5 4,055.6 118,725.6 0.0 0.0 

2022 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,478.2 78,823.7 3,478.2 122,203.8 0.0 0.0 

2023 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,315.0 82,138.8 3,315.0 125,518.8 0.0 0.0 

2024 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,861.5 86,000.3 3,861.5 129,380.3 0.0 0.0 

2025 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,377.3 89,377.6 3,377.3 132,757.6 0.0 0.0 

2026 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,461.3 92,838.9 3,461.3 136,219.0 0.0 0.0 

2027 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,417.4 96,256.3 3,417.4 139,636.4 0.0 0.0 

2028 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,224.5 99,480.8 3,224.5 142,860.8 0.0 0.0 

2029 0.0 43,380.1 0.0 0.0 2,935.4 102,416.1 2,935.4 145,796.2 0.0 0.0 

2030 0.0 43,380.1 0.0 0.0 4,087.0 106,503.2 4,087.0 149,883.2 0.0 0.0 

2031 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,822.7 110,325.8 3,822.7 153,705.9 0.0 0.0 

2032 0.0 43,380.1 0.0 0.0 2,991.1 113,317.0 2,991.1 156,697.0 0.0 0.0 

2033 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,359.6 116,676.5 3,359.6 160,056.6 0.0 0.0 

2034 0.0 43,380.1 0.0 0.0 4,718.3 121,394.8 4,718.3 164,774.8 0.0 0.0 

2035 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,482.0 124,876.8 3,482.0 168,256.9 0.0 0.0 

2036 0.0 43,380.1 0.0 0.0 2,557.4 127,434.2 2,557.4 170,814.2 0.0 0.0 

2037 0.0 43,380.1 0.0 0.0 5,018.4 132,452.6 5,018.4 175,832.6 0.0 0.0 

2038 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,231.8 135,684.3 3,231.8 179,064.4 0.0 0.0 

2039 0.0 43,380.1 0.0 0.0 3,421.6 139,106.0 3,421.6 182,486.0 0.0 0.0 

2040 0.0 43,380.1 0.0 0.0 4,385.6 143,491.5 4,385.6 186,871.6 0.0 0.0 

2041 0.0 43,380.1 0.0 0.0 2,339.9 145,831.4 2,339.9 189,211.4 0.0 0.0 
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5.5 Vazamento (CL2) 

 

Estimativa Ex ante da redução do estoque de carbono e aumento de emissões de GEE devido a 
medidas de prevenção de vazamento. 

As medidas de prevenção de vazamento serão realizadas dentro dos limites da Fazenda Maísa e nos 
limites das comunidades incluídas nas Áreas de Manejo de Vazamento. 

Conforme descrito na Seção 2, item 2.2 - Descrição das Atividades do Projeto (G3) deste documento, 
não é esperado desenvolver nenhuma atividade que possa reduzir os estoques de carbono ou aumentar 
as emissões de GEE em comparação com o cenário de linha de base. No entanto, se tais atividades 
implementadas ocasionarem mudanças significativas no estoque de carbono, estas serão monitoradas, 
contabilizadas e reportadas. 

 

Mudanças nos estoques de carbono devido a implementação de atividades nas áreas de manejo 
de vazamento 

A Tabela 30c da VM0015 (Passo 8.1.1) não é aplicável, pois redução devido as implementação de 
atividades não são esperadas. 

 

Estimativa Ex ante de emissões de CH4 e N2O devido a atividades de pastagens 

Conforme observado anteriormente, não estão previstas atividades que ocasionem um aumento 
significativo de emissões de CH4 e N2O. Desta forma, as Tabelas 31 e 32 da VM0015 não foram 
aplicadas. 

 

Estimativa Ex ante das mudanças no estoque de carbono e aumento das emissões de GEE devido 
a medidas de prevenção de vazamento. 

A Tabela 33 da VM0015 não se aplica. 

 

Estimativa Ex ante da redução dos estoques de carbono e aumento das emissões de GEE devido 
a deslocamento de vazamento. 

Conforme descrito no Passo 3, os agentes do desmatamento localizam-se nas comunidades próximas à 
Área do Projeto. Algumas dessas comunidades já estão envolvidas em atividades florestais 
desenvolvidas dentro da Fazenda Maísa, e outras serão envolvidas ao longo da duração do Projeto. As 
comunidades de operação das atividades do Projeto serão convidadas a participar das atividades que 
visem prevenir o vazamento. Desta forma, foi assumido um Fator de Deslocamento do Vazamento de 
10% para o primeiro ano de atividades do Projeto, com uma redução gradual até alcançar 5% no 6o ano 
de execução do Projeto (2017). É esperado que o Projeto irá controlar eventuais deslocamentos de 
vazamento, pois o Cinturão de Vazamento será monitoramento remotamente. A Tabela 43 apresenta a 
estimativa Ex ante do vazamento devido a deslocamento de atividade para o primeiro período fixo de 
linha de base e a Tabela 44 indica o total Ex ante do vazamento. 
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Tabela"43."Estimativa"Ex"ante"de"vazamento"devido"a"deslocamento"de"atividade"(Tabela"34"da"VM0015)."

Project 
Year t 

Total ex ante estimated decrease in 
carbon stocks due to displaced 

deforestation 

Total ex ante estimated increase in 
GHG emissions due to displaced 

forest fires 

annual cumulative annual Cumulative 

ΔCADLKt ΔCADLK EADLKt EADLK 

tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e 
2012 7,176.2 7,176.2 0.0 0.0 

2013 7,910.0 15,086.2 0.0 0.0 

2014 6,752.5 21,838.7 0.0 0.0 

2015 7,049.7 28,888.4 0.0 0.0 

2016 7,016.7 35,905.1 0.0 0.0 

2017 6,638.5 42,543.6 0.0 0.0 

2018 4,763.8 47,307.4 0.0 0.0 

2019 4,402.8 51,710.2 0.0 0.0 

2020 3,713.9 55,424.1 0.0 0.0 

2021 4,055.6 59,479.7 0.0 0.0 

2022 3,478.2 62,957.9 0.0 0.0 

2023 3,315.0 66,272.9 0.0 0.0 

2024 3,861.5 70,134.4 0.0 0.0 

2025 3,377.3 73,511.7 0.0 0.0 

2026 3,461.3 76,973.1 0.0 0.0 

2027 3,417.4 80,390.5 0.0 0.0 

2028 3,224.5 83,614.9 0.0 0.0 

2029 2,935.4 86,550.3 0.0 0.0 

2030 4,087.0 90,637.3 0.0 0.0 

2031 3,822.7 94,460.0 0.0 0.0 

2032 2,991.1 97,451.1 0.0 0.0 

2033 3,359.6 100,810.7 0.0 0.0 

2034 4,718.3 105,528.9 0.0 0.0 

2035 3,482.0 109,011.0 0.0 0.0 

2036 2,557.4 111,568.3 0.0 0.0 

2037 5,018.4 116,586.7 0.0 0.0 

2038 3,231.8 119,818.5 0.0 0.0 

2039 3,421.6 123,240.1 0.0 0.0 

2040 4,385.6 127,625.7 0.0 0.0 

2041 2,339.9 129,965.5 0.0 0.0 

 

 

Estimativa Total Ex ante de vazamento 
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Tabela"44."Estimativa"total"Ex"ante"de"vazamento"(Tabela"35"da"VM0015)."

Projec
t Year 
t 

Total ex ante GHG 
emissions from 

increased grazing 
activities 

Total ex ante 
increase in GHG 
emissions due to 
displaced forest 

fires 

Total ex ante 
decrease in carbon 

stocks due to 
displaced 

deforestation 

Carbon stock 
decrease due to 

leakage 
prevention 
measures 

Total net carbon stock 
change due to leakage 

Total net increase 
in emissions due 

to leakage 

annua
l 

cumulativ
e annual 

cumulativ
e annual 

cumulativ
e annual 

cumulati
ve anual 

cumulativ
e 

annua
l 

cumulativ
e 

EgLKt EgLK 
EADL

Kt EADLK 
ΔCADL

Kt ΔCADLK 
ΔCLPM

LKt 
ΔCLPML

K ΔCLKt ΔCLK ELKt ELK 

tCO2e 
tCO2e 

tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e 
2012 0.0 0.0 0.0 0.0 7,176.2 7,176.2 0.0 0.0 7,176.2 7,176.2 0.0 0.0 

2013 0.0 0.0 0.0 0.0 7,910.0 15,086.2 0.0 0.0 7,910.0 15,086.2 0.0 0.0 

2014 0.0 0.0 0.0 0.0 6,752.5 21,838.7 0.0 0.0 6,752.5 21,838.7 0.0 0.0 

2015 0.0 0.0 0.0 0.0 7,049.7 28,888.4 0.0 0.0 7,049.7 28,888.4 0.0 0.0 

2016 0.0 0.0 0.0 0.0 7,016.7 35,905.1 0.0 0.0 7,016.7 35,905.1 0.0 0.0 

2017 0.0 0.0 0.0 0.0 6,638.5 42,543.6 0.0 0.0 6,638.5 42,543.6 0.0 0.0 

2018 0.0 0.0 0.0 0.0 4,763.8 47,307.4 0.0 0.0 4,763.8 47,307.4 0.0 0.0 

2019 0.0 0.0 0.0 0.0 4,402.8 51,710.2 0.0 0.0 4,402.8 51,710.2 0.0 0.0 

2020 0.0 0.0 0.0 0.0 3,713.9 55,424.1 0.0 0.0 3,713.9 55,424.1 0.0 0.0 

2021 0.0 0.0 0.0 0.0 4,055.6 59,479.7 0.0 0.0 4,055.6 59,479.7 0.0 0.0 

2022 0.0 0.0 0.0 0.0 3,478.2 62,957.9 0.0 0.0 3,478.2 62,957.9 0.0 0.0 

2023 0.0 0.0 0.0 0.0 3,315.0 66,272.9 0.0 0.0 3,315.0 66,272.9 0.0 0.0 

2024 0.0 0.0 0.0 0.0 3,861.5 70,134.4 0.0 0.0 3,861.5 70,134.4 0.0 0.0 

2025 0.0 0.0 0.0 0.0 3,377.3 73,511.7 0.0 0.0 3,377.3 73,511.7 0.0 0.0 

2026 0.0 0.0 0.0 0.0 3,461.3 76,973.1 0.0 0.0 3,461.3 76,973.1 0.0 0.0 

2027 0.0 0.0 0.0 0.0 3,417.4 80,390.5 0.0 0.0 3,417.4 80,390.5 0.0 0.0 

2028 0.0 0.0 0.0 0.0 3,224.5 83,614.9 0.0 0.0 3,224.5 83,614.9 0.0 0.0 

2029 0.0 0.0 0.0 0.0 2,935.4 86,550.3 0.0 0.0 2,935.4 86,550.3 0.0 0.0 

2030 0.0 0.0 0.0 0.0 4,087.0 90,637.3 0.0 0.0 4,087.0 90,637.3 0.0 0.0 

2031 0.0 0.0 0.0 0.0 3,822.7 94,460.0 0.0 0.0 3,822.7 94,460.0 0.0 0.0 

2032 0.0 0.0 0.0 0.0 2,991.1 97,451.1 0.0 0.0 2,991.1 97,451.1 0.0 0.0 

2033 0.0 0.0 0.0 0.0 3,359.6 100,810.
7 0.0 0.0 3,359.6 100,810.

7 0.0 0.0 

2034 0.0 0.0 0.0 0.0 4,718.3 105,528.
9 0.0 0.0 4,718.3 105,528.

9 0.0 0.0 

2035 0.0 0.0 0.0 0.0 3,482.0 109,011.
0 0.0 0.0 3,482.0 109,011.

0 0.0 0.0 

2036 0.0 0.0 0.0 0.0 2,557.4 111,568.
3 0.0 0.0 2,557.4 111,568.

3 0.0 0.0 

2037 0.0 0.0 0.0 0.0 5,018.4 116,586.
7 0.0 0.0 5,018.4 116,586.

7 0.0 0.0 

2038 0.0 0.0 0.0 0.0 3,231.8 119,818.
5 0.0 0.0 3,231.8 119,818.

5 0.0 0.0 

2039 0.0 0.0 0.0 0.0 3,421.6 123,240.
1 0.0 0.0 3,421.6 123,240.

1 0.0 0.0 

2040 0.0 0.0 0.0 0.0 4,385.6 127,625.
7 0.0 0.0 4,385.6 127,625.

7 0.0 0.0 

2041 0.0 0.0 0.0 0.0 2,339.9 129,965.
5 0.0 0.0 2,339.9 129,965.

5 0.0 0.0 
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5.6 Resumo das Remoções e Emissões Reduzidas de GEE (CL1 & CL2) 

 

Redução Ex ante totais liquidas das emissões antropogênicas de GEE 

 

Avaliação de significância 

Utilizando o documento “EB-CDM approved “Tool for testing significance of GHG emissions in A/R CDM 
Project activities” foi possível verificar que a biomassa acima do solo irá contribuir com 70% das 
emissões esperadas no cenário de linha de base. Já a biomassa abaixo do solo contribuirá com 26% e a 
madeira morta com 4%. 

 

Cálculo das estimativas Ex ante das reduções totais líquidas de emissões de GEE 

A equação 19 sugerida pela VM0015 foi utilizadas para a estimativa Ex ante das reduções de emissões 
do Projeto. O Resultado é apresentado na Tabela 45. 

Cálculo Ex ante das Unidades de Carbono Verificadas (VCUs) 

A equação 20 da VM0015 foi usada para estimar o número de VCUs. O parametro de Fator de Risco do 
Projeto foi estimado através do documento VCS AFOLU Non-Permanence Risk Tool, resultando em 
19%. O resultado é apresentado na Tabela 45. 
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Tabela&45.&Estimativa&Ex&ante&das&reduções&de&emissões&antropogênicas&líquidas&(DREDD)&e&Unidades&de&Carbono&Verificadas&(Tabela&36&da&VM0015).&

Project 
Year t 

Baseline carbon stock 
changes Baseline GHG emissions Ex ante project carbon 

stock changes 
Ex ante project GHG 

emissions 
Ex ante leakage 

carbon stock 
changes 

Ex ante leakage 
GHG emissions 

Ex ante net anthropogenic 
GHG emission reductions Ex ante VCUs tradable Ex ante buffer credits 

annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative 

ΔCBSLPAt ΔCBSLPA ΔEBBBSLPAt ΔEBBBSLPA ΔCPSPAt ΔCPSPA EBBPSPAt EBBPSPA ΔCLKt ΔCLK ELKt ELK ΔREDDt ΔREDD VCUt VCU VCBt VCB 

tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e 

2012 71,762.5 71,762.5 0.0 0.0 12,907.4 12,907.4 0.0 0.0 7,176.2 7,176.2   0.0 51,678.8 51,678.8 40,496.3 40,496.3 11,182.5 11,182.5 

2013 87,888.7 159,651.2 0.0 0.0 14,528.9 27,436.4 0.0 0.0 7,910.0 15,086.2   0.0 65,449.9 117,128.6 51,511.5 92,007.8 13,938.4 25,120.8 

2014 84,406.1 244,057.3 0.0 0.0 12,501.1 39,937.5 0.0 0.0 6,752.5 21,838.7   0.0 65,152.5 182,281.1 51,490.6 143,498.4 13,661.9 38,782.8 

2015 100,709.7 344,767.0 0.0 0.0 13,918.0 53,855.5 0.0 0.0 7,049.7 28,888.4   0.0 79,741.9 262,023.1 63,251.5 206,749.9 16,490.4 55,273.2 

2016 116,945.3 461,712.3 0.0 0.0 16,989.1 70,844.6 0.0 0.0 7,016.7 35,905.1   0.0 92,939.4 354,962.5 73,947.8 280,697.7 18,991.7 74,264.9 

2017 132,769.9 594,482.2 0.0 0.0 17,082.0 87,926.7 0.0 0.0 6,638.5 42,543.6   0.0 109,049.4 464,011.9 87,068.7 367,766.3 21,980.7 96,245.5 

2018 95,276.0 689,758.2 0.0 0.0 12,241.3 100,168.0 0.0 0.0 4,763.8 47,307.4   0.0 78,270.9 542,282.8 62,494.3 430,260.7 15,776.6 112,022.1 

2019 88,056.8 777,814.9 0.0 0.0 10,788.2 110,956.1 0.0 0.0 4,402.8 51,710.2   0.0 72,865.7 615,148.5 58,184.7 488,445.4 14,681.0 126,703.2 

2020 74,277.2 852,092.1 0.0 0.0 3,713.9 114,670.0 0.0 0.0 3,713.9 55,424.1   0.0 66,849.5 681,998.0 53,442.5 541,887.8 13,407.0 140,110.2 

2021 81,111.2 933,203.3 0.0 0.0 4,055.6 118,725.6 0.0 0.0 4,055.6 59,479.7   0.0 73,000.1 754,998.1 58,359.5 600,247.3 14,640.6 154,750.8 

2022 69,564.5 1,002,767.8 0.0 0.0 3,478.2 122,203.8 0.0 0.0 3,478.2 62,957.9   0.0 62,608.0 817,606.1 50,051.6 650,299.0 12,556.4 167,307.2 

2023 66,300.6 1,069,068.5 0.0 0.0 3,315.0 125,518.8 0.0 0.0 3,315.0 66,272.9   0.0 59,670.6 877,276.7 47,703.3 698,002.3 11,967.3 179,274.4 

2024 77,230.0 1,146,298.4 0.0 0.0 3,861.5 129,380.3 0.0 0.0 3,861.5 70,134.4   0.0 69,507.0 946,783.7 55,567.0 753,569.2 13,940.0 193,214.4 

2025 67,546.5 1,213,844.9 0.0 0.0 3,377.3 132,757.6 0.0 0.0 3,377.3 73,511.7   0.0 60,791.8 1,007,575.5 48,599.7 802,168.9 12,192.1 205,406.6 

2026 69,227.0 1,283,071.9 0.0 0.0 3,461.3 136,219.0 0.0 0.0 3,461.3 76,973.1   0.0 62,304.3 1,069,879.8 49,808.8 851,977.7 12,495.5 217,902.0 

2027 68,347.4 1,351,419.3 0.0 0.0 3,417.4 139,636.4 0.0 0.0 3,417.4 80,390.5   0.0 61,512.7 1,131,392.5 49,176.0 901,153.7 12,336.7 230,238.8 

2028 64,489.2 1,415,908.5 0.0 0.0 3,224.5 142,860.8 0.0 0.0 3,224.5 83,614.9   0.0 58,040.3 1,189,432.8 46,400.0 947,553.7 11,640.3 241,879.1 

2029 58,707.4 1,474,615.9 0.0 0.0 2,935.4 145,796.2 0.0 0.0 2,935.4 86,550.3   0.0 52,836.6 1,242,269.4 42,240.0 989,793.7 10,596.7 252,475.7 

2030 81,740.4 1,556,356.3 0.0 0.0 4,087.0 149,883.2 0.0 0.0 4,087.0 90,637.3   0.0 73,566.4 1,315,835.8 58,812.2 1,048,605.9 14,754.1 267,229.9 

2031 76,453.7 1,632,810.1 0.0 0.0 3,822.7 153,705.9 0.0 0.0 3,822.7 94,460.0   0.0 68,808.4 1,384,644.1 55,008.5 1,103,614.4 13,799.9 281,029.8 

2032 59,822.0 1,692,632.1 0.0 0.0 2,991.1 156,697.0 0.0 0.0 2,991.1 97,451.1   0.0 53,839.8 1,438,484.0 43,042.0 1,146,656.3 10,797.9 291,827.7 

2033 67,191.3 1,759,823.4 0.0 0.0 3,359.6 160,056.6 0.0 0.0 3,359.6 100,810.7   0.0 60,472.2 1,498,956.2 48,344.2 1,195,000.5 12,128.0 303,955.7 

2034 94,365.1 1,854,188.6 0.0 0.0 4,718.3 164,774.8 0.0 0.0 4,718.3 105,528.9   0.0 84,928.6 1,583,884.8 67,895.7 1,262,896.2 17,032.9 320,988.6 

2035 69,640.7 1,923,829.3 0.0 0.0 3,482.0 168,256.9 0.0 0.0 3,482.0 109,011.0   0.0 62,676.7 1,646,561.5 50,106.5 1,313,002.7 12,570.2 333,558.8 

2036 51,147.2 1,974,976.5 0.0 0.0 2,557.4 170,814.2 0.0 0.0 2,557.4 111,568.3   0.0 46,032.5 1,692,593.9 36,800.4 1,349,803.1 9,232.1 342,790.8 

2037 100,367.8 2,075,344.3 0.0 0.0 5,018.4 175,832.6 0.0 0.0 5,018.4 116,586.7   0.0 90,331.0 1,782,924.9 72,214.6 1,422,017.7 18,116.4 360,907.2 
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2038 64,635.2 2,139,979.5 0.0 0.0 3,231.8 179,064.4 0.0 0.0 3,231.8 119,818.5   0.0 58,171.7 1,841,096.6 46,505.1 1,468,522.8 11,666.7 372,573.9 

2039 68,433.0 2,208,412.5 0.0 0.0 3,421.6 182,486.0 0.0 0.0 3,421.6 123,240.1   0.0 61,589.7 1,902,686.3 49,237.5 1,517,760.3 12,352.2 384,926.0 

2040 87,711.1 2,296,123.6 0.0 0.0 4,385.6 186,871.6 0.0 0.0 4,385.6 127,625.7   0.0 78,940.0 1,981,626.3 63,108.1 1,580,868.4 15,831.9 400,757.9 

2041 46,797.2 2,342,920.8 0.0 0.0 2,339.9 189,211.4 0.0 0.0 .2,339.9 129,965.5   0.0 42,117.5 2,023,743.8 33,670.6 1,614,539.0 8,446.9 409,204.8 
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5.7 Benefícios de Adaptação as Mudanças Climáticas (GL1)  

 

Embora os possíveis cenários e impactos regionais de mudanças e variabilidade climática tenham sido 
identificados (INSTITUTO PEABIRU, 2013), estudos do Grupo de Pesquisa em Mudanças Climáticas 
(GPMC) do CPTEC/INPE apontam que as projeções mais conservadoras e confiáveis (‘HadCM Cnrtl’) de 
mudanças climáticas para região na qual se insere o projeto para os próximos 30 anos levariam a 
alterações pequenas ou moderadas. As alterações relativas ao regime de chuvas não levariam a 
grandes impactos (redução de 1 mm/dia durante o período mais chuvoso) e aquelas relativas a 
temperatura (embora com um aumento de até 2ºC entre junho e novembro) ainda não representaria 
riscos a cobertura vegetal nativa, aos outros usos da terra na região e aos benefícios do projeto. No que 
tange eventos extremos não constatou-se projeções confiáveis, mas estima-se que o aumento da 
frequência e intensidade de secas possa ocorrer. 

Nesse contexto não há nenhuma abordagem direta quanto à adaptação as mudanças climáticas. No 
entanto, as atividades descritas na Seção 2, item 2.2 - Descrição das Atividades do Projeto (G3) 
destinadas a melhoria das práticas de manejo e manejo da Área de Vazamento contribuem com a 
adaptação aos possíveis impactos das mudanças climáticas identificados, ainda que esses não sejam 
considerados. As melhores práticas de manejo garantem o equilíbrio ecológico da floresta manejada e 
mitigam certos impactos negativos da exploração, como aumento da temperatura interna da floresta e 
diminuição da humidade. contribuindo para adaptação a cenários climáticos possivelmente mais secos. 
As atividades de manejo de Área de Vazamento contribuem a medida que diversificam as fontes de 
receita e estratégias de produção do empreendimento e que. através da articulação institucional com as 
comunidades do entorno e órgãos públicos de assistência técnica rural. podem vir a promover a difusão 
e o acesso as técnicas, culturas e alternativas de renda sinérgicas aos cenários futuros mais secos 
projetados. 
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6 COMUNIDADES 

 
6.1 Impactos Líquidos Positivos nas Comunidades (CM1) 

 

No cenário sem Projeto, como descrito nos itens 1.3 e 4.5 a ausência de políticas públicas e o contexto 
de extrema pobreza fazem com que as comunidades da zona do Projeto sejam coagidas por madeireiros 
na retirada de madeira ilegal, tanto para venda em tora como para produção de carvão. Outro problema 
no cenário atual é a agricultura ineficiente e pouco lucrativa, que traz diversas dificuldades para a vida 
das pessoas que vivem nessas comunidades. 

O Projeto REDD+ Maísa propõe nesse primeiro momento consolidar e por em prática um plano de 
comunicação, mobilização e engajamento com a comunidade do entorno, visando sistematizar e estreitar 
a relação da Fazenda com as comunidades, incluindo os seguintes temas, porém se restringindo a 
estes: 

• informe de oportunidades de trabalho no empreendimento de forma igualitária e alcançando o 
maior número de pessoas; 

• informe sobre políticas públicas sociais e ambientais, como campanhas de vacinação, mutirões 
de limpeza, cadastramentos sociais e outras oportunidades; 

• esclarecimentos sobre a Fazenda Maísa e o projeto do REDD+, coletando e respondendo 
também as dúvidas do público alvo. 

Esta atividade será realizada em parceria com organização local e contará com a transmissão em 
veículos de comunicação locais, como rádios e informes em igrejas e demais espaços comunitários.   

A fase de mobilização social, apesar de ser a primeira etapa, exige esforço contínuo ao longo do tempo 
de vida do projeto. Como uma etapa seguinte, dará-se início aos benefícios para as comunidades de 
atuação de forma indireta causando impactos positivos líquidos e mitigando possíveis impactos 
negativos, buscando a neutralização dos vetores que causam o desmatamento na região. 

 

A estimativa dos impactos sociais foi baseada na Teoria da Mudança, resultando nos seguintes aspectos 
da Tabela 46: 

Tabela&46.&Atividades&sociais&e&seus&resultados&e&impactos&esperados.&

Problemas 
focais 

Cenário desejado no 
futuro Atividades Resultados e Impactos 

esperados Impactos 

Baixo acesso à 
políticas 
públicas 

Moradores das 
comunidades do 
entorno da Fazenda 
Maísa apoiados por 
políticas públicas de 
acesso a educação, 
saúde e segurança 

! Transmissão de 
12 programas de 
rádio mensais ao 
longo do ano de 
2015 

! Moradores acessando 
políticas públicas 

! Engajamento de atores e 
partes interessadas  

! Moradores 
capacitados 

! Moradores com 
mais saúde e 
livres de doenças 
facilmente 
prevenidas 

Comunitários 
fornecendo 
acesso e mão-
de-obra a 
madeireiros 

Comunitários 
encontraram 
alternativas de renda 
mais rentáveis e 
sustentáveis e não 

! Assistência 
Técnica e 
Extensão Rural 

 

! Agricultores obtendo 
maior produtividade de 
seus roçados; 

! Maior diversidade de 

! Recursos naturais 
sendo utilizados 
de maneira 
consciente 
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ilegais dependem mais da 
renda proveniente da 
retirada ilegal de 
madeira e do carvão 

culturas agrícolas nas 
pequenas propriedades 

! Comunitários com 
habilidades técnicas de 
cultivo e 
administrativa/financeir
a aprimoradas 

! Sistema corte e queima 
não mais necessário 

! Comunitários com 
melhoria 
significativa na 
sua renda 

Baixa 
organização 
social 

Alta participação e 
organização 
associativista, com as 
Associações 
regularizadas e 
atuantes na busca dos 
direitos comunitários 

! Oficinas e 
treinamentos 
relacionados ao 
tema 

! Organização social 
fortalecida  

! Associações com maior 
poder de negociação 

! Associação com maior 
conhecimento sobre seus 
direitos e deveres 

! Infraestruturas 
comunitárias 
sendo utilizadas e 
mantidas por 
todos 

Agricultura 
familiar pouco 
lucrativa e 
eficiente 

Moradores das 
comunidades do 
entorno da Fazenda 
Maísa apoiados por 
políticas públicas de 
acesso a educação, 
saúde e segurança 

! Transmissão de 
12 programas de 
rádio mensais ao 
longo do ano de 
2015 

! Moradores acessando 
políticas públicas 

! Engajamento de atores e 
partes interessadas  

! Moradores 
capacitados 

! Moradores com 
mais saúde e 
livres de doenças 
facilmente 
prevenidas 

 

O Projeto prevê criar oportunidades para as comunidades causando os seguintes impactos positivos. no 
seguinte sentido: 

1. Envolvimento dos atores locais em modelos participativos de gestão para auxilia-los no 
empoderamento da gestão local; 

2. Facilitar a agregação do capital social das comunidades. na busca da organização 
comunitária, pautadas em compromissos pessoais e coletivos; 

3. Facilitar o acesso a políticas públicas de maneira a garantir bens e serviços públicos no 
contexto do fortalecimento das organizações socais e do terceiro setor, sindicatos, 
empresas, comunidades e comunitários, por meio de uma Câmara Técnica; 

4. Oportunidade de desenvolver cadeias de negócios, por meio de assistência técnica rural, 
treinamentos e pesquisas e facilitação de acesso a mercados. 

Atuando nos aspectos de fortalecimento associativista e melhoria da agricultura familiar. o Projeto 
pretende influenciar as questões sociais e a condição de vida das comunidade do entorno da área do 
Projeto, de maneira a diminuir a vulnerabilidade social a que estão submetidos os jovens dessas 
comunidades, fornecendo à sua família uma melhoria e estabilidade na renda.  

Outros impactos negativos ao bem estar de outros grupos de atores locais são pouco prováveis, já que o 
projeto não limita o acesso aos recursos naturais na Área do Projeto de nenhum agente originalmente 
dependente desses recursos (Seção 1 e 3), e as atividades a serem realizadas em relação as 
comunidades do entorno (Seção 2) se baseiam, principalmente, em articulação com órgãos 
governamentais e outras instituições locais justamente para a promoção de melhoria nas condições de 
vida, maior acesso a políticas públicas e a extensão e assistência técnica rural. Impactos negativos 
provenientes dessas atividades poderiam ser: 
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1. A competição quanto a alocação de tempo dos comunitários (p.e. tempo alocado em reuniões 
com órgãos governamentais e outras instituições versus tempo alocado na atividade agrícola); e 

2. O estabelecimento de possíveis conflitos decorrentes da implementação e condução das 
atividades.  

Como medida mitigadora para o primeiro caso está a implementação de estratégias participativas no 
desenho da atividade e nas tomadas de decisão quanto ao momento mais apropriado e estrutura de 
interação, assim como já vem sendo realizado. Para lidar e mitigar o segundo possível impacto foi 
estruturado um procedimento de resolução de conflitos (Seção 1) e caso esse não esteja sendo efetivo 
para resolver determinada questão poderá ser requisitada a atuação de uma instituição independente 
como mediadora ou, em casos mais extremos, a questão deverá ser levada a estâncias legais e oficiais 
do órgão judiciário mais apropriado. 

Até o momento, durante a avaliação preliminar conduzida com os estudos de DSEA (diagnóstico 
socioeconômico e ambiental). não foram identificados atributos de alto valor para a conservação 
relacionados as questões sociais (HCVs 5 e 6 – ver Seção 1). No entanto, caso estes venham a ser 
identificados em algum momento futuro, medidas devem ser tomadas para a garantia de que não haja 
impactos líquidos negativos aos atributos. 

 

6.2 Impactos Externos Negativos em Partes Interessadas (CM2) 

Mesmo sendo uma atividade ilegal, os madeireiros que atuam no desmatamento no entorno da Fazenda 
Maísa com o auxílio das comunidades e beneficiados pela falta de controle poderão ser negativamente 
impactados pelas atividades desenvolvidas no Projeto, tendo sua atuação fragilizada na Zona do Projeto 
e, provavelmente, no entorno desta. Esse seria o principal impacto negativo externo resultante das 
atividades do projeto. 

O aspecto ilegal da atividade e por vezes de alto risco para a segurança física dos envolvidos permeia 
uma alçada que já não é mais de responsabilidade do Projeto REDD+ e da Fazenda Maísa. O combate 
direto a essas atividades é de jurisdição exclusiva do poder público e exige poder de polícia no local. 

 

6.3 Benefícios Excepcionais a Comunidade (GL2) 

Não se aplica. Não há comunidades vivendo dentro da área do projeto por tanto as famílias mais pobres. 
embora indiretamente beneficiadas. não participam efetivamente em atividades ligadas a carbono 
baseadas no uso da terra. 
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7 BIODIVERSIDADE 

7.1 Impactos Líquidos Positivos à Biodiversidade (B1) 

 
O cenário sem projeto (“business as usual”) para a biodiversidade é preocupante. Considerando a linha 
de base de desmatamento desenvolvida (Seção 4) até 2041 teremos 146.013 hectares mais desmatados 
na Zona do Projeto, ou seja, da cobertura florestal existente em 2011 apenas 52,91% estará em pé em 
2041. Esse quadro de incremento de desmatamento absoluto no contexto atual da paisagem e cobertura 
florestal já impactado pelas atividades humanas (exploração madeireira predatória, roçados, pecuária e 
culturas agrícolas de diferentes dimensões) trará sérias implicações para a biodiversidade, isso sem 
considerar a provável degradação dentro dos fragmentos que ainda se mantiverem de pé.  
Entre os principais impactos do aumento das áreas desmatadas na Zona do Projeto está a maior 
ameaça direta à biodiversidade: a perda e degradação de habitats. Isso ocorre pois quando o habitat 
ideal de uma (ou mais) espécie deixa de existir ou de conter as condições mínimas necessárias a sua 
sobrevivência há uma varredura das espécies (extinção), que pode causar um efeito cascata de mais 
extinções, p.e. devido relação ecologica que uma outra espécie tem com a espécies extinta, ou ainda, 
caso a extinção seja apenas no nível local ou regional pode haver a erosão genética da espécie. Em 
casos extremos a perda de hábitats pode levar a extinção de processos chaves do ecossistema 
(GROOM & VYNNE, 2006). 
Um efeito secundário, já que a destruição de habitats dificilmente ocorre de maneira homogênea, é a 
fragmentação da cobertura florestal e dos hábitats. A fragmentação está relacionada com a diminuição 
da área disponível de um determinado hábitat e alteração na configuração de habitats na paisagem, 
resultando em habitats “menores” e formados por “blocos mais isolados”. As consequências da 
fragmentação podem ser diversas e variam ao longo do tempo (curto, médio e longo prazo) e entre elas 
os efeitos mais estudados e de maior impacto são: uma exclusão drástica e inicial de espécies, o “efeito 
de lotação” (“crowding effect” descrito por Leck em 1979), isolamento de habitats e populações, efeito de 
borda (“edge effect”), efeito das matrizes (matrix effect), problemas derivados do efeito de estradas, 
facilitação do estabelecimento de espécies invasoras e, por fim, impactos nos processos ecológicos 
através de alterações indiretas em relações como predação, polinização, dispersão, herbivoria e outros 
(NOSS, CSUTI, & GROOM, 2006). 
Com as mudanças climáticas esses efeitos, que já podem ser significativamente impactantes mesmo em 
ambientes estáveis e de considerável resiliência, podem ser ainda mais drásticos (NOSS, CSUTI, & 
GROOM, 2006). Embora para a conservação os impactos das mudanças climáticas não sejam 
esperados de maneira significativa a curto prazo, são iminentes a longo prazo (de 50 a 100 anos a partir 
dos dias de hoje) devido a importância das condições climáticas no desenho ecológico dos sistemas 
naturais, e, consequentemente, na distribuição e composição das comunidades (flora e fauna). Ainda 
assim as metodologias de predição dos impactos das mudanças climáticas na biodiversidade são 
distintas e pouco acuradas, já que pode ser previsto com maior precisão apenas os impactos sobre uma 
espécie em específico. Como as espécies e comunidades podem apresentar comportamentos 
divergentes ante as mudanças climáticas, mesmo em um mesmo ambiente, essa tarefa de predição é 
muito complexa, difícil e de baixa precisão em modelos tão antecipados no tempo (PARMESAN & 
MATTHEWS, 2006). 
Esse quadro de degradação extrema também abre ainda espaço para o estabelecimento de espécies 
invasoras, ainda que provavelmente apenas algumas espécies configurariam como invasoras (sendo 
elas nativas ou exóticas) devido aos efeitos do desmatamento e fragmentação. O impacto do 
estabelecimento de espécies invasoras pode ser dramático, e não apenas na ecologia dos ecossistemas 
e na conservação da biodiversidade, mas também podem haver impactos na economia, impactos 
estéticos, socioculturais e até mesmo impactos na saúde pública e disseminação de doenças. Os 
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impactos na biodiversidade, especificamente, podem ser mais ou menos complexos, levando a 
alterações na riqueza e diversidade (diversidade α e β) de espécies dos sistemas naturais, e podendo ter 
efeitos diretos e indiretos, como efeitos pela interação imediata com outras espécies em predação, 
competição, parasitismo e doença, ou efeitos por interação indireta na cadeia trófica, competição por 
recursos e alteração de habitats. Os impactos de espécies invasoras podem ser mais ou menos 
significativos, bons ou ruim, mas são inerentes e iminentes com o estabelecimento de espécies 
invasoras (WONHAM, 2006). 
No cenário com o projeto, a implementação das atividades descritas na Seção 2 – Desenho para trazer 
benefícios ao clima impactariam de maneira direta e positiva a biodiversidade da Área do Projeto, 
principalmente através do desmatamento evitado e nas melhorias de práticas de manejo. A manutenção 
da cobertura vegetal garante a conservação geográfica de habitats e o trabalho com melhoria das 
técnicas de manejo sustentável ajuda a garantir a qualidade dos habitats presentes dentro da Área do 
Projeto. A manutenção da cobertura florestal, além de atuar diretamente contra a perda de habitats 
também contribui positivamente como mitigação ao contexto fragmentado da paisagem previsto na linha 
de base para a Zona do Projeto, podendo servir como “corredor ou trampolim ecológico”. 
As atividades no âmbito da biodiversidade descritas na Seção 2 – Desenho visam ainda, justamente, 
monitorar os impactos na biodiversidade das atividades para o clima acima descritas através do 
acompanhamento de táxons chaves e indicadores da presença e qualidade dos habitas preservados e 
de espécies que já aparecerem no diagnósticos como em situação crítica. Esse monitoramento permitira 
a gestão adaptativa das atividades para conservação da biodiversidade, permitindo a tomada de decisão 
de ações mais apropriadas nas operações de manejo se for o caso, por exemplo.  
As busca de parceria com instituições de ensino e pesquisa, as atividades com as comunidades e as 
atividades destinadas ao manejo das áreas de vazamento permitiram ainda um maior alcance das 
medidas propostas e análise de impactos na conservação da biodiversidade, extrapolando a Área do 
Projeto e impactando positivamente Zona do Projeto, através, por exemplo, o acompanhamento das 
espécies identificadas como “em perigo” no contexto da paisagem. Os atributos identificados como HCV 
(HCV 1 e 2), não serão dessa forma negativamente afetados e, ao contrario, através da parceria com a 
instituições de pesquisa, comunitários e outros atores, poderão ser desenvolvida propostas mais amplas 
e efetivas de conservação no contexto regional. 
 
Como as atividades com o projeto se baseiam no manejo sustentável de florestas nativas, espécies 
invasoras não serão introduzidas ou terão sua população aumentada em decorrência das atividades do 
projeto. Da mesma maneira não serão utilizadas espécies exóticas ou organismos geneticamente 
modificados na geração de redução de emissão e remoções de GEE. 
 

7.2 Impactos Externos Negativos à Biodiversidade (B2) 

 

Dada a importância descrita na seção 1 da conservação da cobertura florestal da área do projeto para a 
biodiversidade no contexto regional (um dos maiores fragmentos florestais na região). a sua localização 
no “Arco do Desmatamento” e no centro de endemismo da Amazônia mais desmatado (70% da 
cobertura vegetal perdida), não são esperados possíveis impactos negativos sobre a biodiversidade fora 
da Zona do Projeto. 

Isso se dá porque as atividades do Projeto são constituídas por um grupo de medidas que visam a 
conservação da cobertura vegetal e, no contexto de ecologia da paisagem ,a conservação de fragmentos 
florestais significativos possibilitam indiretamente impactos positivos na biodiversidade nas áreas fora da 
zona do projeto, por contribuir como “corredores e trampolins ecológicos” entre os diferentes fragmentos. 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     142 

 

7.3 Benefícios Excepcionais a Biodiversidade (GL3) 

A Zona do Projeto inclui locais com alta prioridade para a conservação da biodiversidade através do 
atendimento do critério da vulnerabilidade pois foram identificadas através de relatos e entrevistas com 
as comunidades a presença das espécies Chiropotes satanas (conhecido localmente como Cuxiú-preto) 
e Cebus Kaapori (Conhecido localmente como cairara), consideradas como criticamente em perigo (CR) 
na Lista Vermelha da IUCN de espécies ameaçadas. Ambas espécies são primatas cuja ocorrência se 
restringe a certas áreas nos estados do Pará e Maranhão, principalmente entre os Rio Tocantins (Pará) 
e Rio Grajaú (Maranhão), ou seja, não apenas são endêmicas do país, mas especificamente do Centro 
de Endemismo de Belém (INSTITUTO PEABIRU, 2013 e IUCN, 2010) 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     143 

8 MONITORAMENTO 

8.1 Descrição do Plano de Monitoramento (CL3, CM3 & B3) 

O Projeto abriga três componentes a serem monitorados: 

I. Clima: monitoramento das reduções de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) e mudanças 
no estoque de carbono ao longo do tempo de vida do projeto decorrente de mudanças no uso da 
terra dentro da área do projeto e no cinturão de vazamento. O componente clima também abriga 
no contexto desse projeto, e da busca pelos conjunta padrões VCS e CCB, o monitoramento de 
aspectos referentes ao manejo florestal sustentável, vigilância patrimonial e atividades 
desenvolvidas nas áreas de manejo de vazamento dentro dos limites da Fazenda Maísa. 

II. Comunidades: o monitoramento das intervenções no componente social do projeto visa 
acompanhar as ações, resultados e impactos das atividades relacionadas com o engajamento de 
atores e partes interessadas, fortalecimento do associativismo e articulação para acesso a 
assistência técnica e extensão rural (ATER) e outros serviços públicos, base das ações para 
manejo do vazamento nas áreas externas aos limites da Fazenda Maísa. 

III. Biodiversidade: o monitoramento nesse componente envolve o acesso às ações, resultados e 
impactos das atividades relacionadas o monitoramento dos impactos do MFS e de espécies 
indicadoras da fauna, acompanhamento das espécies de relevância e atividades desenvolvidas 
com parcerias com instituições de pesquisa e ensino. Incorpora também o plano de 
monitoramento para acessar a efetividade das medidas desenhadas para manter ou melhorar os 
HVCs identificados no Projeto (HCV 1 e 2). 

Além desses componentes foi desenvolvido um plano simplificado para monitoramento da gestão do 
projeto, a ser apresentado logo após o Plano Inicial de Monitoramento para a Biodiversidade. 

 

Plano de Monitoramento dos Impactos Climáticos 

O Plano de Monitoramento dos Impactos Climáticos será apresentado em duas partes. A primeira 
contendo os aspectos essenciais para a demonstração da redução de emissões por desmatamento e 
degradação devido ao desmatamento não planejado evitado (segundo a metodologia aplicada VM0015) 
e a segunda contento os aspectos complementares e específicos da abordagem do Projeto REDD+ 
Maísa. A primeira conterá: o monitoramento das reduções de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) 
e mudanças no estoque de carbono ao longo do tempo de vida do projeto decorrente de mudanças no 
uso da terra dentro da área do projeto e no cinturão de vazamento. E a segunda: o monitoramento de 
aspectos referentes ao manejo florestal sustentável, vigilância patrimonial e atividades desenvolvidas 
nas áreas de manejo de vazamento dentro dos limites da Fazenda Maísa. 

 

Parte 1 – Aplicação da Metodologia VM0015 

 

TAREFA 1: MONITORAMENTO DAS MUDANÇAS NO ESTOQUE DE CARBONO E EMISSÕES DE 
GEE PARA VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS. 

1. Monitoramento das mudanças atuais no estoque de carbono e emissões de GEE dentro da área 
do projeto. 
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a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento 

O monitoramento das mudanças de estoque de carbono e emissões de GEE dentro da área do projeto 
será realizado através do monitoramento do desmatamento não planejado evitado. O monitoramento da 
efetividade das atividades de REDD+ que visam evitar o desmatamento não planejado serão 
desenvolvidas pela Sipasa e Biofílica através do monitoramento das áreas de cobertura florestal por 
imagens de satélite e checagens de campo na Área do Projeto. 

 

b) Dados a serem Coletados 

Tabela&47.&Dados&a&serem&coletados&para&monitoramento&das&mudanças&no&estoque&de&carbono&e&emissões&de&GEE&para&
verificações&periódicas.&

Componente Dado/Parâmetro Descrição Unidade Fonte Frequência 

Desmatamento 
não planejado 
evitado 

AUDPAicl,t Áreas de 
desmatamento 
não planejado 
na classe 
florestal icl no 
ano t na Área do 
Projeto 

Hectares 
(ha) 

Calculado 
através de 
imagens de 
sensoriamento 
remoto 

Anual 

APDPAicl,t Áreas de 
desmatamento 
planejado na 
classe florestal 
icl no ano t na 
Área do Projeto. 

Hectares 
(ha) 

Calculado 
através de 
imagens de 
sensoriamento 
remoto, mapas 
técnicos e 
dados, 
informações de 
campo e pós-
exploratórios do 
manejo. 

Anual 

ΔCPLdPAt Decrescimento 
total nos 
estoques de 
carbono devido 
as atividades 
planejadas de 
colheita no ano t 
na Área do 
Projeto. 

Tonelada 
de dióxido 
de carbono 
equivalente 
(tCO2-e) 

Calculado Anual 

ACPAicl,t Área anual 
dentro da Área 
do Projeto 
afetada por 
eventos 

Hectares 
(ha) 

Calculado 
através de 
imagens de 
sensoriamento 
remoto. 

Cada vez que 
um evento 
catastrófico 
ocorrer. 
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catastróficos na 
classe icl no ano 
t. 

 

ΔCUCdPAt Decrescimento 
total no estoque 
de carbono 
devido a ventos 
catastróficos no 
ano t na Área do 
Projeto. 

Tonelada 
de dióxido 
de carbono 
equivalente 
(tCO2-e) 

Calculado Cada vez que 
um evento 
catastrófico 
ocorrer. 
 

ΔCUDdPAt Total de 
mudança atual 
no estoque de 
carbono devido 
a desmatamento 
planejado não 
evitado no ano t 
na Área do 
Projeto. 

Tonelada 
de dióxido 
de carbono 
equivalente 
(tCO2-e) 

Calculado Anual 

 

c) Resumo do procedimento de coleta de dados 

Monitoramento das mudanças do uso e cobertura da terra: 
As principais atividades desenvolvidas pelo projeto para coletar e  processar dados são: 

• Seleção das imagens óticas de satélite com menor cobertura de nuvens, e data de 
tomada próxima a estação seca amazônica e qualidade radiométrica adequada; 

• Georeferenciamento de imagens de satélite com mapas topográficos na escala 
1:100.000 ou imagens da NASA do MrSID em formato ortorretificadas; 

• Geração de um modelo de mistura espectral da porcentagem da vegetação, solo e 
componente sombra para cada pixel da imagem; 

• Aplicação da técnica de segmentação que identifica na imagem de satélites regiões 
espacialmente adjacentes (segmentos) com características espectrais similares; 

• Classificação dos segmentos para identificar classes florestais, vegetação não-florestal e 
desmatamento. 

 
Monitoramento dos estoques de carbono e emissão de não-CO2: 
Monitoramento das mudanças (reduções) no estoque de carbono serão realizadas através de inventário 
florestal, medição do diâmetro a altura do peito (DAP = 130 cm), para cada árvore com DAP maior ou 
igual a 15 centímetros dentro das parcelas de inventário florestal. DAP é a principal variável utilizada 
para estimar o estoque de carbono e as mudanças no estoque de carbono no Projeto REDD Maísa. O 
monitoramento do estoque de carbono nas áreas de manejo florestal serão realizados através da 
instalação e mensuração pré-colheita de parcelas permanentes de inventário em cada unidade de 
produção anual (UPA). Cada parcela monitorada será medida após a colheita em intervalos de um (logo 
após a colheita), três (três anos após a colheita) e 5 anos (depois do inventário de três anos a cada 5 
anos), de acordo com o Plano de Manejo Florestal Sustentável. 
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d) Procedimentos de controle e garantia da qualidade 

Monitoramento da mudança no uso e cobertura da terra: 
Com o objetivo de validar as informações obtidas das imagens de satélite, a informação mapeada de 
ocorrência de desmatamento será checada através de dados coletados em campo com um GPS de 
navegação. A acurácia mínima na classificação do uso e cobertura da terra é 80%. Para áreas com 
cobertura de nuvens imagens de sensor SAR, como RADRSAT-2, Cosmo SkyMed ou TerraSar-X serão 
utilizadas. 
Os dados digitais originais (raster) e processados (vetores) das imagens de satélite, coordenadas, 
mapas técnicos, fotos e fichas de campo serão armazenadas pela Biofílica Investimentos Ambientais ao 
longo do projeto. Mapas com a infraestrutura instalada, imagens de satélite e relatórios de 
desmatamento serão disponibilizados para o corpo de verificação a cada evento de verificação. 
 
Monitoramento dos estoques de carbono e emissões de não-CO2: 
O procedimento de controle a garantia da qualidade, apesar de não estar explícito no Plano de Manejo 
Florestal Sustentável (PMFS), é conduzido pela Sipasa nas fases de inventário pré-colheita, durante e 
depois da colheita através de checagens de campo das informações coletadas nas fichas e com o auxílio 
de softwears para checagem dos dados já digitalizados. Os relatórios e fichas de campo originais serão 
armazenadas pela SIPASA e a Biofílica manterá uma cópia desses documentos ao longo do ciclo de 
vida do projeto. Planilhas e relatórios de inventário e monitoramento das parcelas permanentes serão 
disponibilizadas ao órgão de verificação a cada evento de verificação. 
 

e) Arquivamento de dados 

Todos os dados e relatórios produzidos pelo Projeto REDD+ Maísa serão armazenados pela Biofílica 
Investimentos Ambientais através de arquivos digitais durante o ciclo de vida do projeto. Relatórios 
originais (físicos) e fichas de campo produzidos pela atividade de manejo florestal serão armazenados 
pela Sipasa. Biofílica Investimentos Ambientais manterá uma cópia desses documentos no formato 
digital ao longo do projeto. Todos os documentos relativos ao monitoramento do Projeto REDD+ Maísa 
serão reunidas em arquivos físicos e/ou virtuais e disponibilizadas ao corpo de verificação em cada 
evento de verificação. 
 

f) Organização e responsabilidades das partes envolvidas no descrito acima 

Todas as atividades de monitoramento são de responsabilidade da Biofílica Investimentos Ambientais, 
Maísa-Moju Agroindustrial e Sipasa. 
 
1.1 Monitoramento da Implementação do Projeto 
O monitoramento da implementação e execução das atividades de manejo florestal serão desenvolvidas 
de acordo com o procedimentos da Sipasa em todas as suas fases e aspectos – operacional, ambiental 
e social – de maneira a atender os requerimentos da SEMA-PA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
do Estado do Pará). A implementação das atividades de REDD+ serão monitoradas através das 
planilhas financeiras, relatórios de performance e qualidade, relatórios da gestão social, mapas de 
cobertura vegetal, relatórios de reuniões, relatórios de ocorrência de invasões a propriedade e outros 
documentos relevantes.   
 
1.2 Monitoramento das mudanças de uso e cobertura da terra dentro da Área do Projeto 
O monitoramento do desmatamento planejado e não planejado será realizado através do mapeamento 
da cobertura florestal na Área do Projeto utilizando imagens de satélite com uma resolução espacial de 
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30 metros ou mais. O monitoramento do desmatamento para implementação de infraestruturas das 
atividades de manejo florestal será realizado através de fixas de campo específicas para a construção de 
estradas, ramais e pátios de estocagem dentro da área do projeto (relatados nos Relatórios Pós-
Exploratórios) e através dos mapas e imagens por satélite contendo informação das áreas de cobertura 
florestal convertidas na classe de não-floresta. Visando uma maior flexibilidade no processo de 
mapeamento de desmatamento, diferentes técnicas para classificação e interpretação visual de imagens 
SAR usando dados de campo e padrões de qualidade cartográficos podem ser utilizados.  
Dados quanto a eventos de desmatamento serão comparados ao cenários de linha de base. Valores de 
emissões reduzidas no período de desmatamento serão baseados na comparação entre o 
desmatamento previsto e o real.  
 
1.3 Monitoramento das mudanças no estoque de carbono  
 
Dentro da Área do Projeto: 
É esperado que a estimativa ex ante de estoque de carbono por classe florestal não mude durante o 
período de linha de base. Entretanto, a Metodologia VCS VM0015 requer o monitoramento do estoque 
da carbono na área do projeto sujeita a significante perda de estoque de carbono no cenário com o 
projeto de acordo com a avaliação ex ante devido a desmatamento controlado e atividades planejadas 
de colheita, ou áreas sujeitas a diminuição não planejada e significante no estoque de carbono no 
cenário de linha de base.  
Mudança total no estoque de carbono devido a desmatamento não planejado não evitado dentro da Área 
do Projeto é calculada da seguinte maneira:  

 
Onde: 
ΔCUDdPAt Mudança total no estoque de carbono devido a desmatamento não planejado não evitado 
dentro da área do projeto no ano t.  
AUDPAicl,y Área de desmatamento não planejado na classe de floresta inicial icl o ano t dentro da Área 
do Projeto no cenário com o projeto.  
ΔCtoticl,Ac Perda de estoque de carbono na classe de floresta inicial icl na época da mudança AC (# de 
anos depois da mudança LU/LC). 
AUDPAfcl,y Área de classe não-floresta fcl no tempo t dentro da Área do Projeto após o desmatamento 
não planejado no cenário com o projeto. 
ΔCtotfcl,Ac Ganho de estoque de carbono na classe não-floresta final fcl na época da mudança Ac (# de 
anos depois da mudança LU/LC). 
 
Caso haja redução significativa no estoque de carbono devido as atividades de manejo florestal 
sustentável, essa redução será reportada nos processos de verificação por meio da tabela 29 da 
Metodologia VCS VM0015 versão 1.1.  
 
Dentro das Áreas de Manejo de Vazamento: 
Nenhuma área será sujeita a perda planejada de estoque de carbono nas Áreas de Manejo de 
Vazamento no cenário do projeto. 
 
Monitoramento de emissões de não-CO2 proveniente de incêndios florestais 
Emissões derivadas de queima de biomassa não serão contabilizadas nesse projeto.  
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1.4 Monitoramento de impactos de distúrbios naturais e outros eventos catastróficos  
 
Perdas no estoque de carbono e aumento nas emissões de GEE devido a distúrbios naturais ou eventos 
catastróficos será controlado através do monitoramento da cobertura florestal por satélite utilizando-se os 
mesmo métodos aplicados para o monitoramento da cobertura florestal na Área do Projeto (seção 1.1.2).  
As principais atividades a serem desenvolvidas para coleta e processamento de dados são: 

• Seleção de imagens de satélite óticas com menor cobertura por nuvens, tomadas em épocas 
próximas a estação seca da Amazônia e com qualidade radiométrica adequada; 

• Georeferenciamento das imagens de satélite com gráficos topográficos em uma escala de 
1:100,000 ou Imagens NASA em MrSID no formato ortorretificado;  

• Mapeamento das áreas de cobertura florestal afetadas. 

Emissões derivadas de distúrbios naturais ou eventos catastróficos  serão estimados através da 
multiplicação da área de perda florestal mapeada pela média de estoque de carbono florestal. Caso haja 
uma redução significante no estoque de carbono devido a distúrbios naturais ou eventos catastróficos, 
essa redução será reportada nos processos de verificação utilizando-se as tabelas 25e, 25f e 25g da 
metodologia aprovada VCS VM0015 versão 1.1.  
 
2 Monitoramento do Vazamento 
 

a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento: 

O Projeto REDD+ Maísa envolverá duas atividades de monitoramento de fontes de vazamento:  
 

i. Monitoramento da redução nos estoques de carbono e/ou aumento nas emissões de GEE 
associado com as medidas de prevenção de vazamento se os proponentes do projeto 
implementarem atividades como plantio de árvores, intensificação agrícola, fertilização, produção 
de forrageiras e/ou outras medidas de melhorias em áreas agrícolas e criação de gado. Se essas 
atividades causarem redução nos estoques de carbono e/ou aumento nas emissões de GEE nas 
Áreas de Manejo de Vazamento, essas mudanças no estoque de carbono e/ou emissões de 
GEE serão estimadas bela Biofílica Investimentos Ambientais.  

ii. Monitoramento da cobertura florestal no Cinturão de Vazamento através de imagens por satélite 
será realizado por Biofílica Investimentos Ambientais. 

 
b) Dados a serem coletados 

Tabela&48.&Dados&a&serem&coletados&para&monitoramento&do&vazamento.&

Dado Descrição Unidade Fonte Frequência 

ΔCLPMLKt 
Redução no estoque de carbono devido aa 
medidas de prevenção de vazamento  tCO2-e Calculado Anual 

EgLKt 
Emissões provenientes de animais de pasto 
na área de manejo de vazamento no ano t  tCO2-e Calculado Anual 

ELPMLKt 
Incremento total anual nas emissões de GEE 
derivadas nas medidas de prevenção de 
vazamento no ano t  

tCO2-e Calculado Anual 

ΔCabBSLLKt 
Mudanças totais no estoque de carbono na 
área do Cinturão de Vazamento  tCO2-e Calculado Anual 
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c) Descrição resumida dos procedimentos de coleta de dados  

Monitoramento das mudanças no estoque de carbono e emissões de GEE associadas as atividades de 
prevenção de vazamento 
 
As principais atividades desenvolvidas para coleta e processamento de dados para o monitoramento das 
mudanças no estoque de carbono devido a implementação de atividades nas Áreas de Manejo de 
Vazamento são: 

• Atividades de prevenção de vazamento serão listadas; 
• Um mapa mostrando as áreas de intervenção e tipo de intervenção será preparado; 
• Áreas nas quais as atividades de prevenção de vazamento impactarem o estoque de carbono 

serão identificadas áreas; 
• Classes não-floresta existentes dentro dessas áreas serão identificadas; 
• Os estoques de carbono nas classes identificadas serão mensurados ou serão utilizadas 

estimativas da literatura; 
• Mudanças no estoque de carbono nas Áreas de Manejo de Vazamento no cenário do projeto 

serão reportadas através da tabela 30b da metodologia VM0015; 
• Mudanças líquidas de estoque de carbono causadas pelas medidas de prevenção de vazamento 

durante o período fixado de linha de base e o período de creditação do projeto serão calculadas;   
• results of the calculations will be reported in table 30.c of the VM0015. 

 
As principais atividades desenvolvidas para coletar e processar dados para o monitoramento de 
emissões de metano (CH4)  e oxido de nitrogênio proveniente de rebanhos são: 

• Áreas ocupadas com pastagem na área de manejo de vazamento serão especificadas; 
• Tipo de animal, forragem e manejo serão resumidamente descritos. A Tabela 31 da VM0015 

será utilizada para reportar parâmetros chave requeridos no calculo das emissões de GEE; 
• O número de animais no cenário de linha de base e no cenário com o projeto será determinado 

com base na disponibilidade de áreas e forragem. A diferença será considerada para o calculo 
de incremento em emissões de GEE;  

• O métodos descritos no apêndice 4 da VM0015 serão utilizados para estimar as emissões 
derivadas da fermentação entérica e manejo de dejetos; Os cálculos finais serão feitos através 
da equação 18 da VM0015 e os resultados serão reportados na tabela 32 da VM0015. 

 
Monitoramento da diminuição do estoque de carbono e incremento nas emissões de GEE devido ao 
deslocamento de vazamento: 
 
Monitoramento das mudanças no estoque de carbono 
Procedimentos para coleta de dados utilizados serão os mesmos aplicados no monitoramento de 
desmatamento na área do projeto (sessão 1.2). 
 
Monitoramento no incremento das emissões de GEE 
Emissões derivadas de incêndios florestais não são contabilizadas na linha de base. 
 

d) Procedimentos de controle e garantia de qualidade 
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Monitoramento das mudanças no estoque de carbono e emissões de GEE associadas as atividades de 
prevenção de desmatamento: 
A ser determinado dependendo da atividade, se implementado. 
 
Monitoramento da diminuição do estoque de carbono e incremento nas emissões de GEE devido ao 
deslocamento de vazamento: 
Procedimentos para controle e garantia de qualidade utilizados serão os mesmos aplicados ao 
monitoramento do desmatamento na Área do Projeto (seção 1.2). 
 

e) Arquivamento de dados 

Relatórios originais e fichas de campo serão armazenados pela Maísa-Moju Agroindustrial e Sipasa. A 
Biofílica Investimentos Ambientais manterá uma cópia desses documentos em formato digital ao longo 
do tempo de vida do projeto. Os dados digitais originais (raster) e processados (vetor)T das imagens por 
satélite, coordenadas, mapas técnicos, fotos de campo e fichas serão armazenados pela Biofílica 
Investimentos Ambientais durante o tempo de vida do projeto. Mapa anual das áreas de desmatamento, 
imagens por satélite e relatórios serão disponibilizados para cada corpo de verificação em cada evento 
de verificação. 
 

f) Organização e responsabilidades das partes envolvidas no descrito acima 

Todas as atividades de monitoramento de vazamento são responsabilidade da Biofílica Investimentos 
Ambientais, Maísa-Moju Agroindustrial e Sipasa. 
 
 
2.1 Monitoramento das mudanças no estoque de carbono e emissões de GEE associadas as 
atividades de prevenção de vazamento. 
 
A redução nos estoques de carbono devido as atividades desenvolvidas nas Áreas de Manejo de 
Vazamento não são esperadas já que nenhuma atividade de melhoria de técnicas agrícolas ou manejo 
de áreas para pastagem passíveis de alterar os estoques de carbono e aumentar as emissões de GHG 
quando comparadas com o cenário de linha de base tem implementação planejada. Entretanto, se é 
decidido que tais atividades são necessárias as mudanças ex ante de estoque de carbono e emissões 
de GEE associadas serão estimadas através do passo 8 da metodologia VM0015, e se significante serão 
monitoradas e os dados serão disponibilizados ao corpo verificador a cada evento de verificação através 
das tabelas 30b, 30c, 31, 32 e 33 da metodologia VM0015 versão 1.1. 
As seguintes atividades nas áreas de manejo de vazamento poderão ocasionalmente causar diminuição 
no estoque de carbono ou incremento nas emissões de GEE: 

• Mudanças no estoque de carbono devido a atividades implementadas nas áreas de manejo de 
vazamento; 

• Emissões de metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) derivadas da intensificação do rebanho 
(envolvendo mudanças na dieta do animal e/ou número de animais). 

De acordo com a versão mais recente do Padrão VCS emissões de óxido nitroso (N2O) derivadas de 
fertilização nitrogenada são sempre consideradas insignificantes. Consumo de combustíveis fósseis é 
considerado sempre insignificante em atividades de projeto AUD e não devem ser consideradas. 
  
2.2 Monitoramento da diminuição do estoque de carbono e incremento nas emissões de GHG 
devido deslocamento de vazamento 
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Monitoramento das mudanças no estoque de carbono 
Dados de atividades ara a área do Cinturão de Vazamento serão determinados através do mesmo 
métodos aplicados ao monitoramento do desmatamento na área do projeto (seção 1.2). Se durante o 
processo de monitoramento um evento de desmatamento maior que o esperado no cenário de linha de 
base é identificado no Cinturão de Vazamento, e tal desmatamento é atribuído aos agentes de 
desmatamento na área do projeto , as perdas no estoque de carbono serão contabilizadas por e 
reportadas utilizando-se a tabela 22c e 21c da metodologia aprovada VM0015.  
Mudança total no estoque de carbono devido a desmatamento não evitado não planejado dentro da área 
de Cinturão de Vazamento é calculada da seguinte maneira:  

 
 
Onde: 
ΔCBSLLKt Mudança total no estoque de carbono devido a desmatamento não evitado não planejado 
dentro da área do Cinturão de Vazamento no ano t. 
AUDLKicl,y Área de desmatamento não planejado na classe floresta icl no ano t dentro da área do 
Cinturão de Vazamento no cenário com o projeto. 
ΔCtoticl,Ac Perda no estoque de carbono na classe de floresta inicial icl na época da mudança Ac (# de 
anos apos a LU/LC). 
AUDLKfcl,y Área de classe não-floresta fcl no tempo t dentro da área de Cinturão de Manejo de 
Vazamento pós desmatamento não planejado na área do projeto. 
ΔCtotfcl,Ac Ganho no estoque de carbono na classe não-floresta final fcl na período da mudança Ac (# de 
anos depois da mudança LU/LC). 
 
2.3 Vazamento ex post total estimado 
Os resultados serão apresentados para o corpo de verificação a cada evento de verificação através da 
tabela 35 da metodologia VM0015. 
 
3 Reduções líquidas ex post de gases de GEE 
 

a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento 

No processo de verificação os resultados serão apresentados través da tabela 36 da metodologia 
aprovada VM0015 versão 1.1 juntamente com os dados espaciais (mapas de desmatamento, quando 
disponíveis).  
 

b) Dados a serem coletados 

Tabela&49.&Dados&a&serem&coletados&para&monitoramento&das&reducões&líquidas&ex&post&de&gases&de&GEE.&

Dados Descrição Unidade Fonte Frequência 

ΔREDD,t 

Redução líquida de emissões 
antropogênicas de GEE atribuídas 
as atividades AUD do projeto no 
ano t 

tCO2-e Calculado Anual 

VCU,t 

Numero de Verified Carbon Units 
(VCUs) a ser colocada como 
disponível para comercialização no 
tempo t 

tCO2-e Calculado Anual 
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c) Descrição resumida do procedimento de coleta de dados 

O numero de Verified Carbon Units (VCUs) a ser gerado pelas atividades do Projeto REDD+ Fazenda 
Maísa no ano t será calculado através da equação 19 e 20 da metodologia aprovada VM0015 versão 
1.1. 
 

d) Procedimentos de controle e garantia de qualidade 

Todas as tarefas e ferramentas indicadas na parte 2 da metodologia VM0015 será utilizada para grantir 
que os dados são adequados para o processo de verificação e o número de VCUs é confiável. 
 

e) Arquivamento de dados 

Todos os dados e relatórios do Projeto REDD+ Maísa serão armazenados pela Biofílica Investimentos 
Ambientais em arquivos digitais ao longo do projeto. Todos os documentos relativos ao monitoramento 
do Projeto serão compilados e disponibilizados ao corpo de verificação a cada evento de verificação. 
 

f) Organização e responsabilidades das partes envolvidas no descrito acima 

Essas atividades são responsabilidade da Biofílica Investimentos Ambientais. 
 
TAREFA 2: REVISITANDO AS PROJEÇÕES DE LINHA DE BASE PARA PERÍODOS FUTUROS DE 
FIXAÇÃO DE LINHA DE BASE 
 
1. Informação atualizada quanto aos agentes, vetores e causas subjacentes de desmatamento  
Dados estatísticos e espaciais, estudos e informações sobre os agentes, vetores e causas subjacentes 
de desmatamento necessários para realização dos passos 2 e 3 da metodologia VM0015 serão 
atualizados e utilizados na revisão das projeções da linha de base após o período fixado de 10 anos. 
Quando disponível, dados do monitoramento do manejo florestal e outras atividades desenvolvidas pelo 
projeto serão utilizados. 
 
2. Ajuste do componente mudança e uso e cobertura do solo na linha de base 
No caso de uma linha de base nacional ou subnacional se tornar disponível durante o período fixado de 
linha de base, essa será aplicada no seguinte período. No caso de nenhuma linha de base nacional ou 
subnacional ser disponibilizada o passo 4 da metodologia VM0015 será refeito considerando o período 
de 10 anos (2012-2021) utilizando as variáveis atualizadas nos agentes, vetores e causas adjacentes de 
desmatamento na região de referência. Os dois principais componentes a serem revisitados são: área 
anual de desmatamento e a localização do desmatamento na linha de base.  
Os pressupostos e hipóteses considerados na modelagem da dinâmica de desmatamento futura (dados 
socioeconômicos), assim como de dados utilizados na projeção especial (atualização de estradas, 
localizações e distância de novos desmatamentos) serão revisadas e atualizadas. 
 
3. Ajustes no componente carbono da linha de base 
A estimativa espacial do componente carbono pode ser revisitada de acordo com os resultados obtidos 
durante as mudanças nos processos de monitoramento do estoque de carbono de acordo com a 
metodologia VM0015 versão 1.1, Parte 3, item 1.1.3. Durante o tempo de vida do projeto novas técnicas 
e metodologias podem ser analisadas para estimativa espacial de biomassa como, por exemplo, LIDAR 
ou dados SAR. 
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Parte 2 – Atividades Adicionais á aplicação da metodologia VM0015 

 
a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento 

 
O monitoramento das atividades adicionais á aplicação da metodologia vinculada aos benefícios para o 
clima apresentam três componentes:  

• O monitoramento das atividades de manejo florestal sustentável antes, durante e depois das 
operações de manejo que serão realizadas primordialmente pela equipe especializada da 
SIPASA, responsável pela gestão dos aspectos operacionais, ambientais e de segurança 
ocupacional. Grande parte desse monitoramento recai na documentação e análise dos Planos 
Operacionais Anuais (POAs), relatórios pós-exploratórios, resultados do inventário sistemático 
das parcelas permanentes e procedimento de avaliação de danos e impacto da colheita;  

• O monitoramento das atividades de vigilância patrimonial consiste em avaliar o ganho de 
eficiência e melhoria das práticas e procedimentos dos processos de vigilância patrimonial; e 

• O monitoramento das atividades das áreas de manejo de vazamento dentros da fazenda, que 
objetiva monitorar a diversificação das fontes de receita do empreendimento, a sustentabilidade 
econômica e empregabilidade de cada uso do solo.   

 
b) Dados a serem coletados 

Tabela&50.&Dados&a&serem&coletados&para&monitoramento&das&atividades&para&o&clima&adicionais&a&aplicação&da&metodologia&
VM0015.&

Componente Dado/Parâmetro Descrição Unidade Fonte Frequência 

Manejo 
Florestal 
Sustentável 

Volume Explorado 
de Madeira 

Volume colhido 
de madeira para 
cada Unidade de 
Produção Anual. 

M3/ha/ano Relatório Pós-
Exploratório 

Anual 

Área aberta de 
infraestrutura do 
manejo 

Área aberta para 
construção de 
infraestruturas 
necessárias as 
atividades de 
MFS, como 
pátios, estradas 
primárias e 
secundárias. 

Hectares 
(ha) 

Relatório Pós-
Exploratório 

Anual 

Taxa de 
regeneração das 
parcelas 
permanentes 

Inventário 
realizado nas 
parcelas 
permanentes de 
cada UPA um 
ano antes da 
colheita, um ano 

m3/ha/ano Relatório Pós-
Exploratório. 

Anual (das 
UPAs que 
forem 
inventariadas 
no ano) 
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depois, três anos 
depois e então a 
cada 5 anos. 

Avaliação de 
danos da colheita 

Avaliação 
realizada por 
amostragem nas 
UPAs durante e 
depois da 
operação o de 
colheita. 

m3/ha Relatório Pós-
Exploratório 

Anual 

Aquisição/ 
Manutenção da 
verificação de 
legalidade (LHV 
ou similar) 

Manutenção do 
selo de 
verificação de 
legalidade 

Não se 
aplica 

Relatório de 
Verificação da 
instituição o 
certificadora 

Anual 

Aquisição/ 
manutenção de 
certificações 
robusta de manejo 
florestal. 

Eventual 
aquisição e 
manutenção de 
padrões 
robustos de 
certificação de 
manejo florestal 
sustentável. 

Não se 
aplica 

Relatório de 
Auditoria da 
instituição 
certificadora 

Anual 

Vigilância 
Patrimonial 

Número de postos 
de vigilância 

Número de 
postos de 
vigilância ativos 
nos limites da 
fazenda 

Número Relatórios de 
vigilância 

Mensal 

Número de 
patrulhas 

Quantidade 
patrulhas 
responsáveis 
pela realização 
das rondas 

Número Relatórios de 
vigilância 

Mensal 

Frequência das 
Rondas 

Quantidade de 
vezes que um 
mesmo trecho é 
patrulhado 

Número Relatórios de 
vigilância 

Mensal 

Quantidade de 
ocorrências 

Quantidade de 
vezes que um 
ocorrência é 
detectada 

Número Relatórios de 
vigilância 

Mensal 

Status das 
ocorrências 

Uma vez 
detectada a 
ocorrência qual 

Não se 
aplica 

Relatórios de 
vigilância 

Mensal 
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foi o 
encaminhamento 

Áreas de 
Manejo de 
Vazamento 
Dentro dos 
Limites da 
Fazenda 
Maísa. 

Nº de novos 
negócios 
prospectados  

Nº de novos 
negócios 
prospectados 
para ganho de 
escopo na Área 
do Projeto. 

Número Relatório de 
Monitoramento 
do Projeto 

Anual 

Nº de alternativas 
de uso do solo 
prospectadas 

Nº de 
alternativas de 
uso do solo 
prospectadas 
para as Áreas de 
Manejo de 
Vazamento 
dentro dos 
Limites da 
Fazenda Maísa 

Número Relatório de 
Monitoramento 
do Projeto 

Anual 

Nº de Novos 
Negócios 
Implementados 

A partir dos 
novos negócios 
prospectados 
quantos foram 
efetivamente 
implementados 

Número Relatório de 
Monitoramento 
do Projeto 

Anual 

Nº de diferentes 
usos de terra 
dentro dos limites 
da Fazenda Maísa 

Quantidade de 
diferentes usos 
da terra 
desenvolvidos 
dentro dos 
limites da 
Fazenda Maísa 

Número Relatório de 
Monitoramento 
do Projeto 

Anual 

Receita Líquida  
de cada uso de 
terra dentro dos 
limites da Fazenda 
Maísa 

Receita líquida 
(receita bruta – 
custos) com 
cada  tipo de uso 
de terra dentro 
dos limites da 
Fazenda Maísa 

R$ Relatório de 
Monitoramento 
do Projeto 

Anual 

Nº de funcionários 
empregados para 
cada uso de terra 
dentro dos limites 
da Fazenda Maísa 

Empregabilidade 
dos usos de 
terra dentro dos 
limites da 
Fazenda Maísa 

Número Relatório de 
Monitoramento 
do Projeto 

Anual 
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c) Resumo do procedimento de coleta de dados 
• O dados serão coletados em campo antes, durante e depois das operações de manejo florestal 

sustentável através de fichas de monitoramento e após o período de colheita as informações 
serão sistematizadas via relatórios pós-exploratórios anuais pela Sipasa. Os dados referentes as 
certificações florestais serão coletados diretamente com o responsável pela operações de 
manejo e com a instituição certificadora responsável por cada evento de auditoria pela Biofílica. 

• Para o monitoramento da vigilância patromonial a coleta de dados será realizada uma vez por 
mês pela Maísa-Moju e Sipasa para confecção dos relatórios de vigilância. 

• Quanto as atividades de manejo de vazamento a coleta de dados será realizada um vez por ano 
pela Biofílica Investimentos Ambientais para confecção dos relatórios de monitoramento do 
projeto. 

 
 

d) Procedimentos de controle e garantia de qualidade 
• Os dados apresentados nas fichas de monitoramento serão verificados em campo via 

amostragem. Informações não condizentes com a realidade serão retificadas. 
• As informações contidas nos relatórios mensais de vigilância patrimonial serão validadas em 

consulta com o pessoal de campo responsável pelo patrulhamento. 
• Para coleta de dados e confecção dos relatórios anuais de monitoramento do projeto deverá 

incorporar consultas ao proprietário da Fazenda Maísa, ao setor de contabilidade responsável 
por cada uso e visitas de campo acompanhadas pelo encarregado da Fazenda.  

 
e) Arquivamento de dados 

Todos os dados e relatórios produzidos pelo Projeto REDD+ Maísa serão armazenados pela Biofílica 
Investimentos Ambientais através de arquivos digitais durante o ciclo de vida do projeto. Relatórios 
originais (físicos) e fichas de campo produzidos pela atividade de manejo florestal serão armazenados 
pela Sipasa. Biofílica Investimentos Ambientais manterá uma cópia desses documentos no formato 
digital ao longo do projeto. Todos os documentos relativos ao monitoramento do Projeto REDD+ Maísa 
serão reunidas em arquivos físicos e/ou virtuais e disponibilizadas ao corpo de verificação em cada 
evento de verificação. 
 

f) Organização e responsabilidade das partes envolvidas no descrito acima 
Todas as atividades de monitoramento são de responsabilidade da Biofílica Investimentos Ambientais, 
Maísa-Moju Agroindustrial e Sipasa. 
 
 
Plano de Monitoramento Inicial dos Impactos às Comunidades 

Apresenta-se a seguir um Plano Inicial de Monitoramento dos Impactos ás Comunidades, sendo que o 
plano de monitoramento completo será concluído em até um ano após a validação do Projeto e será 
divulgado na internet e comunicado as comunidades, proponentes do projeto, parceiros e outras partes 
interessadas via disponibilização do documento na íntegra, um resumo executivo e oficinas de 
devolução. O Plano Inicial de Monitoramento dos Impactos ás Comunidades contêm em sua essência 
indicadores de processo e parte dos indicadores de resultados. Para a apresentação do Plano de 
Monitoramento Completo dos Impactos às Comunidades o plano aqui apresentado será avaliado e 
validado pelas partes interessadas, os indicadores de processo e resultados serão complementados e os 
indicadores de impacto serão estabelecidos. 
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Seguindo a mesma lógica estratégica das atividades o monitoramento visa acessar a efetividade das 
intervenções focadas: no engajamento de atores locais e partes interessadas, no fortalecimento do 
associativismo e na promoção da assistência técnica rural. 

 

a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento 

O monitoramento dos benefícios às comunidades apresenta três componentes:  

• O monitoramento do engajamento de atores, que visa monitorar a implementação das atividades 
vinculadas a articulação e engajamento de instituições e entidades (governamentais, não-
governamentais e privadas) para facilitação das comunidades no acesso a políticas públicas, 
serviços básicos e desenvolvimento rural;  

• O monitoramento do fortalecimento do associativismo, com foco nas atividades (cursos, 
treinamentos e articulações) desenvolvidas para o fortalecimento do associativismo, seus 
resultados e impactos; e  

• O monitoramento das atividades para articulação dos serviços de assistência técnica rural e 
manejo de vazamento fora dos limites da fazenda, monitorando o resultado no aumento da 
produtividade agroextrativista e implementação de técnicas e tecnologias mais sustentáveis. 

 

b) Dados a serem coletados 

Tabela&51.&Dados&a&serem&coletados&para&monitoramento&das&atividades&com&as&comunidades.&

Componente Dado/Parâmetro Descrição Unidade Fonte Frequência 

Engajamento 
de Atores 

Nº de Reuniões 
Realizadas 

Número de 
reuniões com 
partes 
interessadas 
realizadas no 
período de 
referência 

Número Atas de 
reuniões e 
relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Nº de comunidades 
engajadas 

Número de 
comunidades 
engajadas com 
as reuniões de 
articulação com 
as partes 
interessadas 

 Número Atas de 
reuniões e 
relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Nº de instituições 
engajadas 

Número de 
instituições 
participantes nas 
reuniões de 
articulação, 
incluindo órgãos 
públicos, não-

Número Atas de 
reuniões e 
relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 
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governamentais 
e instituições 
privadas. 

Nº de municípios 
engajados 

Quantidade de 
municípios 
engajados nas 
atividades do 
projeto 

Número Atas de 
reuniões e 
relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Status dos 
encaminhamentos 

Status de 
encaminhamento 
das pautas 
levantadas e 
discutidas 
durante as 
reuniões de 
partes 
interessadas 

Não se 
aplica 

Atas de 
reuniões e 
relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Percepção dos 
“3Es” da 
intervenção 

Levantamento 
quanto a 
percepção dos 
“3Es” 
(efetividade, 
eficiência e 
equidade) para o 
projeto REDD+ 
Maísa entre os 
envolvidos na 
intervenção 

Não se 
aplica 

Fichas de 
entrevista e 
relatório de 
atividades 
sociais 

Anual 

Nº de políticas e 
serviços públicas 
acessadas 

Quantidade de 
políticas e 
serviços públicos 
acessados pelas 
comunidades do 
projeto 

Número Fichas de 
entrevista e 
relatório de 
atividades 
sociais 

Anual 

Fortalecimento 
do 
Associativismo 

Nº de associações 
atingidas 

Quantidade de 
associações 
contatas e 
engajadas com o 
projeto 

Número Relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Nº de cooperativas 
atingidas 

Quantidade de 
cooperativas 
contatas e 
engajadas com o 
projeto 

Número Relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 
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Nº de cursos e 
capacitações 

Quantidade de 
cursos e 
capacitações 
desenvolvidos 
pelos projetos 

Número Relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Nº de novas 
associações 

Quantidade de 
novas 
associações 
formalizadas a 
partir da 
intervenção do 
projeto 

Número Relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Nº de novas 
cooperativas 

Quantidade de 
novas 
cooperativas 
formalizadas a 
partir da 
intervenção do 
projeto 

Número Relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

% de associações 
regularizadas 

Do número total 
de associações 
atendidas pelo 
projeto quanto 
por cento se 
encontra 
regularizada 

Porcentagem Relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

% de cooperativas 
regularizadas 

Do número total 
de cooperativas 
atendidas pelo 
projeto quanto 
por cento se 
encontra 
regularizada 

Porcentagem Relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Percepção dos 
“3Es” da 
intervenção 

Levantamento 
quanto a 
percepção dos 
“3Es” 
(efetividade, 
eficiência e 
equidade) para o 
projeto REDD+ 
Maísa entre os 
envolvidos na 
intervenção 

Não se 
aplica 

Fichas de 
entrevista e 
relatório de 
atividades 
sociais 

Anual 

Manejo de Nº de instituições Quantidade de Número Relatório de Semestral 
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Vazamento na 
Região de 
Referência. 

envolvidas instituições 
(órgãos 
governamentais, 
não-
governamentais 
e privados) 
envolvidos nas 
atividades de 
assistência 
técnica e 
extensão rural 

atividades 
sociais 

Nº de famílias 
atingidas 

Quantidade de 
famílias 
atendidas pelo 
serviço de ATER 

Número Relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Frequência das 
visitas técnicas 

Frequência 
média de 
atendimento das 
famílias pelos 
técnicos 
extensionistas 

Número 
médio de 
atendimentos 
por mês 

Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Nº de cursos e 
capacitação 

Quantidade de 
cursos e 
capacitações 
desenvolvidos 
dentro do 
escopo da ATER 

Número Relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Produtividade dos 
roçados de 
mandioca. 

Quantidade 
média de 
mandioca 
produzida por 
área por família 

Quilogramas 
médio por 
hectare 

Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Anual 

Quantidade 
produzida de 
farinha de 
mandioca 

Quantidade 
média de farinha 
produzida por 
família 

Média de 
sacas por 
família 

Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Anual 

Quantidade vendida 
de farinha de 
mandioca 

Quantidade 
média de farinha 
vendida  por 
família 

Media de 
sacas por 
família 

Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Anual 

Preço de venda da 
farinha de 

Preço médio de 
comercialização 

R$ Fichas de 
assessoramento 

Anual 
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mandioca o da saca de 
farinha por 
família 

e relatório de 
atividades 
sociais 

Área Cultivada Área média por 
família destinada 
aos cultivos 
agrícolas e 
atividades 
pecuárias 

hectares Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Nº de culturas 
desenvolvidas na 
propriedade 

Média da 
diversidade de 
usos agrícolas, 
pecuários e 
extrativistas 
desenvolvidos 
nos limites das 
propriedades 
rurais 

Número Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Utilização de 
Insumos 

Tipo e 
quantidade de 
insumos 
utilizados para a 
manutenção dos 
sistemas 
produtivos 

Não se 
aplica 

Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Nº de famílias 
manejando 
produtos florestais 
não madeireiros 

Quantidade de 
famílias 
desenvolvendo 
atividades 
extrativistas 

Número Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Acesso ao mercado Espaços finais 
de 
comercialização 
do produtos 
produzidos nas 
propriedade 
rurais 

Não se 
aplica 

Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Renda Familiar Receita média 
mensal por 
família, com 
enfoque na 
participação das 
atividades 
agropecuárias e 
extrativistas 

R$ Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 
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Ocupação 
profissional 

Ocupacão 
profissional dos 
membros da 
família 

Não se 
aplica 

Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Semestral 

Percepção dos 
“3Es” da 
intervenção 

Levantamento 
quanto a 
percepção dos 
“3Es” 
(efetividade, 
eficiência e 
equidade) para o 
projeto REDD+ 
Maísa entre os 
envolvidos na 
intervenção 

Não se 
aplica 

Fichas de 
assessoramento 
e relatório de 
atividades 
sociais 

Anual 

 

c) Resumo do procedimento de coleta dados 

Os dados serão coletados durante e após as atividades com as partes interessadas e/ou através de 
entrevistas específicas. Essas informações serão sistematizadas e apresentadas por meio de relatórios 
de atividades sociais do projeto, a cada seis meses. Alguns indicadores anuais, por exemplo o indicador 
de percepção dos “3Es”, estarão contidos no relatório de acordo com sua frequência de coleta (uma vez 
ao ano). 

 

d) Procedimentos de controle e garantia de qualidade 

Os dados levantados e retratados nos relatórios serão apresentados e validados durante as reuniões de 
articulação com partes interessadas, para as quais os produtores, associações e cooperativas atingidas 
serão convidados a participar como membros durante todo o ciclo de vida do projeto. 

 

e) Arquivamento de dados 

Todos os dados e relatórios produzidos pelo Projeto REDD+ Maísa serão armazenados pela Biofílica 
Investimentos Ambientais através de arquivos digitais durante o ciclo de vida do projeto. Relatórios 
originais (físicos), atas de reuniões e fichas de campo produzidos serão armazenados pelo parceiro local 
na execução das atividades sociais. Biofílica Investimentos Ambientais manterá uma cópia desses 
documentos no formato digital ao longo do projeto. Todos os documentos relativos ao monitoramento do 
Projeto REDD+ Maísa serão reunidas em arquivos físicos e/ou virtuais e disponibilizadas ao corpo de 
verificação em cada evento de verificação. 
 

f) Organização e responsabilidades das partes envolvidas no descrito acima 

Todas as atividades de monitoramento são de responsabilidade da Biofílica Investimentos Ambientais e 
do parceiro local na execução das atividades sociais. 
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Plano Inicial de Monitoramento dos Impactos à Biodiversidade 

Apresenta-se a seguir um Plano Inicial de Monitoramento dos Impactos à Biodiversidade, sendo que o 
plano de monitoramento completo será concluído em até um ano após a validação do Projeto e será 
divulgado na internet e comunicado as comunidades, proponentes do projeto, parceiros e outras partes 
interessadas via disponibilização do documento na íntegra, um resumo executivo e oficinas de 
devolução. O Plano Inicial de Monitoramento dos Impactos à Biodiversidade contêm em sua essência 
indicadores de processo e parte dos indicadores de resultados. Para a apresentação do Plano de 
Monitoramento Completo dos Impactos à Biodiversidade o plano aqui apresentado será avaliado e 
validado pelas partes interessadas, os indicadores de processo e resultados serão complementados e os 
indicadores de impacto serão estabelecidos. 

O Plano Inicial de Monitoramento de Impactos à Biodiversidade foca no acompanhamento das atividades 
voltadas ao monitoramento dos impactos do projeto da biodiversidade, ao monitoramento das espécies 
de relevância e a interação com instituições de pesquisa e ensino para promoção e disseminação do 
conhecimento. A avaliação da efetividade das medidas adotadas para manter e melhorar os HCVs será 
incorporada dentro dessas tarefas já que o HCV1 está vinculado ao monitoramento de espécies de 
relevância e as medidas adotadas para o HCV2 estão baseadas na interação com instituições de 
pesquisa e ensino. 

 

a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento 

O monitoramento dos benefícios à Biodiversidade apresenta três componentes:  

• O monitoramento dos impactos gerais das atividades desenvolvidas pelo projeto através do 
levantamento regular de diferentes táxons de fauna, a princípio avifauna; e os impactos das 
atividades do manejo florestal sustentável, através da mensuração das parcelas permanentes de 
inventário e da avaliação de impactos e danos;  

• O monitoramento das espécies de relevância que objetiva monitorar as atividades empregadas 
para a conservação dos atributos de alto valor para a conservação relacionadas ao valor das 
espécies (HCV 1), ou seja, as espécies Chiropotes satanas (conhecido localmente como Cuxiú-
preto) e Cebus Kaapori (Conhecido localmente como cairara), dois primatas considerados em 
perigo crítico (CR) na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN e endêmicos do Centro 
de Endemismo de Belém. Outras espécies que futuramente também venham a ser identificadas 
como de relevância também deverão ser incluídas no monitoramento; e  

• O monitoramento da articulação com instituições de ensino e pesquisa, com foco nos atributos 
de alto valor para a conservação relacionados ao nível da paisagem (HCV 2), que se dará 
através da articulação com instituições de ensino e pesquisa e organizações não 
governamentais, que possuem um alcance muito mais amplo no nível de paisagem para 
desenvolvimento dos estudos e mobilizações necessárias para a manutenção desse atributo de 
alto valor para a conservação. 
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b) Dados a serem coletados 

Tabela&52.&Dados&a&serem&coletados&para&monitoramento&das&atividades&com&a&biodiversidade.&

Componente Dado/Parâmetro Descrição Unidade Fonte Frequência 

Monitoramento 
de Impactos 

Nº de expedições Quantidade de 
expedições 
realizadas para 
amostragem de 
um mesmo táxon 
para cada evento 
de monitoramento 

Número Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Intensidade das 
expedições 

Esforço em dias 
de amostragem 
empregado em 
cada expedição 

Dias Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Nº de táxons 
monitorados 

Quantidade de 
táxons 
amostrados 

Número Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Nº de espécies 
monitoradas 

Quantidade de 
espécies 
amostradas em 
cada 
monitoramento 

Número Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Diversidade do 
táxon monitorado 
da fauna 

Variedade de 
espécies 
encontrada para 
cada táxon de 
fauna  monitorado 

Não se 
aplica 

Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Riqueza do táxon 
monitorado da 
fauna 

Abundância 
numérica de 
espécies 
identificadas pelo 
estudo em um 
mesmo táxon 

Número Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Diversidade da 
comunidade vegetal 
nas Parcelas 
Permanentes 

Variedade de 
espécies 
encontradas na 
comunidade 
vegetal dentro 
das parcelas 
permanentes 

Não se 
aplica 

Relatório Pós-
exploratório 

Anual 

Riqueza da 
comunidade vegetal 
nas Parcelas 

Abundância 
numérica de 
espécies 

Número Relatório Pós-
exploratório 

Anual 
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Permanentes encontradas na 
comunidade 
vegetal dentro 
das parcelas 
permanentes 

Espécies citadas 
em listas oficiais de 
espécies 
ameaçadas de 
extinção 

Espécies 
amostradas 
constantes nas 
listas oficiais de 
espécies 
ameaçadas de 
extinção 

Não se 
aplica 

Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Monitoramento 
de Espécies 
de Relevância 

Nº de expedições Quantidade de 
expedições 
realizadas para 
amostragem das 
espécies em cada 
evento de 
monitoramento 

Número Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Intensidade das 
Expedições 

Esforço em dias 
de amostragem 
empregado em 
cada expedição 

Dias Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Nº de comunidades 
entrevistadas 

Quantidade de 
comunidades 
entrevistadas 
para identificação 
Etnozoológico da 
presença das 
espécies na zona 
do projeto 

Número Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Presença das 
espécies na Zona 
do projeto 

Identificação da 
presença das 
espécies na zona 
do projeto por 
meio da 
etnozoologia ou 
avistamento 

Não se 
aplica 

Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Presença das 
espécies na Área 
do Projeto 

Identificação da 
presença das 
espécies na área 
do projeto por 
meio da 
etnozoologia ou 
avistamento 

Não se 
aplica 

Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 
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Status das espécies 
de relevância na 
lista vermelha de 
espécies 
ameaçadas de 
extinção da IUCN 

Acompanhamento 
do status na lista 
vermelha de 
espécies 
ameaçadas de 
extinção da IUCN 
das espécies 
amostradas na 
área do projeto 

Não se 
aplica 

Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Nº de estudos e 
pesquisas 
desenvolvidos 

Quantidade de 
estudos e 
pesquisas 
desenvolvidos 
com as espécies 
de relevância 

Número Relatório de 
monitoramento 
de fauna 

Anual 

Nº de publicações 
científicas 

Quantidade de 
publicações 
científicas com 
base nos estudos 
e pesquisas 
desenvolvidos 

Número Relatório de 
monitoramento 
de fauna e 
artigos 
científicos 
publicados 

Anual 

Articulação 
com 
Instituições de 
Ensino e 
Pesquisa 

Nº de instituições 
contatadas 

Quantidade de 
instituições 
contatadas para o 
desenvolvimento 
de estudos e 
pesquisas em 
conservação da 
biodiversidade ao 
nível da paisagem 
na região do 
projeto 

Número Relatório de 
atividades dos 
projeto 

Semestral 

Nº de reuniões 
realizadas 

Quantidade de 
reuniões 
realizadas para o 
desenvolvimento 
de estudos e 
pesquisas em 
conservação da 
biodiversidade ao 
nível da paisagem 
na região do 
projeto 

Número Relatório de 
atividades dos 
projeto 

Semestral 

Nº de instituições 
engajadas 

Quantidade de 
instituições 

Número Relatório de 
atividades dos 

Semestral 
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engajadas no 
desenvolvimento 
de estudos e 
pesquisas em 
conservação da 
biodiversidade ao 
nível da paisagem 
na região do 
projeto 

projeto 

Nº de estudos e 
pesquisas 
desenvolvidos 

Quantidade de 
instituições 
engajadas no 
desenvolvimento 
de estudos e 
pesquisas em 
conservação da 
biodiversidade ao 
nível da paisagem 
na região do 
projeto 

Número Relatório de 
atividades dos 
projeto 

Semestral 

Nº de publicações 
científicas 

Quantidade de 
publicações 
científicas em 
conservação da 
biodiversidade ao 
nível da paisagem 
na região do 
projeto 

Número Relatório de 
atividades dos 
projeto e 
artigos 
publicados 

Semestral 

Acesso a fontes 
adicionais de 
fomento 

Acesso a fontes 
adicionais de 
fomento devido 
as propostas de 
estudos e 
pesquisa 
apresentados 

Não se 
aplica 

Relatório de 
atividades dos 
projeto 

Semestral 

Valor investido em 
pesquisa 

Valor final total 
investido em 
pesquisas, 
geração 
conhecimento 

R$ Relatório de 
atividades dos 
projeto 

Semestral 

Oficinas de 
validação/devolução 
de conhecimento  

Quantidade de 
oficinas 
realizadas para 
validação e 
disseminação das 

Número Relatório de 
atividades dos 
projeto 

Semestral 
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informações e 
conhecimentos 
produzidos na 
região do projeto 

 

c) Resumo dos procedimentos de coleta de dados 

• Os parâmetros relacionados aos impactos da atividade de manejo florestal sustentável serão 
coletados após as operações de colheita. Os parâmetros vinculados ao diagnóstico de fauna 
serão coletados ao menos uma vez em cada estação climática amazônica (verão e inverno). 
Cada táxon estudado apresentará seu procedimento específico de coleta de dados de acordo 
com os procedimentos adotados para o diagnóstico inicial, de maneira a preservar a 
comparabilidade dos resultados ao longo do tempo. Essas informações serão sistematizadas e 
apresentadas por meio de relatórios de monitoramento de fauna referentes a um ano de 
monitoramento, antes de cada evento de verificação. 

• Os dados serão coletados sobre as espécies de relevância serão coletados durante os estudos. 
Essas informações serão sistematizadas e apresentadas por meio de relatórios de 
monitoramento de fauna referentes a um ano de monitoramento, antes de cada evento de 
verificação. 

• Os dados da articulação com instituições de ensino e pesquisa serão coletados de maneira 
contínua, antes, durante e depois da realização dos estudos. Essas informações serão 
sistematizadas e apresentadas por meio de relatórios de monitoramento de fauna referentes a 
um ano de monitoramento, antes de cada evento de verificação. 

 

d) Procedimento de controle e garantia de qualidade 

• Os parâmetros de monitoramento diretamente relacionados com as atividades de manejo 
florestal sustentável (parcelas permanentes e avaliação de danos) seguirão os procedimentos de 
controle e garantia de qualidade previstos no PMFS.  

• O procedimentos de controle a garantia de qualidade vinculado a coleta dos demais dados 
dependerão dos procedimentos internos da organização responsável pelos levantamentos de 
campo de cada estudo. 

• Os levantamentos baseados na etnozoologia serão apresentados e validados durante as 
reuniões com as partes interessadas, das quais as comunidades entrevistas serão convidadas a 
participar como membros durante todo o ciclo de vida do projeto. 

 

e) Arquivamento de dados 

Todos os dados e relatórios produzidos pelo Projeto REDD+ Maísa serão armazenados pela Biofílica 
Investimentos Ambientais através de arquivos digitais durante o ciclo de vida do projeto. Relatórios 
originais (físicos) e fichas de campo produzidos serão armazenados pelas organizações responsáveis 
pelos levantamentos de campo e/ou pela Sipasa. Biofílica Investimentos Ambientais manterá uma cópia 
desses documentos no formato digital ao longo do projeto. Todos os documentos relativos ao 
monitoramento do Projeto REDD+ Maísa serão reunidas em arquivos físicos e/ou virtuais e 
disponibilizadas ao corpo de verificação em cada evento de verificação. 
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f) Organização e responsabilidades das partes envolvidas no descrito acima 

Todas as atividades de monitoramento são de responsabilidade da Biofílica Investimentos Ambientais, 
das organizações colaboradoras nos estudos de biodiversidade e da Sipasa. 

 
Monitoramento da Gestão do Projeto 

 
Também foi desenvolvido um plano de monitoramento simplificado da gestão do projeto com duas 
tarefas principais: o acompanhamento das atividades, monitoramento do relacionamento com atores e a 
incorporação da gestão adaptativa. 
 

a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento 

Essa tarefa visa monitorar o andamento das atividades do projeto por meio da análise de parâmetros 
financeiros, relatórios internos e eventos de auditoria externa. Também incorpora diferentes aspectos 
relativos aos relacionamentos do Projeto REDD+ Maísa, como a efetividade do procedimento de 
resolução de conflitos e relações com instituições envolvidas nas diferentes fases do projeto e avalia a 
implementação o de práticas de gestão adaptativa durante a execução do projeto. 

 

b) Dados a serem coletados 

Tabela&53.&Dados&a&serem&coletados&para&monitoramento&da&gestão&do&projeto.&

Componente Dado/Parâmetr
o 

Descrição Unidade Fonte Frequência 

Acompanhamento 
das atividades 

Fluxo de caixa 
do projeto 

Análise dos 
desembolsos 
realizados pelo 
caixa interno do 
projeto 

Não se 
aplica 

Relatório de 
atividades do 
projeto 

Semestral 

Frequência de 
publicação dos 
Relatórios de 
Atividades 

Intervalo de 
tempo entre as 
publicações  dos 
relatórios de 
atividades 

Meses Relatório de 
atividades do 
projeto 

Semestral 

Frequência de 
Publicação dos 
Relatórios de 
Monitoramento 

Intervalo de 
tempo entre as 
publicações dos 
relatórios de 
monitoramento 
do 
desmatamento, 
das atividades 
sociais e de 

Meses Relatórios de 
monitorament
o de 
desmatament
o, das 
atividades 
sociais e de 
biodiversidad
e 

Semestral 
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biodiversidade 

Frequência de 
verificação sob 
o VCS 

Intervalo de 
tempo entre os 
eventos de 
verificação no 
VCS 

Anos Relatórios de 
verificação 
no VCS 

Semestral 

Frequência de 
verificação sob 
o CCB 

Intervalo de 
tempo entre os 
eventos de 
verificação no 
CCB 

Anos Relatórios de 
verificação 
no CCB 

Semestral 

% de 
implementação 

Porcentagem de 
implementação 
das atividades 
conforme 
previsto no 
plano 
estratégico 
anual 

Porcentage
m 

Relatório de 
atividades do 
projeto 

Semestral 

Relacionamento 
com Atores 

Nº de 
ocorrências por 
meio do 
procedimento 
de resolução de 
conflitos 

Quantidade de 
ocorrências 
relatadas por 
meio do 
procedimento de 
resolução de 
conflitos 

Número Relatório de 
Atividades do 
Projeto 

Semestral 

Nº de 
instituições 
envolvidas na 
execução e 
monitoramento 
das atividades 
para o clima 

Quantidade de 
instituições 
envolvidas na 
execução e 
monitoramento 
das atividades 
para o clima 

Número Relatório de 
Atividades do 
Projeto 

Semestral 

Nº de 
instituições 
envolvidas na 
execução e 
monitoramento 
das atividades 
para as 
comunidades 

Quantidade de 
instituições 
envolvidas na 
execução e 
monitoramento 
das atividades 
para as 
comunidades 

Número Relatório de 
Atividades do 
Projeto 

Semestral 

Nº de 
instituições 
envolvidas na 

Quantidade de 
instituições 
envolvidas na 

Número Relatório de 
Atividades do 
Projeto 

Semestral 
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execução e 
monitoramento 
das atividades 
para a 
biodiversidade 

execução e 
monitoramento 
das atividades 
para a 
biodiversidade 

Status de 
encaminhament
o das 
ocorrências em 
resolução de 
conflitos 

Status de 
encaminhament
o das 
ocorrências 
relatadas por 
meio do 
procedimento de 
resolução de 
conflitos 

Não se 
aplica 

Relatório de 
Atividades do 
Projeto 

Semestral 

Gestão Adaptativa Nº de 
intervenções 
decorrentes do 
monitoramento 

Quantidade de 
intervenções 
e/ou alterações 
em atividades 
foram realizadas 
em decorrência 
da análise dos 
resultados do 
monitoramento 

Número Relatório de 
Atividades do 
Projeto 

Semestral 

Percepção dos 
“3Es” pelos 
proponentes e 
parceiros 

Levantamento 
quanto a 
percepção dos 
“3Es” 
(efetividade, 
eficiência e 
equidade) para 
o projeto 
REDD+ Maísa 
entre os 
proponentes e 
parceiros do 
projeto 

Não se 
aplica 

Relatório de 
Atividades do 
Projeto 

Semestral 

 

c) Resumo do procedimento de coleta de dados 

Os dados serão coletados a cada seis meses quando da confecção do relatório de atividades do projeto.  

 

d) Procedimento de controle e garantia de qualidade 

Os dados levantados e retratados nos relatórios serão apresentados e discutidos entre os proponentes e 
parceiros do projeto para validação das informações. 
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e) Arquivamento de dados 

Todos os dados e relatórios produzidos pelo Projeto REDD+ Maísa serão armazenados pela Biofílica 
Investimentos Ambientais através de arquivos digitais durante o ciclo de vida do projeto. Todos os 
documentos relativos serão reunidos em arquivos físicos e/ou virtuais e disponibilizadas ao corpo de 
verificação em cada evento de verificação. 

 

f) Organização e responsabilidades das partes envolvidas 

Todas as atividades de monitoramento são de responsabilidade da Biofílica Investimentos Ambientais. 

 

8.2 Dados e  Parâmetros Disponíveis na Validação (CL3) 

 
Descrição de dados e parâmetros disponíveis na validação:  
 
Parâmetro: Desmatamento 
Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: Hectare (ha) 

Descrição: Mapas das áreas de cobertura florestal convertidas em 
áreas de não-floresta. 

Fonte do Dado: Mensurado por meio de dados do projeto PRODES/INPE4. 
Valor aplicado:  2.12% ha/ano em média (2000-2011). 

Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Para o mapeamento do desmatamento e a produção do 
Forest Cover Benchmark Map foram utilizados dados do 
Programa PRODES Digital  (Satélite oficial de mapeamento 
do desmatamento da floresta amazônica brasileira). Um 
total de 48 imagens Landsat foram utilizadas durante o 
período analisado. O método ISOSEG não-supervisionado 
de classificação foi usado na classificação das imagens 
para mapear as classes florestais vegetação não-florestal, 
hidrografia e desmatamento. 

Propósito do dado: 

• Determinação do cenário de linha de base  
• Calculo das emissões de linha de base 
• Calculo das emissões do projeto  
• Calculo do vazamento 

Comentários: 

Ver os documentos: 
•  Câmara et al., 2006). Metodologia para o cálculo da 

taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal 
• www.obt.inpe.br/prodes 

 

                                                
4 Disponível em: < http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php > 
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Parâmetro: Ctot 
Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: tCO2e ha-1 

Descrição: 
Média de estoque de carbono por hectare em todos os 
reservatórios de carbono na classe floresta inicial utilizada 
no cenário de linha de base. 

Fonte do Dado: 
Calculado por equações alométricas, fatores de expansão 
da literatura e dados mensurados de campo. 

Valor aplicado:  478,1 tCO2e ha-1 

Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Estimativas de biomassa acima e abaixo do solo foram 
realizadas por meio de dados de inventário florestal, 
equações alométricas desenvolvidas em áreas similares a 
área do projeto (SILVA, 2007). O reservatório de madeira 
morta foi estimado com base em  (FELDPAUSCH, 2005). 

Propósito do dado: 

• Determinação do cenário de linha de base 
• Calculo das emissões de linha de base 
• Calculo das emissões do projeto 
• Calculo do vazamento 

Comentários: 

Ver documentos: 
• Sessão 5.3 da “Descrição do Projeto” 
• Planilha memória de cálculo estoque 
• Relatório de Inventário de Estoque de Carbono 

 

Parâmetro: DAP 
Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: Cm 

Descrição: 
Diâmetro a altura do peito (130 cm) em todas as arvores 
com DAP igual ou maior que 15 cm em cada parcela de 
inventário florestal. 

Fonte do Dado: Mensurado em campo pela Amazônia Gestão Ambiental. 
Valor aplicado:  Ver planilha com dados de campo. 

Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Requerimento da metodologia VCS VM0015. Dados do 
inventário florestal coletados menos de 10 anos trás por 
meio de parcelas múltiplas como uma boa distribuição 
espacial. 

Propósito do dado: 

• Determinação do cenário de linha de base 
• Calculo das emissões de linha de base 
• Calculo das emissões do projeto 
• Calculo do vazamento 

Comentários: 
Principal variável para as estimativas de carbono do projeto 
REDD+ Maísa. 

 

Parâmetro: PF = 2,7179 * (DAP)1,8774 
Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: Kg (peso fresco da biomassa) 
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Descrição: Equação para converter o DAP de cada árvore em 
biomassa fresca. 

Fonte do Dado: SILVA, 2007 
Valor aplicado:  PF = 2,7179 * (DAP)1,8774 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Equação desenvolvida em floresta de terra firme com 
características semelhantes a da região de referência. 

Propósito do dado: 

• Determinação do cenário de linha de base (apenas 
projetos AFOLU) 

• Calculo das emissões de linha de base  
• Calculo das emissões do projeto 
• Calculo do vazamento 

Comentários:  
 

Parâmetro: CF 
Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: T 

Descrição: Carbono contido na biomassa seca  

Fonte do Dado: 

Nogueira, E.; Fearnside, P.; Nelson, B., et al., 2008.  
Estimativas de biomassa florestal na Amazônia Brasileira: 
Nova equação alométrica e ajustes de biomassa a partir de 
inventários de volume de madeira. Forest Ecology and 
Management, 256 (11), pp.1853-1867. 

Valor aplicado:  0,485 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Valor encontrado na literatura científica. 

Propósito do dado: 

• Determinação do cenário de linha de base 
• Calculo das emissões de linha de base  
• Calculo das emissões do projeto 
• Calculo do vazamento 

Comentários:  
 

Parâmetro: 44/12 
Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: tCO2e 

Descrição: Fator de conversão de massa de carbono para massa de 
CO2e. 

Fonte do Dado: Literatura científica: 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gás Inventories Volume 4 AFOLU. 

Valor aplicado:  44/12 (3,666666667) 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Valor padrão IPCC 

Propósito do dado: • Determinação do cenário de linha de base (apenas 
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projetos AFOLU) 
• Calculo das emissões de linha de base  
• Calculo das emissões do projeto 
• Calculo do vazamento 

Comentários:  
 

Parâmetro: Volume Explorado de Madeira 
Componente do Projeto: Clima/Manejo Florestal Sustentável 
Unidade: m3/ha 

Descrição: Volume colhido de madeira para cada Unidade de 
Produção Anual. 

Fonte do Dado: Relatório Pós-Exploratório 
Valor aplicado:  Máximo de 20 m3/ha 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Volume previsto no Plano de Manejo Florestal Sustentável 
Esses dados são coletados em campo no momento do 
romaneio e extradição da madeira. 

Propósito do dado: 

• Cálculo das emissões do projeto 
• Correlação com o rendimento financeiro do manejo 

florestal sustenável 
• Análise de impactos do manejo florestal sustentável 

Comentários: 
O volume anual explorado de madeira também deve, 
preferencialmente, ser comparado com a média histórica. 

 

Parâmetro: Abertura de área para infraestrutura do manejo 
Componente do Projeto: Clima/Manejo Florestal Sustentável 
Unidade: Porcentagem 

Descrição: 
Área aberta para construção de infraestruturas necessárias 
as atividades de manejo florestal sustentável, como pátios, 
estradas primárias e secundárias. 

Fonte do Dado: Relatório Pós-Exploratório 
Valor aplicado:  Máximo de 5% da área da UPA 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Volume máximo permitido por lei. 
Dados são coletados em campo após a atividade de 
colheita. 

Propósito do dado: 
• Cálculo das emissões do projeto 
• Análise de impactos do manejo florestal sustentavel 

Comentários: 
A abertura de área para infraestrutura do manejo também 
deve, preferencialmente, ser comparado com a média 
histórica. 

 

Parâmetro: Aquisição/ Manutenção da verificação de legalidade 
(LHV ou similar) 

Componente do Projeto: Clima/Manejo Florestal Sustentável 
Unidade: Não se aplica 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     176 

Descrição: Aquisição e manutenção do selo de verificação de 
legalidade 

Fonte do Dado: Relatório de Verificação da instituição o certificadora 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: 
Certificação específica por terceira parte independente do 
atendimento a todas legislações e regulamentações 
relativas a atividade de manejo florestal sustentável. 

Comentários:  
 

Parâmetro: Número de postos de vigilância 
Componente do Projeto: Clima/Vigilância Patrimonial 
Unidade: Número 

Descrição: Número de postos de vigilância ativos nos limites da 
fazenda 

Fonte do Dado: Entrevistas com funcionários da vigilância e visitas a campo 
Valor aplicado:  3 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Número atual de postos de vigilância 

Propósito do dado: Fiscalização da integridade patrimonial 

Comentários: 
A partir das verificações subsequentes essa informação 
também deve estar contida em relatórios de vigilância 
patrimonial 

 

Parâmetro: Número de patrulhas 
Componente do Projeto: Clima/Vigilância Patrimonial 
Unidade: Número 

Descrição: 
Quantidade patrulhas responsáveis pela realização das 
rondas 

Fonte do Dado: Entrevistas com funcionários da vigilância e visitas a campo 
Valor aplicado:  3 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Número atual de postos de vigilância 

Propósito do dado: Fiscalização da integridade patrimonial 

Comentários: 
A partir das verificações subsequentes essa informação 
também deve estar contida em relatórios de vigilância 
patrimonial 

 

Parâmetro: Frequência das Rondas 
Componente do Projeto: Clima/Vigilância Patrimonial 
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Unidade: Intervalo de tempo 
Descrição: Intervalo de tempo no qual um mesmo trecho é patrulhado 
Fonte do Dado: Entrevistas com funcionários da vigilância e visitas a campo 
Valor aplicado:  2 vezes/dia 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Frequência atual das rondas 

Propósito do dado:  

Comentários: 
A partir das verificações subsequentes essa informação 
também deve estar contida em relatórios de vigilância 
patrimonial 

 

Parâmetro: Nº de novos negócios prospectados  
Componente do Projeto: Clima/Manejo de Vazamento dentro da Fazenda 
Unidade: Número 

Descrição: 
Nº de novos negócios prospectados para ganho de escopo 
na Área do Projeto. 

Fonte do Dado: Relatório de Monitoramento do Projeto 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: 

Monitorar: 
• Diversificação das fontes de renda do 

empreendimento 
• Diminuição do risco financeiro do projeto 
• Geração de emprego e renda 

Comentários:  
 

Parâmetro: Nº de alternativas de uso do solo prospectadas 
Componente do Projeto: Clima/Manejo de Vazamento dentro da Fazenda 
Unidade: Número 

Descrição: 
Nº de alternativas de uso do solo prospectadas para as 
Áreas de Manejo de Vazamento dentro dos Limites da 
Fazenda Maísa 

Fonte do Dado: Relatório de Monitoramento do Projeto 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: 

Monitorar: 
• Diversificação das fontes de renda do 

empreendimento 
• Diminuição do risco financeiro do projeto 
• Geração de emprego e renda 
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Comentários:  
 

Parâmetro: Nº de Novos Negócios Implementados 
Componente do Projeto: Clima/Manejo de Vazamento dentro da Fazenda 
Unidade: Número 

Descrição: A partir dos novos negócios prospectados quantos foram 
efetivamente implementados 

Fonte do Dado: Relatório de Monitoramento do Projeto 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: 

Monitorar: 
• Diversificação das fontes de renda do 

empreendimento 
• Diminuição do risco financeiro do projeto 
• Geração de emprego e renda 

Comentários:  
 

Parâmetro: Nº de diferentes usos de terra dentro dos limites da 
Fazenda Maísa 

Componente do Projeto: Clima/Manejo de Vazamento dentro da Fazenda 
Unidade: Número 

Descrição: Quantidade de diferentes usos da terra desenvolvidos 
dentro dos limites da Fazenda Maísa 

Fonte do Dado: Relatório de Monitoramento do Projeto 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: 

Monitorar: 
• Diversificação das fontes de renda do 

empreendimento 
• Diminuição do risco financeiro do projeto 
• Geração de emprego e renda 

Comentários:  
 

Parâmetro: Nº de funcionários empregados para cada uso de terra 
dentro dos limites da Fazenda Maísa 

Componente do Projeto: Clima/Manejo de Vazamento dentro da Fazenda 
Unidade: Número 

Descrição: Empregabilidade dos usos de terra dentro dos limites da 
Fazenda Maísa 

Fonte do Dado: Relatório de Monitoramento do Projeto 
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Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: 

Monitorar: 
• Diversificação das fontes de renda do 

empreendimento 
• Diminuição do risco financeiro do projeto 
• Geração de emprego e renda 

Comentários:  
 

Parâmetro: Nº de Reuniões Realizadas 
Componente do Projeto: Comunidades/Engajamento de Atores 
Unidade: Número 

Descrição: 
Número de reuniões com partes interessadas realizadas no 
período de referência 

Fonte do Dado: Atas de reuniões e relatório de atividades sociais 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: Monitorar o esforço ara articulação de partes interessadas e 
engajamento de atores. 

Comentários:  
 

Parâmetro: Nº de comunidades engajadas 
Componente do Projeto: Comunidades/Engajamento de Atores 
Unidade: Número 

Descrição: Número de comunidades engajadas com as reuniões de 
articulação com as partes interessadas 

Fonte do Dado: Atas de reuniões e relatório de atividades sociais 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: 
Monitorar a abrangência das intervenções sociais do 
projeto. 

Comentários:  
 

Parâmetro: Nº de instituições engajadas 
Componente do Projeto: Comunidades/Engajamento de Atores 
Unidade: Número 

Descrição: 
Número de instituições participantes nas reuniões de 
articulação, incluindo órgãos públicos, não-governamentais 
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e instituições privadas. 
Fonte do Dado: Atas de reuniões e relatório de atividades sociais 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: 
Monitorar a abrangência das intervenções sociais do 
projeto. 

Comentários:  
 

Parâmetro: Nº de municípios engajados 
Componente do Projeto: Comunidades/Engajamento de Atores 
Unidade: Número 

Descrição: 
Quantidade de municípios engajados nas atividades do 
projeto 

Fonte do Dado: Atas de reuniões e relatório de atividades sociais 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: 
Monitorar a abrangência das intervenções sociais do 
projeto. 

Comentários:  
 

Parâmetro: Fluxo de caixa do projeto 
Componente do Projeto: Gestão/Acompanhamento das Atividades 
Unidade: Não se aplica 

Descrição: 
Análise dos desembolsos realizados pelo caixa interno do 
projeto 

Fonte do Dado: Relatório de atividades do projeto 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: Monitorar a execução das atividades via fluxo de 
desembolsos financeiros. 

Comentários:  
 

Parâmetro: Frequência de publicação dos Relatórios de Atividades 
Componente do Projeto: Gestão/Acompanhamento das Atividades 
Unidade: Meses 

Descrição: Intervalo de tempo entre as publicações  dos relatórios de 
atividades 

Fonte do Dado: Relatório de atividades do projeto 
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Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: 
Monitorar a comunicação do projeto e fornecer subsídios 
para a verificação 

Comentários:  
 

Parâmetro: Nº de instituições envolvidas na execução e 
monitoramento das atividades para o clima 

Componente do Projeto: Gestão/Relacionamento com Atores 
Unidade: Número 

Descrição: Quantidade de instituições envolvidas na execução e 
monitoramento das atividades para o clima 

Fonte do Dado: Relatório de Atividades do Projeto 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: Monitorar a abrangência de relacionamentos do projeto nas 
intervenções para o clima 

Comentários:  
 

Parâmetro: Nº de instituições envolvidas na execução e 
monitoramento das atividades para as comunidades 

Componente do Projeto: Gestão/Relacionamento com Atores 
Unidade: Número 

Descrição: 
Quantidade de instituições envolvidas na execução e 
monitoramento das atividades para as comunidades 

Fonte do Dado: Relatório de Atividades do Projeto 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: Monitorar a abrangência de relacionamentos do projeto nas 
intervenções para as comunidades 

Comentários:  
 

Parâmetro: Nº de instituições envolvidas na execução e 
monitoramento das atividades para a biodiversidade 

Componente do Projeto: Gestão/Relacionamento com Atores 
Unidade: Número 

Descrição: Quantidade de instituições envolvidas na execução e 
monitoramento das atividades para a biodiversidade 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     182 

Fonte do Dado: Relatório de Atividades do Projeto 
Valor aplicado:  Não se aplica 
Justificativa da escolha do dado ou 
descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração aplicados: 

Não se aplica 

Propósito do dado: 
Monitorar a abrangência de relacionamentos do projeto nas 
intervenções para a biodiversidade 

Comentários:  
 

8.3 Dados e Parâmetros Monitorados (CL3, CM3 & B3) 

 
Descrição de dados e parâmetros monitorados subsequentemente a validação, incluindo parâmetros 
para avaliação de impactos antecipados e reais (positivos e negativos) na comunidades e biodiversidade 
resultante das atividades do projeto. 
 

Parâmetro: Desmatamento na Área do Projeto e do Cinturão de 
Vazamento 

Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: Hectare (ha) 
Descrição: Áreas de cobertura florestal convertidas em áreas de 

cobertura não-florestal dentro da área do projeto e cinturão 
de vazamento do Projeto REDD+ Maísa. 

Fonte do dado: Calculado através de imagens de sensoriamento remoto 
juntamente com dados de GPS coletados em campo. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

O monitoramento da cobertura florestal na área do projeto e 
cinturão de vazamento será feito através de análise de 
imagens de Satélite. Quando dados do sistema PRODES 
não estiverem disponíveis, o monitoramento da cobertura 
florestal será feito por classificação automática e 
interpretação visual das imagens de outros sensores óticos 
ou dados do SAR. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica 
Equipamento de monitoramento: Imagens de sensoriamento remoto de programa de 

processamento digital, sistemas de informação geográfica e 
GPS navegacional. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Imagens com resolução especial de 30m ou mais serão 
usadas no mapeamento. O unidade de mapeamento 
mínima é 1ha. A avaliação das classificações será feita 
através de dados coletados na campo usando navegação 
por GPS. A precisão mínima do mapa de classificação de 
uso e cobertura do solo é 80%.   

Propósito do dado: • Calculo das emissões de linha de base  
• Calculo das emissões do projeto 
• Calculo do vazamento 
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Método de cálculo: Shapefile das áreas detectadas como desmatamento não 
planejado foram utilizadas pela atualização do Shapefile of 
Forest Cover Benchmark Map pelo mapa de operações 
algébricas. 

Comentários: Projeto PRODES Digital: 
http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodes.php 
Maiores informações no controle e garantia de qualidade 
disponíveis em: 
• (CÂMARA et al., 2006). Metodologia para o cálculo da taxa 
anual de desmatamento na Amazônia Legal 

 

Parâmetro: Ctot 

Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: tCO2e ha-1 
Descrição: Média de estoque de carbono por hectare em todos os 

reservatórios na classe floresta utilizada no cenário de linha 
de base. 

Fonte do dado: Calculado por equações alométricas, fatores de expansão 
da literatura científica e dados medidos em campo pela 
Sipasa. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Estimativas de biomassa acima e abaixo do solo serão 
desenvolvidas por meio de dados de inventário florestal, 
equações alométricas desenvolvidas em áreas similares ao 
do projeto (Silva, 2007). O reservatório de madeira morta 
será estimado por meio da referência de Feldpausch et al 
(2005). 

Frequência do monitoramento/ registro:  Um ano antes da colheita. Em intervalos de um, três e cinco 
anos depois da colheita da UPA. 

Valor aplicável  N/A 
Equipamento de monitoramento: N/A 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Informações quanto ao controle e garantia de qualidade 
disponíveis no Plano de Manejo Florestal Sustentável.  

Proposito do dado: • Calculo das emissões de linha de base  
• Calculo das emissões do projeto 
• Calculo do vazamento 

Método de cálculo: Comparação entre o valor de estoque médio contido na 
calasse florestal utilizada no cenário de linha de base e 
mensurações analisadas após a colheita da UPA. 

Comentários: Requerimento mandatório da metodologia VM0015 para 
áreas com colheita florestal.  
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Parâmetro: DAP 

Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: Cm 
Descrição: Diâmetro a Altura do Peito (130 cm) para todas as arvores 

com DAP igual ou maior que 15 cm nas parcelas de 
inventário florestal. 

Fonte do dado: Calculado a partir da circunferência a altura do peito (CAP) 
medido em campo pela SIPASA.  

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

DAP é calculado a partir dos dados de  circunferência a 
altura do peito (CAP) para cada árvore mensurada em 
campo. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Um ano antes da colheita. Em intervalos de um, três e cinco 
anos depois da colheita da UPA. 

Valor aplicável  N/A 

Equipamento de monitoramento: Calculado a partir dos dados de circunferência a altura do 
peito (CAP) medida em campo por meio de uma fita de 
mensuração. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Monitoramento mandatório de acordo com a metodologia 
VM0015. Dados provenientes de inventário florestal 
coletado em períodos de 10 anos de parcelas múltiplas. 
Maiores informações nos procedimentos de controle e 
garantia de qualidade ver seção 8, item 8.1. 

Propósito do dado • Calculo das emissões de linha de base  
• Calculo das emissões do projeto 
• Calculo do vazamento 

Método de cálculo: DAP é calculado a partir dos dados de circunferência a 
altura do peito (CAP) de cada árvore medida em campo. 

Comentários: Principal variável utilizada nas estimativas de mudanças no 
estoque de carbono no projeto REDD+ Maísa. 

 
Parâmetro: Desmatamento planejado para infraestrutura de Manejo 

Florestal 

Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: Hectare (ha) 
Descrição: Mapa de cobertura florestal convertida em áreas de não-

floresta devido a construção de estradas, trilhas e pátios 
necessárias ao manejo florestal sustentável. 

Fonte do dado: Imagens de sensoriamento remoto, mapas técnicos e fichas 
de campo específicas para monitorar a construção de 
estradas, trilhas e pátios para as atividades de manejo 
florestal sustentável. 

Descrição dos métodos e procedimentos O monitoramento das áreas de cobertura florestal de será 
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de mensuração a serem aplicados: realizado por meio da analise de imagens de satélite, mapas 
de construção de estradas, trilhas e pátios para o manejo 
florestal, e verificações em campo. Caso desmatamento 
planejado ocorra, lhe Forest Cover Benchmark Map. será 
atualizado por meio do mapa algébrico. A redução no 
estoque de carbono na área do projeto será reportada 
durante os processos de verificação. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Durante o ano de manejo de cada UPA. 

Valor aplicável  N/A 

Equipamento de monitoramento: Fichas de campo e sistemas de informação geográfica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Informações quanto os procedimentos de controle e 
garantia de qualidade ver seção 8, item 8.1. 

Propósito do dado: • Calculo das emissões de linha de base  
• Calculo das emissões do projeto 
• Calculo do vazamento 

Método de cálculo: Caso áreas de desmatamento planejado forem identificadas 
o Forest Cover Benchmark Map será atualizado por meio do 
mapa algébrico. 

Comentários:  
 
Parâmetro: ΔCabBSLLKt 

Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: tCO2-e 
Descrição: Mudança total no estoque de carbono no cinturão de 

vazamento. 
Fonte do dado: Calculado 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

• Atividades de prevenção se vazamento serão 
listadas; 

• Um mapa mostrando áreas de intervenção e tipo de 
intervenção será preparado;  

• Áreas nas quais as atividades de prevenção de 
vazamento impactam o estoque de carbono serão 
identificadas;  

• Classes não-floresta existentes nessas áreas no 
caso da linha de base serão identificadas; 

• O estoque de carbono será mensurado nas classes 
identificadas ou estimativas conservadoras da 
literatura serão utilizadas;  

• Mudanças no estoque de carbono das áreas de 
manejo de vazamento no cenário com o projeto 
serão repostadas por meio da tabela 30b da 
metodologia VM0015; 
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• Mudanças líquidas no estoque de carbono 
causadas pelas medidas de prevenção de 
vazamento durante o período fixo de linha de base 
e, alternativamente, durante o período de creditação 
do projeto será calculado; 

• Resultados dos cálculos será reportado pela tabela 
30.c da metodologia VM0015. 

Frequência do monitoramento/ registro:  A ser determinado dependendo da atividade. 

Valor aplicável  N/A 

Equipamento de monitoramento: A ser determinado dependendo da atividade. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

A ser determinado dependendo da atividade. 

Propósito do dado: Cálculo do vazamento 

Método de cálculo: A ser determinado dependendo da atividade. 
Comentários: N/A 
 
Parâmetro: Emissões de metano (CH4) e oxido nitroso (N2O) 

proveniente de rebanhos 

Componente do Projeto: Clima/Desmatamento não planejado evitado 
Unidade: tCO2-e yr-1 
Descrição: Emissões derivadas de animais pastadores nas áreas de 

manejo de vazamento no ano t. 
Fonte do dado: Relatórios de atividades do projeto nas áreas de manejo de 

vazamento. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

• Áreas que tem atividades anuais de pecuária nas 
áreas de manejo de vazamento serão 
especificadas; 

• Tipo de foragem e manejo de esterco será 
resumidamente descrito. Tabela 31 da metodologia 
VM0015 será utilizada para reportar os parâmetros 
chave requeridos para o calculo das emissões de 
GEE; 

• O número de animais no caso de linha de base e 
sob o cenário do projeto será determinado com 
base na área e forragem disponível. A diferença 
será considerada no calculo do incremento em 
emissões de GEE; 

• Métodos descritos no apêndice 4 da VM0015 será 
utilizado para estimar as emissões derivadas de 
fermentação entérica e manejo de esterco; cálculos 
finais serão realizados por meio da equação 18 da 
metodologia VM0015 e os resultados serão 
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reportados na tabela 32 da metodologia VM0015. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anualmente 

Valor aplicável  N/A 

Equipamento de monitoramento: Entrevistas, checagem de campo e planilhas de calculo 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

N/A 

Proposito do dado: • Calculo das emissões do projeto 
• Calculo do vazamento 

Método de cálculo: Equação 18 da metodologia VM0015 será utilizada. 
Comentários: N/A 
 
Parâmetro: Taxa de regeneração das parcelas permanentes 

Componente do Projeto: Clima/Manejo Florestal Sustentável 
Unidade: m3/ha/ano 
Descrição: Inventário realizado nas parcelas permanentes de cada 

UPA um ano antes da colheita, um ano depois, três anos 
depois e então a cada 5 anos. 

Fonte do dado: Relatório Pós-Exploratório. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Ver Plano de Manejo Florestal Sustentável. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Um ano antes da colheita. Em intervalos de um, três e cinco 
anos depois da colheita da UPA. 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Ver Plano de Manejo Florestal Sustentável. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Informações quanto os procedimentos de controle e 
garantia de qualidade ver seção 8, item 8.1. 

Método de cálculo: Ver Plano de Manejo Florestal Sustentável. 
Comentários:  
 
 
Parâmetro: Avaliação de danos da colheita 

Componente do Projeto: Clima/Manejo Florestal Sustentável 
Unidade: m3/ha 
Descrição: Avaliação realizada por amostragem nas UPAs durante e 

depois da operação o de colheita. 
Fonte do dado: Relatório Pós-Exploratório. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Ver Plano de Manejo Florestal Sustentável. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual, após o término das operações de colheita de cada 
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UPA. 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Ver Plano de Manejo Florestal Sustentável. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Informações quanto os procedimentos de controle e 
garantia de qualidade ver seção 8, item 8.1. 

Método de cálculo: Ver Plano de Manejo Florestal Sustentável. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Aquisição/ manutenção de certificações robusta de 

manejo florestal. 

Componente do Projeto: Clima/Manejo Florestal Sustentável 
Unidade: Não se aplica. 
Descrição: Aquisição e manutenção de padrões robustos de 

certificação de manejo florestal sustentável. 
Fonte do dado: Relatório de auditoria da instituição certificadora 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Não se aplica. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Não se aplica. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Quantidade de ocorrências 

Componente do Projeto: Clima/Vigilância Patrimonial 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de vezes que um ocorrência é detectada 
Fonte do dado: Relatórios de Vigilância Patrimonial 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Mensal. 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Método de cálculo: Não se aplica. 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     189 

Comentários: Os Relatórios de Vigilância Patrimonial serão 
implementados a partir da validação do projeto. 

 
Parâmetro: Status das ocorrências 

Componente do Projeto: Clima/Vigilância Patrimonial 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Uma vez detectada a ocorrência qual foi o encaminhamento 
Fonte do dado: Relatórios de Vigilância Patrimonial 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Mensal 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

A ser estabelecido 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários: Os Relatórios de Vigilância Patrimonial serão 

implementados a partir da validação do projeto. 
 
 
Parâmetro: Receita Líquida  de cada uso de terra dentro dos limites 

da Fazenda Maísa 

Componente do Projeto: Clima/Manejo de Vazamento dentro da Fazenda 
Unidade: R$ 
Descrição: Receita líquida (receita bruta – custos) com cada  tipo de 

uso de terra dentro dos limites da Fazenda Maísa 
Fonte do dado: Relatório de Monitoramento do Projeto 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Consultas aos proponentes do projeto e a documentos 
contábeis dos empreendimento. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Monitoramento do Projeto com os proponentes 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
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Parâmetro: Status dos encaminhamentos 

Componente do Projeto: Comunidades/Engajamento de Atores 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Status de encaminhamento das pautas levantadas e 

discutidas durante as reuniões de partes interessadas 
Fonte do dado: Atas de reuniões e Relatório de Atividades Sociais 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Percepção dos “3Es” + Co-benefícios da intervenção 

Componente do Projeto: Comunidades/Engajamento de Atores 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Levantamento quanto a percepção dos “3Es” (efetividade, 

eficiência e equidade) + Co-benefícios para o projeto 
REDD+ Maísa entre os envolvidos na intervenção 

Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 
Atividades Sociais 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Durante a realização de encontros com partes interessadas 
e/ou por meio de entrevistas específicas os diferentes 
atores engajados serão capacitados e nivelados sobre o 
conceito dos “3Es” (efetividade, eficiência e equidade) + Co-
benefícios, e serão, então, questionados quanto a sua 
percepção da aplicação dos “3Es” no projeto REDD+ Maísa. 
O questionamento de percepção será realizado através de 
um sistema de graduação, no qual uma nota de 0 a 5 
deverá ser atribuída a cada componente (efetividade, 
eficiência, equidade e co-benefícios) de acordo com a 
percepção de cada respondente. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
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qualidade a serem aplicados: Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de políticas e serviços públicas acessadas 

Componente do Projeto: Comunidades/Engajamento de Atores 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de políticas e serviços públicos acessados 

pelas comunidades do projeto 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 

Atividades Sociais 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de associações atingidas 

Componente do Projeto: Comunidades/Fortalecimento do Associativismo 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de associações contatas e engajadas com o 

projeto 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 

Atividades Sociais 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
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Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de cooperativas atingidas 

Componente do Projeto: Comunidades/Fortalecimento do Associativismo 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de cooperativas contatas e engajadas com o 

projeto 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 

Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de cursos e capacitações 

Componente do Projeto: Comunidades/Fortalecimento do Associativismo 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de cursos e capacitações desenvolvidos pelos 

projetos 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 

Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
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Parâmetro: Nº de novas associações 

Componente do Projeto: Comunidades/Fortalecimento do Associativismo 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de novas associações formalizadas a partir da 

intervenção do projeto 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 

Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de novas cooperativas 

Componente do Projeto: Comunidades/Fortalecimento do Associativismo 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de novas cooperativas formalizadas a partir da 

intervenção do projeto 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 

Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: % de associações regularizadas 

Componente do Projeto: Comunidades/Fortalecimento do Associativismo 
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Unidade: Porcentagem 
Descrição: Do número total de associações atendidas pelo projeto 

quanto por cento se encontra regularizada 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 

Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: % de cooperativas regularizadas 

Componente do Projeto: Comunidades/Fortalecimento do Associativismo 
Unidade: Porcentagem 
Descrição: Do número total de cooperativas atendidas pelo projeto 

quanto por cento se encontra regularizada 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 

Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Percepção dos “3Es” + Co-benefícios da intervenção 

Componente do Projeto: Comunidades/Fortalecimento do Associativismo 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Levantamento quanto a percepção dos “3Es” (efetividade, 

eficiência e equidade) + Co-benefícios para o projeto 
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REDD+ Maísa entre os envolvidos na intervenção 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 

Atividades Sociais 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Durante a realização de encontros com partes interessadas 
e/ou por meio de entrevistas específicas os diferentes 
atores engajados serão capacitados e nivelados sobre o 
conceito dos “3Es” (efetividade, eficiência e equidade) + Co-
benefícios, e serão, então, questionados quanto a sua 
percepção da aplicação dos “3Es” no projeto REDD+ Maísa. 
O questionamento de percepção será realizado através de 
um sistema de graduação, no qual uma nota de 0 a 5 
deverá ser atribuída a cada componente (efetividade, 
eficiência, equidade e co-benefícios) de acordo com a 
percepção de cada respondente. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de instituições envolvidas 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de instituições (órgãos governamentais, não-

governamentais e privados) envolvidos nas atividades de 
assistência técnica e extensão rural 

Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 
Atividades Sociais. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
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Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de famílias atingidas 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de famílias atendidas pelo serviço de ATER 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Frequência das visitas técnicas 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Número médio de atendimentos por mês 
Descrição: Frequência média de atendimento das famílias pelos 

técnicos extensionistas 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de cursos e capacitações 
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Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de cursos e capacitações desenvolvidos dentro 

do escopo da ATER 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Produtividade dos roçados de mandioca. 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Quilogramas médio por hectare 
Descrição: Quantidade média de mandioca produzida por área por 

família 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Quantidade produzida de farinha de mandioca 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Média de sacas por família 
Descrição: Quantidade média de farinha produzida por família 
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Fonte do dado: Fichas de assessoramento e relatório de atividades sociais 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 
reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 

Frequência do monitoramento/ registro:  A ser estabelecido. 

Valor aplicável  Semestral 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Não se aplica. 

Método de cálculo: Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Comentários:  
 
Parâmetro: Quantidade vendida de farinha de mandioca 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Media de sacas por família 
Descrição: Quantidade média de farinha vendida  por família 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Preço de venda da farinha de mandioca 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: R$ 
Descrição: Preço médio de comercialização o da saca de farinha por 

família 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 
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Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Área Cultivada 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: hectares 
Descrição: Área média por família destinada aos cultivos agrícolas e 

atividades pecuárias 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de culturas desenvolvidas na propriedade 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Número 
Descrição: Média da diversidade de usos agrícolas, pecuários e 

extrativistas desenvolvidos nos limites das propriedades 
rurais 

Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 
reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 
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Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Utilização de Insumos 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Tipo e quantidade de insumos utilizados para a manutenção 

dos sistemas produtivos 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de famílias manejando produtos florestais não 

madeireiros 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de famílias desenvolvendo atividades 

extrativistas 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
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qualidade a serem aplicados: Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Acesso ao mercado 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Espaços finais de comercialização do produtos produzidos 

nas propriedade rurais 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Renda Familiar 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: R$ 
Descrição: Receita média mensal por família, com enfoque na 

participação das atividades agropecuárias e extrativistas 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     202 

Comentários:  
 
Parâmetro: Ocupação profissional 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Profissão exercida pelos membros das famílias atendidas. 
Fonte do dado: Fichas de entrevista, fichas de assessoramento, atas de 

reuniões e Relatório de Atividades Sociais. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Percepção dos “3Es” da intervenção 

Componente do Projeto: Comunidades/Assistência Técnica Extensão Rural 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Levantamento quanto a percepção dos “3Es” (efetividade, 

eficiência e equidade) para o projeto REDD+ Maísa entre os 
envolvidos na intervenção 

Fonte do dado: Fichas de entrevista, atas de reuniões e Relatório de 
Atividades Sociais 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Durante a realização de encontros com partes interessadas 
e/ou por meio de entrevistas específicas os diferentes 
atores engajados serão capacitados e nivelados sobre o 
conceito dos “3Es” (efetividade, eficiência e equidade) + Co-
benefícios, e serão, então, questionados quanto a sua 
percepção da aplicação dos “3Es” no projeto REDD+ Maísa. 
O questionamento de percepção será realizado através de 
um sistema de graduação, no qual uma nota de 0 a 5 
deverá ser atribuída a cada componente (efetividade, 
eficiência, equidade e co-benefícios) de acordo com a 
percepção de cada respondente. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 
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Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades Sociais com as partes interessadas 
antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de expedições 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de expedições realizadas para amostragem de 

um mesmo táxon para cada evento de monitoramento 
Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados e Relatório de 

Monitoramento de Fauna 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  A ser estabelecido. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários: Número de expedições aplicáveis ou ideais dependerá do 

taxón monitorado e da instituição responsável pela coleta de 
dados.  

 
Parâmetro: Intensidade das expedições 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento 
Unidade: Dias 
Descrição: Esforço em dias de amostragem empregado em cada 

expedição 
Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados e Relatório de 

Monitoramento de Fauna 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  A ser estabelecido. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de A ser estabelecido. 
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qualidade a serem aplicados: 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários: A intensidade das expedições aplicáveis ou ideais 

dependerá do taxón monitorado e da instituição responsável 
pela coleta de dados.  

 
Parâmetro: Nº de grupo de animais monitorados 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de grupo de animais (Taxa) monitorados 
Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados e Relatório de 

Monitoramento de Fauna 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Pelo menos um táxon, preferencialmente a avifauna. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Método de cálculo: Planilha digital de dados 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de espécies amostradas 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de espécies amostradas no levantamento de 

fauna de cada monitoramento. 
Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados e Relatório de 

Monitoramento de Fauna 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Quando a metodologia utilizada for compatível e comparável 
com aquelas adotadas nos diagnósticos iniciais (Seção 1), 
utilizar os valores levantados por grupo como referência. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Método de cálculo: Planilha digital de dados 



   PROJECT DESCRIPTION 
VCS Version 3. CCB Standards Second Edition 

 

v3.0     205 

Comentários:  
 
Parâmetro: Diversidade do táxon monitorado da fauna 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Variedade de espécies encontrada para cada táxon de 

fauna  monitorado 
Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados e Relatório de 

Monitoramento de Fauna 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Quando a metodologia utilizada for compatível e comparável 
com aquelas adotadas nos diagnósticos iniciais (Seção 1), 
utilizar os valores levantados por grupo como referência. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Método de cálculo: Planilha digital de dados 
Comentários:  
 
Parâmetro: Riqueza do táxon monitorado da fauna 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento 
Unidade: Número 
Descrição: Abundância numérica de espécies identificadas pelo estudo 

em um mesmo táxon 
Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados e Relatório de 

Monitoramento de Fauna 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Quando a metodologia utilizada for compatível e comparável 
com aquelas adotadas nos diagnósticos iniciais (Seção 1), 
utilizar os valores levantados por grupo como referência. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Método de cálculo: Planilha digital de dados 
Comentários:  
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Parâmetro: Diversidade da comunidade vegetal nas Parcelas 

Permanentes 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Variedade de espécies encontradas na comunidade vegetal 

dentro das parcelas permanentes. 
Fonte do dado: Relatório Pós-exploratório. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Ver Plano de Manejo Florestal Sustentável. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Um ano antes da colheita. Em intervalos de um, três e cinco 
anos depois da colheita da UPA. 

Valor aplicável  A ser estabelecido. 

Equipamento de monitoramento: Ver Plano de Manejo Florestal Sustentável. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Informações quanto os procedimentos de controle e 
garantia de qualidade ver seção 8, item 8.1. 

Método de cálculo: A ser estabelecido. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Riqueza da comunidade vegetal nas Parcelas 

Permanentes 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento 
Unidade: Número 
Descrição: Abundância numérica de espécies encontradas na 

comunidade vegetal dentro das parcelas permanentes 
Fonte do dado: Relatório Pós-exploratório. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Ver Plano de Manejo Florestal Sustentável. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Um ano antes da colheita. Em intervalos de um, três e cinco 
anos depois da colheita da UPA. 

Valor aplicável  A ser estabelecido. 

Equipamento de monitoramento: Ver Plano de Manejo Florestal Sustentável. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Informações quanto os procedimentos de controle e 
garantia de qualidade ver seção 8, item 8.1. 

Método de cálculo: A ser estabelecido. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Espécies citadas em listas oficiais de espécies 

ameaçadas de extinção 
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Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Monitoramento contínuo das espécies amostradas na área 

do projeto em relação ao seu status na Lista Vermelha de 
Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN, com ênfase nas 
espécies citadas como em perigo crítico (CR, do inglês 
critacally endangered) ou em perigo (EN, do inglês 
endangered). 

Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados, fichas de entrevistas e 
Relatório de Monitoramento de Fauna. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização e comparação dos dados e informações 
levantados nos levantamentos de fauna e entrevistas 
etnozoológicas com a Lista Oficial da IUCN, disponível em: 
http://www.iucnredlist.org 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Comparação das diferentes fontes de informação 
(levantamento empírico e conhecimento tradicional). 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de expedições 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento das Espécies de Relevância 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de expedições realizadas para amostragem das 

espécies de relevância (atributo de alto valor para a 
conservação 1: valor das espécies), com ênfase nas 
espécies citadas como em perigo crítico (CR, do inglês 
critacally endangered) ou em perigo (EN, do inglês 
endangered). 

Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados e Relatório de 
Monitoramento de Fauna. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  A ser estabelecido. 

Equipamento de monitoramento: A ser estabelecido. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 
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Método de cálculo: Planilha digital de dados 
Comentários: Número de expedições aplicáveis ou ideais dependerá dos 

métodos e procedimentos estabelecidos e da instituição 
responsável pela coleta de dados.  

 
Parâmetro: Intensidade das Expedições 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento Espécies de Relevância 
Unidade: Dias 
Descrição: Esforço em dias de amostragem empregado em cada 

expedição realizada para amostragem das espécies de 
relevância (atributo de alto valor para a conservação 1: valor 
das espécies), com ênfase nas espécies citadas como em 
perigo crítico (CR, do inglês critacally endangered) ou em 
perigo (EN, do inglês endangered). 

Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados e Relatório de 
Monitoramento de Fauna. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  A ser estabelecido. 

Equipamento de monitoramento: A ser estabelecido. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 

Método de cálculo: Planilha digital de dados 
Comentários: A intensidade das expedições aplicáveis ou ideais 

dependerá dos métodos e procedimentos estabelecidos e 
da instituição responsável pela coleta de dados.  

 
Parâmetro: Nº de comunidades entrevistadas 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento das Espécies de Relevância 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de comunidades entrevistadas para 

identificação Etnozoológico da presença das espécies de 
relevância (atributo de alto valor para a conservação 1: valor 
das espécies), com ênfase nas espécies citadas como em 
perigo crítico (CR, do inglês critacally endangered) ou em 
perigo (EN, do inglês endangered) na Zona do Projeto 

Fonte do dado: Fichas de entrevista e Relatório de Monitoramento de Fauna 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

A ser estabelecido. 
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Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  A ser estabelecido. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Monitoramento de Fauna com as comunidades 
entrevistadas. 

Método de cálculo: Sistematização das fichas de entrevista. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Presença das espécies de relevância na Zona do projeto 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento das Espécies de Relevância 
Unidade: Não se aplica. 
Descrição: Identificação da presença das espécies de relevância 

(atributo de alto valor para a conservação 1: valor das 
espécies), com ênfase nas espécies citadas como em 
perigo crítico (CR, do inglês critacally endangered) ou em 
perigo (EN, do inglês endangered) na zona do projeto por 
meio da etnozoologia ou avistamento. 

Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados, fichas de entrevistas e 
Relatório de Monitoramento de Fauna. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização e comparação dos dados e informações 
levantados nos levantamentos de fauna e entrevistas 
etnozoológicas. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Comparação das diferentes fontes de informação 
(levantamento empírico e conhecimento tradicional). 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Presença das espécies de relevância na Área do Projeto 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento das Espécies de Relevância 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Identificação da presença das espécies de relevância 

(atributo de alto valor para a conservação 1: valor das 
espécies), com ênfase nas espécies citadas como em 
perigo crítico (CR, do inglês critacally endangered) ou em 
perigo (EN, do inglês endangered) na Área do projeto por 
meio da etnozoologia ou avistamento. 
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Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados, fichas de entrevistas e 
Relatório de Monitoramento de Fauna. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização e comparação dos dados e informações 
levantados nos levantamentos de fauna e entrevistas 
etnozoológicas. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Comparação das diferentes fontes de informação 
(levantamento empírico e conhecimento tradicional). 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Status das espécies de relevância na lista vermelha de 

espécies ameaçadas de extinção da IUCN 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento das Espécies de Relevância 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Monitoramento contínuo das espécies de relevância do 

projeto em relação ao seu status na Lista Vermelha de 
Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN, com ênfase nas 
espécies citadas como em perigo crítico (CR, do inglês 
critacally endangered) ou em perigo (EN, do inglês 
endangered). 

Fonte do dado: Fichas de campo, planilha de dados, fichas de entrevistas e 
Relatório de Monitoramento de Fauna. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização e comparação dos dados e informações 
levantados nos levantamentos de fauna e entrevistas 
etnozoológicas com a Lista Oficial da IUCN, disponível em: 
http://www.iucnredlist.org 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Comparação das diferentes fontes de informação 
(levantamento empírico e conhecimento tradicional). 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
 
Parâmetro: Nº de estudos e pesquisas desenvolvidos 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento das Espécies de Relevância 
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Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de estudos e pesquisas desenvolvidos com as 

espécies de relevância atributo de alto valor para a 
conservação 1: valor das espécies), com ênfase nas 
espécies citadas como em perigo crítico (CR, do inglês 
critacally endangered) ou em perigo (EN, do inglês 
endangered) desenvolvidos na Área e na Zona do Projeto. 

Fonte do dado: Relatório de Monitoramento de Fauna e Relatório de 
Atividades do Projeto. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização das informações e estudos relatados e 
descritos nos Relatórios de Monitoramento de Fauna e 
Relatório de Atividades do Projeto. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Comparação das diferentes fontes de informação (Relatório 
de Monitoramento de Fauna e Relatório de Atividades do 
Projeto). 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de publicações científicas 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Monitoramento das Espécies de Relevância 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de publicações científicas com base nos 

estudos e pesquisas desenvolvidos com as espécies de 
relevância atributo de alto valor para a conservação 1: valor 
das espécies), com ênfase nas espécies citadas como em 
perigo crítico (CR, do inglês critacally endangered) ou em 
perigo (EN, do inglês endangered) desenvolvidos na Área e 
na Zona do Projeto. 

Fonte do dado: Relatório de Monitoramento de Fauna, Relatório de 
Atividades do Projeto e artigos científicos publicados. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização dos artigos publicados e informações sobre 
estudos descritas nos Relatórios de Monitoramento de 
Fauna e Relatório de Atividades do Projeto. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Comparação das diferentes fontes de informação (Relatório 
de Monitoramento de Fauna, Relatório de Atividades do 
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Projeto e artigos publicados). 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de instituições contatadas 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Articulação com Instituições de Ensino e 
Pesquisa 

Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de instituições contatadas para o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas em conservação 
da biodiversidade ao nível da paisagem na Zona do Projeto 
(atributo de alto valor para a conservação 2: importância no 
nível da paisagem). 

Fonte do dado: Memórias e Atas de Reunião, Relatório de Monitoramento 
de Fauna e Relatório de Atividades dos Projeto. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização das Memórias e Atas de Reunião. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do Projeto com as instituições de 
Ensino e Pesquisa contactadas. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de reuniões realizadas 

Componente do Projeto: 
Biodiversidade/Articulação com Instituições de Ensino e 
Pesquisa 

Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de reuniões realizadas para o desenvolvimento 

de estudos e pesquisas em conservação da biodiversidade 
ao nível da paisagem na Zona do Projeto (atributo de alto 
valor para a conservação 2: importância no nível da 
paisagem). 

Fonte do dado: Memórias e Atas de Reunião, Relatório de Monitoramento 
de Fauna e Relatório de Atividades dos Projeto. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização das Memórias e Atas de Reunião. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 
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Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do Projeto com as instituições de 
Ensino e Pesquisa contactadas. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de instituições engajadas 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Articulação com Instituições de Ensino e 
Pesquisa 

Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de instituições engajadas no desenvolvimento 

de estudos e pesquisas em conservação da biodiversidade 
ao nível da paisagem na Zona do Projeto (atributo de alto 
valor para a conservação 2: importância no nível da 
paisagem). 

Fonte do dado: Memórias e Atas de Reunião, Relatório de Monitoramento 
de Fauna e Relatório de Atividades dos Projeto. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização das informações contidas nas Memórias e 
Atas de Reunião, Relatório de Monitoramento de Fauna e 
Relatório de Atividades dos Projeto. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do Projeto com as instituições de 
Ensino e Pesquisa engajadas. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de estudos e pesquisas desenvolvidos 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Articulação com Instituições de Ensino e 
Pesquisa 

Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de instituições engajadas no desenvolvimento 

de estudos e pesquisas em conservação da biodiversidade 
ao nível da paisagem na Zona do Projeto (atributo de alto 
valor para a conservação 2: importância no nível da 
paisagem). 
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Fonte do dado: Relatório de Monitoramento de Fauna e Relatório de 
Atividades dos Projeto. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização das informações contidas nos Relatório de 
Monitoramento de Fauna e Relatório de Atividades dos 
Projeto e/ou consultas as instituições de ensino e pesquisa 
engajadas. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do Projeto com as instituições de 
Ensino e Pesquisa engajadas. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de publicações científicas 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Articulação com Instituições de Ensino e 
Pesquisa 

Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de publicações científicas em conservação da 

biodiversidade ao nível da paisagem na Zona do Projeto 
(atributo de alto valor para a conservação 2: importância no 
nível da paisagem). 

Fonte do dado: Relatório de Monitoramento de Fauna, Relatório de 
Atividades dos Projeto e artigos científicos publicados. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização das informações contidas nos Relatório de 
Monitoramento de Fauna, Relatório de Atividades dos 
Projeto artigos científicos publicados e/ou consultas as 
instituições de ensino e pesquisa engajadas. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do Projeto com as instituições de 
Ensino e Pesquisa engajadas. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Acesso a fontes adicionais de fomento 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Articulação com Instituições de Ensino e 
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Pesquisa 
Unidade: Não se aplica. 
Descrição: Acesso a fontes adicionais de fomento devido as propostas 

de estudos e pesquisa apresentados. 
Fonte do dado: Relatório de Monitoramento de Fauna e Relatório de 

Atividades dos Projeto. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Consultas as instituições de ensino e pesquisa engajadas. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do Projeto com as instituições de 
Ensino e Pesquisa engajadas. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Valor investido em pesquisa 

Componente do Projeto: Biodiversidade/Articulação com Instituições de Ensino e 
Pesquisa 

Unidade: R$ 
Descrição: Valor final total investido em pesquisas, geração de 

conhecimento e ensino. 
Fonte do dado: Relatório de Monitoramento de Fauna e Relatório de 

Atividades dos Projeto. 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Consultas as instituições de ensino e pesquisa engajadas. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do Projeto com as instituições de 
Ensino e Pesquisa engajadas. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Oficinas de validação/devolução de conhecimento  

Componente do Projeto: Biodiversidade/Articulação com Instituições de Ensino e 
Pesquisa 
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Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de oficinas realizadas para validação e 

disseminação das informações e conhecimentos produzidos 
na Zona do Projeto. 

Fonte do dado: Listas de presença, atas de reuniões, Relatório de 
Monitoramento de Fauna e Relatório de Atividades dos 
Projeto. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização das informações contidas nos Relatório de 
Atividades do Projeto, consultas as instituições de ensino e 
pesquisa engajadas e com outras partes interessadas 
envolvidas. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do Projeto com as instituições de 
Ensino e Pesquisa engajadas e outras partes interessadas. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
 
Parâmetro: Frequência de Publicação dos Relatórios de 

Monitoramento 

Componente do Projeto: Gestão/Acompanhamento das Atividades 
Unidade: Meses 
Descrição: Intervalo de tempo entre as publicações dos relatórios de 

monitoramento do Projeto, sendo os principais os Relatórios 
de Desmatamento, das Atividades Sociais, de 
Monitoramento da Fauna, Relatório de Atividades do Projeto 
e Relatórios Pós-exploratórios do Manejo. 

Fonte do dado: Relatórios de Desmatamento, das Atividades Sociais, de 
Monitoramento da Fauna, Relatório de Atividades do Projeto 
e Relatórios Pós-exploratórios do Manejo. 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização das datas de publicações dos Relatórios de 
Desmatamento, das Atividades Sociais, de Monitoramento 
da Fauna, Relatório de Atividades do Projeto e Relatórios 
Pós-exploratórios do Manejo. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Ver frequência adotada para cada monitoramento. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de Não se aplica. 
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qualidade a serem aplicados: 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Frequência de verificação sob o VCS 

Componente do Projeto: Gestão/Acompanhamento das Atividades 
Unidade: Anos 
Descrição: Intervalo de tempo entre os eventos de verificação no VCS 
Fonte do dado: Relatórios de Verificação no VCS 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização das datas de publicações dos Relatórios de 
Verificação no VCS. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual, se aplicável. 

Valor aplicável  Máximo de 5 anos de intervalo entre as verificações. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Não se aplica. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Frequência de verificação sob o CCB 

Componente do Projeto: Gestão/Acompanhamento das Atividades 
Unidade: Anos 
Descrição: Intervalo de tempo entre os eventos de verificação no CCB 
Fonte do dado: Relatórios de Verificação no CCB 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização das datas de publicações dos Relatórios de 
Verificação no CCB. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual, se aplicável. 

Valor aplicável  Máximo de 5 anos de intervalo entre as verificações. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Não se aplica. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: % de implementação 

Componente do Projeto: Gestão/Acompanhamento das Atividades 
Unidade: Porcentagem 
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Descrição: Porcentagem de implementação das atividades conforme 
previsto no plano estratégico anual 

Fonte do dado: Plano Estratégico Anual do Projeto e Relatório de Atividades 
do Projeto 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Análise comparativa (em porcentagem) entre o previsto no 
Plano Estratégico Anual do Projeto REDD+ Maísa  as 
atividades executadas segundo os Relatórios de Atividades 
do Projeto. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Não se aplica. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de ocorrências por meio do procedimento de 

resolução de conflitos 

Componente do Projeto: Gestão/Relacionamento com Atores 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de ocorrências relatadas por meio do 

procedimento de resolução de conflitos. 
Fonte do dado: Relatório de Atividades do Projeto 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização das ocorrências relatadas por meio do 
procedimento de resolucnao de conflitos. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do Projeto com as partes 
interessadas. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
 
Parâmetro: Status de encaminhamento das ocorrências em 

resolução de conflitos 

Componente do Projeto: Gestão/Relacionamento com Atores 
Unidade: Não se aplica 
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Descrição: Status de encaminhamento das ocorrências relatadas por 
meio do procedimento de resolução de conflitos. 

Fonte do dado: Relatório de Atividades do Projeto 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Sistematização e relato dos encaminhamentos dados a 
cada ocorrência relatada por meio do procedimento de 
resolucnao de conflitos. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Semestral 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do Projeto com as partes 
interessadas. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Nº de intervenções decorrentes do monitoramento 

Componente do Projeto: Gestão/Gestão Adaptativa 
Unidade: Número 
Descrição: Quantidade de intervenções e/ou alterações em atividades 

foram realizadas em decorrência da análise dos resultados 
do monitoramento. 

Fonte do dado: Relatório de Atividades do Projeto 
Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Análise comparativa entre os resultados e recomendações 
dos estudos e relatórios de monitoramento e a 
adaptação/alteração/exclusão/inclusão de atividades 
relatadas nos Relatórios de Atividades do Projeto. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual. 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do Projeto com as instituições 
parceiras na execução de atividades e monitoramentos. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
 
Parâmetro: Percepção dos “3Es” pelos proponentes e parceiros 

Componente do Projeto: Gestão/Gestão Adaptativa 
Unidade: Não se aplica 
Descrição: Levantamento quanto a percepção dos “3Es” (efetividade, 
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eficiência e equidade) para o projeto REDD+ Maísa entre os 
proponentes e parceiros do projeto 

Fonte do dado: Fichas de entrevistas, atas de reuniões e Relatório de 
Atividades do Projeto 

Descrição dos métodos e procedimentos 
de mensuração a serem aplicados: 

Durante a realização de encontros com os proponentes e 
parceiros do Projeto e/ou por meio de entrevistas 
específicas as partes serão capacitados e nivelados sobre o 
conceito dos “3Es” (efetividade, eficiência e equidade) + Co-
benefícios, e serão, então, questionados quanto a sua 
percepção da aplicação dos “3Es” no projeto REDD+ Maísa. 
O questionamento de percepção será realizado através de 
um sistema de graduação, no qual uma nota de 0 a 5 
deverá ser atribuída a cada componente (efetividade, 
eficiência, equidade e co-benefícios) de acordo com a 
percepção de cada respondente. 

Frequência do monitoramento/ registro:  Anual 

Valor aplicável  Não se aplica. 

Equipamento de monitoramento: Não se aplica. 

Procedimentos de controle a garantia de 
qualidade a serem aplicados: 

Validação das informações sistematizadas no rascunho do 
Relatório de Atividades do projeto com os proponentes e 
parceiros antes da publicação oficial do relatório. 

Método de cálculo: Não se aplica. 
Comentários:  
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