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1 Introdução 
 
O programa SmartWood da Rainforest Alliance foi fundado em 1989 para certificação das práticas florestais de acordo com as 
normas do Forest Stewardship Council (FSC), tendo atualmente como foco prestar uma variedade de serviços de auditoria 
florestal.   Além de ser um organismo de validação e verificação credenciado pelo ANSI ISO 14065:2007, o programa 
SmartWood da Rainforest Alliance também integra o sistema CCBA (Aliança pelo Clima, Comunidade e Biodiversidade), sendo 
um organismo de verificação aprovado juntamente com diversas outras normas para projeto de carbono florestal.  Para obter a 
relação completa dos serviços prestados por Rainforest Alliance acesse: 
http://www.rainforestalliance.org/climate.cfm?id=international_standards. 
 
Resolução de Conflitos: Quando os clientes da Rainforest Alliance encontram empreendimentos ou pessoas físicas que 
tenham interesse ou comentários a respeito de Rainforest Alliance / SmartWood e dos nossos serviços, os mesmos são 
fortemente incentivados a contatar diretamente a sede do programa SmartWood.   
  

 
1.1 Objetivo 
 
A finalidade deste relatório é documentar a conformidade do Projeto de Carbono Florestal Suruí com os requisitos do 
Padrão Clima, Comunidade e Biodiversidade.  O projeto foi desenvolvido pela Associação Metareilá,designada como 
"Proponente do Projeto". Este relatório apresenta os resultados encontrados pelos auditores qualificados da Rainforest 
Alliance/Imaflora, os quais avaliaram os sistemas e o desempenho do Proponente do Projeto frente ao padrão aplicado.   
 
 
1.2 Escopo e Critérios 

Escopo: O escopo da auditoria é avaliar a conformidade do Projeto de Carbono Florestal Suruí localizado nos estados RO e 
MT/ Brasil, frente ao Padrão Clima, Comunidade e Biodiversidade.  Os objetivos dessa auditoria incluíram a avaliação da 
conformidade do projeto com os requisitos do padrão.  Além disso, a auditoria avaliou o projeto em relação ao cenário da 
avaliação inicial apresentado no documento de elaboração do projeto.  O projeto engloba uma área de 31.994,2 ha. A área do 
projeto é oficialmente reconhecida como Território Indígena.  O projeto tem duração de 30 anos, e
estima a redução de GEE e/ou remoção de 7.423.806,2 tCO2e no decorrer do projeto.  

 
Critérios padrão: Os critérios estabelecidos nos seguintes documentos foram utilizados para avaliar esse projeto: 

 Padrões para Concepção de Projeto sobre Clima, Comunidade e Biodiversidade (Climate, Community, and Biodiversity 
Project Design Standards) (Segunda Edição) 2008. 

 
Materialidade: Todos os sumidouros, fontes e/ou reservatórios de GEE e emissões de GEE iguais ou superiores a 5% da 
asserção total de GHG, salvo se de outro modo definido pelos critérios padrão. 
 
 
1.3 Descrição do Projeto 

 
A descrição abaixo foi retirada das seções 1.1 e 1.2 do PD v.1.1. 
 
„O Projeto de Carbono Florestal Suruí (PCFS) visa a conter o desmatamento e suas respectivas emissões de Gases de Efeito 
Estufa (GEE) em uma área sob forte pressão de desmatamento dentro da Terra Indígena Sete de Setembro (TISS). A região, 
localizada em um dos principais focos do chamado “arco do desmatamento” na Amazônia Legal brasileira, se caracteriza pela 
expansão de propriedades rurais consolidadas, que demandam novas áreas de floresta para atividades agrícolas. As florestas 
nessas regiões se restringem predominantemente dentro das áreas protegidas. A atividade madeireira tem avançado para o 
norte desde o início da década de 2000. A tendência indica que os indígenas estão buscando alternativas para suprir o 
ingresso monetário antes garantido pela madeira, como a pecuária extensiva e a cafeicultura, incluindo sistemas de 
arrendamento de terras e “meação” com proprietários rurais e pecuaristas do entorno. O cenário futuro mais provável para a 
TISS é marcado pela interação entre fatores externos e internos, onde acordos produtivos levariam à uma conseqüente 
aceleração na taxa de perda da cobertura florestal.  
(...) O Projeto baseia-se em quatro eixos temáticos: Fiscalização e Meio Ambiente, Segurança Alimentar e Produção 
Sustentável, Fortalecimento Institucional e Desenvolvimento e implantação de um mecanismo financeiro - Fundo Suruí.  

http://www.rainforest-alliance.org/programs/forestry/smartwood/index.html
http://www.rainforestalliance.org/climate.cfm?id=international_standards


C-25 CCB Valid_Verif Master Report Tmpl 18May11                 Page 4 

Este conjunto de atividades tem o objetivo final de assegurar o fim do desmatamento na TISS, atacando suas duas raízes 
principais, que são a falta de alternativas econômicas para garantir o bem estar dos Paiter-Suruí e a entrada de atores externos 
para conduzir atividades ilegais.  
Para definir a linha de base do projeto, foi desenvolvido um modelo de projeção de mudança de uso da terra na TISS. Esse 
modelo é chamado de SimSurui e se baseia em dinâmica de sistemas (System Dynamics) para representar o sistema vigente 
na TISS, seus agentes e suas interações com ao cobertura vegetal onde vivem. O vetor determinante dessas interações é 
expressado pelas necessidades e vontades dos indígenas de obtenção de renda alternativa à venda de madeira – cuja a 
pecuária e a cafeicultura se destacam como as atividades. O modelo engloba cinco sub-modelos: demografia, grupos de 
agentes de mudança de uso da terra, dinâmica econômica dos grupos de agentes, agricultura de subsistência, e a dinâmica da 
cobertura vegetal na TISS. Esses cinco sub-modelos se interagem para produzir a área que seria desmatada no cenário de 
linha de base sem o projeto, observando as tendências na região. O PCFS objetiva evitar que 13.575,3 hectares de florestas 
tropicais sejam desmatadas dentro da TISS até o ano de 2038, contendo a emissão de 7.423.806,2 t CO2-e para a atmosfera e 
contribuindo para a preservação do modo de vida e tradições do povo Paiter Suruí. 
O PCFS se enquadra no escopo setorial AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), especificamente na categoria de 
Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD). O tipo de atividade proposta é de Desmatamento e/ou 
Degradação Evitado Não-Planejado (Avoided Unplanned Deforestation and/or Degradation)‟.  
 
 
 
1.4 Nível de garantia 
A avaliação foi conduzida para fornecer o nível adequado de garantia de conformidade frente aos critérios do padrão auditado 
e dos limites de materialidade dentro do escopo da auditoria. Com base nas evidências obtidas em auditoria, uma declaração 
de avaliação positiva garante, apropriadamente, que a asserção do projeto está materialmente correta, constituindo a 
demonstração fiel dos dados e informações sobre GEE.   
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2 Visão Geral da Auditoria 
 

Com base na conformidade do Projeto com os critérios de auditoria, a equipe auditora faz a seguinte recomendação: 

Conclusões do Relatório Final 

 Validação aprovada: 

Nenhum NCR emitido 

 Validação  não aprovada: 

Conformidade com NCR(s) exigida 

Conclusões do Relatório Preliminar Final 

 Validação  aprovada: 

Nenhum NCR emitido 

O Proponente do Projeto tem 7 dias a contar da data deste relatório para 
apresentar seus comentários a respeito da exatidão dos fatos do relatório 
ou da correção das decisões feitas. Os auditores não irão revisar novos 
materiais apresentados nessa ocasião.  Validação  não aprovada: 

Conformidade com NCR(s) exigida 

Conclusões do Relatório Preliminar 

 
Validação  Não Aprovada: 

Conformidade com NCR(s) exigida 

O Proponente do Projeto tem 30 dias a contar da data deste relatório para 
revisar a documentação e fornecer qualquer evidência adicional que seja 
necessária para o fechamento de não conformidades (NCRs) em aberto. 
Se for apresentado novo material, o auditor irá analisá-lo e acrescentará as 
informações atualizadas ao relatório, fechando, de modo apropriado, os 
NCRs. Caso nenhum novo material seja recebido antes do prazo final de 30 
dias, ou se o novo material for insuficiente para fechar todos os NCRs em 
aberto, o relatório será finalizado com os NCRs em aberto e a validação 
e/ou certificação não será obtida. Se todos os NCRs forem abordados de 
forma bem sucedida, o relatório será finalizado e encaminhado para 
emissão de declaração de avaliação. 

 
 
 
2.1 Conclusões da Auditoria 

 
Baseada nas evidências levantadas durante o processo de auditoria (revisão documental e entrevistas), a equipe auditora 
avalia que o projeto proposto apresenta-se em conformidade com o Padrão CCBA (2008). 
 
 

Resumo das Conformidades com o padrão CCBA: 
 

Seção Geral                                                          Conformidade:  
G1. Condições Originais da Área do Projeto  Sim   Não   Obrigatório 
G2. Projeções da linha de  base Sim   Não   Obrigatório 
G3. Concepção e Objetivos do projeto  Sim   Não   Obrigatório 
G4. Capacidade de gestão e Boas Práticas  Sim   Não   Obrigatório 
G5. Status legal e direito de propriedade Sim   Não   Obrigatório 

 
Seção Clima                                                          Conformidade:  
CL1. Impactos líquidos positivos ao clima Sim    Não   Obrigatório 
CL2. Impactos climáticos for a da area do projeto (vazamentos) Sim   Não   Obrigatório 
CL3. Monitoramento dos Impactos climáticos  Sim   Não   Obrigatório 

 
Seção Comunidade                                              Conformidade:   
CM1. Impactos positivos às comunidades Sim   Não   Obrigatório 
CM2. Impactos sociais fora da zona do projeto Sim   Não   Obrigatório  
CM3. Monitoramento dos impactos às comunidades  Sim   Não   Obrigatório 
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Seção Biodiversidade                                          Conformidade:  
B1. Impactos líquidos positivos a biodiversidade Sim   Não   Obrigatório 
B2. Impactos a biodiversidade  da zona do projeto Sim   Não   Obrigatório 
B3. Monitorameto dos imapctos à biodiversidade  Sim   Não   Obrigatório 

  
Seção Nível Ouro                                                 Conformidade: 
GL1. Benefícios de adaptação às mudanças climáticas Sim   Não   Opcional 
GL2. Benefícios excepcionais às comunidades Sim   Não   Opcional 
GL3. Benefícios excepcionais à biodiversidade Sim   Não   Opcional 

 

 
2.2 Avaliação de não conformidade 
 

Observação: A não conformidade é definida neste relatório como deficiência, discrepância ou declaração falsa que, muito provavelmente, 
afetará de modo relevante as declarações de crédito de carbono.  Nos NCRs emprega-se o termo "deverá" para sugerir sua necessidade, 
não sendo, porém, prescritiva em termos de mecanismos para mitigar o NCR.  Cada NCR é resumido e faz referência a informações mais 
detalhadas nos apêndices.   
 
NCRs identificados na Minuta do Relatório deverão ser fechados mediante a apresentação de evidência adicional pelos Proponentes do 
Projeto perante a Rainforest Alliance/Imaflora, podendo ser apresentada uma declaração de conformidade não qualificada com o programa 
GEE.   

 

NCR#: 01/12 

Norma & Requisito: CCB 2008 – Indicador G4.1 

Seção do Relatório: Apêndice A – G4.1 

Descrição das Evidências de Não Conformidade e Outras Correlatas: 

Para formalizar a relação entre o proponente do projeto e as demais organizações envolvidas, foi elaborado o documento 
„Memorando entre Metareilá e Organizações Parceiras‟ (Doc.# 60). No entanto, este se encontra com o período de vigência 
expirado e não inclui entre as organizações parceiras o FUNBIO.  

 

Pedido de Ação Corretiva: O Empreendimento deverá implantar ações corretivas a fim de demonstrar conformidade com 
o(s) requisito(s) acima mencionado(s). 

Nota: Ações corretivas eficazes focam a abordagem da ocorrência específica descrita nas 
evidências acima, bem como sua causa fundamental, com a finalidade de eliminar e prevenir a 
reincidência da não conformidade.   

Prazo para a Adequação  Antes da validação 

Evidências Fornecidas pelo 
Empreendimento: 

No período entre a auditoria de campo e anterior a finalização do relatório preliminar, o 
proponente do projeto encaminhou à equipe auditora o documento „MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO QUE ENTRE SI REALIZAM ASSOCIAÇÃO METAREILÁ DO POVO 
INDÍGENA SURUÍ, ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ETNOAMBIENTAL KANINDÉ, FOREST 
TRENDS, EQUIPE DE CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA - ACT BRASIL, INSTITUTO DE 
CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA – IDESAM e 
FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO (Doc.# 1a).  

Informações Obtidas para 
Avaliação das Evidências 

O documento encontra-se com o período de vigência válido e o Funbio consta entre as 
organizações parceiras do projeto proposto.  

Status do NCR: FECHADA 

Comentários (opcional): A data do documento é 20 de janeiro de 2011, com prazo de duração de 24 meses. Nas 
verificações futuras do projeto, este documento deve ser analisado pela equipe auditora. 
Qualquer alteração em sua estrutura deve ser justificada e documentada pelo proponente do 
projeto.  

 

NCR#: 02/12 

Norma & Requisito: CCB 2008 – Indicador CL1.5 
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Seção do Relatório: Apêndice A – CL1.5 

Descrição das Evidências de Não Conformidade e Outras Correlatas: 

O PD v.1 não esclarece como a dupla contabilidade é evitada. 

Pedido de Ação Corretiva: O Empreendimento deverá implantar ações corretivas a fim de demonstrar conformidade com 
o(s) requisito(s) acima mencionado(s). 

Nota: Ações corretivas eficazes focam a abordagem da ocorrência específica descrita nas 
evidências acima, bem como sua causa fundamental, com a finalidade de eliminar e prevenir a 
reincidência da não conformidade.   

Prazo para a Adequação  Antes da validação 

Evidências Fornecidas pelo 
Empreendimento: 

PD v1.2 (Doc.#2a) 

Informações Obtidas para 
Avaliação das Evidências 

No PD v1.2, seção 1.12.3 – pg. 31-32, descreve como a dupla contabilidade é evitada pelo 
projeto proposto. A equipe auditora avalia que o mecanismo apresentado é apropriado para 
evitar a dupla contabilidade. 

Status do NCR: FECHADA 

Comentários (opcional): N/A 

 
 
 

2.3 Observações 

 
Nota: As observações são emitidas para áreas em que o auditor encontra potencial para aperfeiçoamento na implantação dos requisitos da 
norma ou no sistema de qualidade; as observações podem conduzir a não conformidades diretas, caso não sejam abordadas. Ao contrário 
dos NCRs, as observações não são formalmente fechadas.  As descobertas relacionadas com as observações são discutidas no Apêndice B 
abaixo. 
 

 

OBS  01/12 

 
Norma & Requisito de Referência:   CCBA 2008 - G.1.4 

Descrição das evidências que 
levaram à observação: 

Durante a auditoria de campo, os auditores testemunharam as re-medições de várias parcelas 
dos conglomerados. Simultaneamente às remedições, 47 árvores foram também medidas 
pelos auditores. Os diâmetros medidos pelos auditores e pela equipe de inventário foram 
comparados através de um teste de t student pareado (notando que os dados foram testados 
para normalidade e o resultado apontou para não normalidade, possivelmente resultado do 
baixo número de dados amostrados, umas vez que essa comparação foi utilizada apenas 
como referência) e não foram encontradas diferenças estatísticas significativas. Não obstante, 
deve ser notado que os diâmetros medidos pela equipe de inventário do projeto foram 
tomados a uma altura consistentemente inferior à 1,3 m (especificada pelos procedimentos de 
inventário adotados). Ainda, árvores com deformações estruturais (catanas) não seguiram o 
procedimento padrão de amostragem, uma vez que nenhuma escada foi levada ao campo 
para realizar as medições na altura apropriada de forma a se evitar o efeito das catanas. 
Conseqüentemente, a média dos diâmetros inventariados foi maior que a média encontrada 
pelos auditores, mesmo sendo esta diferença não significativa. 

Observação: Recomenda-se que futuras amostragens devem seguir os procedimentos padrões adotados 
(SOPs).  
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OBS  02/12 Norma & Requisito de Referência:   CCBA 2008 - G.1.4 

Descrição das evidências 
que levaram à observação: 

A versão da metodologia empregada para a quantificação das remoções de GEE não é 
referenciada no PD v.1.1. 

Observação: Recomenda-se que os proponentes do projeto referenciem a versão da metodologia utilizada 
no PD. 

 

OBS  03/12 Norma & Requisito de Referência:   CCBA 2008 - G.3.8 

Descrição das evidências que 
levaram à observação: 

Há diálogos entre os atores envolvidos que foram documentados somente com listas de 
presença e gravações em áudio, desprovidos de registros apropriados que demonstre como os 
possíveis comentários foram incorporados ao projeto, como também ausência de registros que 
evidencie a audiência pública realizada no município de Rondolândia.   

Observação: Recomenda-se o aperfeiçoamento dos procedimentos de que documentam os diálogos 
descrevendo-os apropriadamente para uma adequada avaliação tanto pelos atores envolvidos 
como por terceiros, como também os procedimentos de registros das ações referentes ao 
projeto.  

 

OBS  04/12 Norma & Requisito de Referência:   G3.11 

Descrição das evidências que 
levaram à observação: 

O projeto apresenta um mecanismo financeiro robusto para gestão e captação de recursos 
para o projeto proposto, porém o mesmo no momento da auditoria de campo não se 
encontrava validado pelo Povo Paiter Suruí. Este ponto, não representa uma não 
conformidade ao processo de validação, porém o processo será avaliado na verificação.  

Observação: Recomenda-se que o processo de validação do Fundo Suruí seja documentado e que os 
registros gerados sejam armazenados de forma segura, visto que serão avaliados na 
verificação. 

 

OBS  05/12 Norma & Requisito de Referência:   G5.1 

Descrição das evidências que 
levaram à observação: 

No período de avaliação para validação do PCFS, não há no cenário brasileiro uma Estratégia/ 
Política Nacional de REDD instituída, além da ausência do componente indígena na Política 
Nacional de Mudanças Climáticas. 

Observação: Recomenda-se que ao longo do período do projeto, Associação Metareilá mantenha-se 
atualizada nas legislações/ regulamentações aplicadas ao projeto proposto e apresente nos 
relatórios de monitoramento informações atualizadas acerca desta questão e das implicações 
que esta regulamentação possa acarretar no projeto.  
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OBS  06/12 Norma & Requisito de Referência:   CCBA 2008 – CL3.1 

Descrição das evidências que 
levaram à observação: 

Durante a auditoria de campo, a utilização dos SOPs foi avaliada durante re-medições de 
parcelas dos conglomerados, sendo verificadas as seguintes inconsistências: 

 O plano de monitoramento declara que a espécie de cada árvores inventariada deveria 
ser anotada, no entanto, a revisão das planilhas de campo, e durante as re-medições 
com a equipe de campo, foi confirmado que isso não aconteceu; 

 Seção 2.1.4 do plano de monitoramento declara que uma análise de variância (ANOVA) 
seria conduzida para comparação das unidades amostrais, no entanto, evidências 
dessas análises não foram apresentadas aos auditores; 

 Os QA/QC do plano de monitoramento estabelecem “blind checks” e “hot checks” das 
parcelas de inventário, no entanto a equipe de inventário confirmou aos auditores que 
nenhuma auditoria interna foi conduzida. Para o propósito da validação as re-medições 
conduzidas pelos auditores foram suficientes para validar as medições do inventário, no 
entanto isto representaria uma não-conformidade por parte da implementação de 
procedimentos de monitoramento durante a verificação; 

 Apêndice 1 do plano de monitoramento faz referência aos transectos para inventario da 
matéria morta, no entanto, este reservatório não foi incluído nos cálculos do projeto; 

 SOP 1 - dentro do plano de monitoramente para o estabelecimento das parcelas é 
especificado que marcações com bandeiras (flagging) seriam utilizadas para 
identificação das parcelas e barras seriam utilizadas para marcar os pontos centrais, no 
entanto, esta demarcação foi realizada com tubos de PVP e nenhuma bandeira foi 
utilizada, representando um desvio do plano de monitoramento; 

 QA / QC inclui a conclusão do Formulário C (Doc.# 25 – Material Complementar 06/pg. 
59) para a nova medição das parcelas, porém, nenhuma evidência da conclusão deste 
trabalho estava disponível no momento da auditoria de validação. 

Observação: Recomenda-se que os procedimentos de monitoramento e inventário florestal sejam 
assegurados seguidos em conformidade com o disposto no plano de monitoramento validado. 

 

OBS  07/12 Norma & Requisito de Referência:   CCBA 2008 – GL3.1 

Descrição das evidências que 
levaram à observação: 

No PD v1.1 não é apresentado especificamente as espécies ameaçadas, perto de ameaçadas 
e vulneráveis presentes na Terra Indígena Sete de Setembro.  

 

No PD v1.2, seção GL 3,Tabela 39, apontas as espécies ameaçadas, perto de ameaçadas e 
vulneráveis presentes na Terra Indígena Sete de Setembro.  

Observação: Recomenda-se que estas espécies sejam identificadas no PD.  

 

Recomenda-se que nos monitoramentos da biodiversidade ao do tempo de duração do projeto, 
sejam levantados os números de indivíduos ameaçadas, perto de ameaçadas e vulneráveis 
presentes na Terra Indígena Sete de Setembro.  

 

 

 

2.4 Medidas adotadas pelo Proponente do Projeto que abordam os NCRs (inclusive qualquer resolução de 
discrepância relevante)  

 

Medida Adotada pelo Proponente do Projeto após a emissão do Relatório Preliminar Data 

Documentos adicionais apresentados à equipe de auditoria (documentos 
adicionais relacionados abaixo) 

 Sim   Não     N/A 02 Fevereiro 
2012 

Consulta adicional às partes interessadas (evidência descrita abaixo)  Sim   Não     N/A  

Esclarecimentos adicionais fornecidos  Sim   Não     N/A  

Documentos analisados (descrição da revisão da documentação abaixo 
especificada) 

 Sim   Não     N/A 16 Fevereiro 
2012 

Cálculo de GHG analisado (evidência descrita abaixo)  Sim   Não     N/A  
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O proponente do projeto apresentou a equipe auditora os documentos abaixo como evidências para fechar as não – 
conformidades descritas na seção 2.2 deste relatório, como também no PD v. 1.2, seção GL 3  pg. 116 apresentou informações 
adicionais apontadas na OBS 06/11, atingindo desta forma  o Nível Ouro Biodiversidade.   

 
Ref. Título, Autor(es), Versão, Data Nome do Arquivo Eletrônico 

1a. MEMORANDO DE ENTENDIMENTO QUE ENTRE SI 
REALIZAM ASSOCIAÇÃO METAREILÁ DO POVO 
INDÍGENA SURUÍ, ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 
ETNOAMBIENTAL KANINDÉ, FOREST TRENDS, 
EQUIPE DE CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA - ACT 
BRASIL, INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA 
– IDESAM e FUNDO BRASILEIRO PARA A 
BIODIVERSIDADE - FUNBIO 

NOVO Memorando de En tendimento - Versão 
final.pdf 

2a. Documento de Concepção do Projeto (DCP) v1.2. 15 
Fevereiro 2012.  

PCFS_DCP_portugues_V1 2_14_02_12.pdf 

 
3 Metodologia da Auditoria 

 
3.1 Equipe de Auditoria  

 
Visão geral dos papeis e responsabilidades: 
 

Auditor(es) 

Responsabilidades 

Líder 
Revisão 

Desk  
Auditoria 
de campo   

Especialista 

em 
Clima  

Especialista 

em 
Biodiversidade 

Especialista 
Social  

Relatório 

Rev. 

Interna 
 

Sênior  
 

Talía  Bonfante         

Jared Nunery         

Thales West          

Guilherme B. 
Stucchi 

        

Edson V. P. dos 
Santos 

        

Mateo Cariño 
Fraisse 

        

 
 
 
Qualificações do Auditor: 

Auditor(es) Qualificações 

Talía Bonfante (TB) Bióloga e mestre em Administração de organização pela FEARP/USP, onde 
estudou a viabilidade econômica dos projetos de pequena escala inseridos no 
MDL. Experiência em processos de validação na América do Sul de projetos de 
carbono florestais (Restauração e REDD) nos padrões do mercado voluntário 
CCB e VCS, como também na certificação FSC de áreas de manejo de florestas 
naturais na Amazônia. Possui experiência em processos de construção de 
normas Socioambientais. 

Jared Nunery (JN) Possui experiência em mais de 30 processos de certificação florestais e 
avaliações de metodologia. Participou da revisão técnica e aprovação da 
primeira metodologia IFM e outras relacionadas a AFOLU sob o VCS. 
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Antes de fazer parte da equipe da Rainforest Alliance, Jared trabalhou no 
Laboratório da Universidade de Vermont, onde ele realizou pesquisas sobre os 
efeitos do manejo florestal sobre o seqüestro de carbono. Jared apresenta 
diversas publicações científicas a respeito da dinâmica do carbono e processos 
ecológicos das florestais. Formado em Ciências Ambientais pela Universidade 
de Vermont e obteve seu título de mestre em Engenharia Florestal pela mesma 
universidade. Além disso, é auditor líder certificado pela Climate Action Reserve 
(CAR) e ISO 14001. 

Edson V. P. dos Santos (ES) Cientista Social pela Universidade Federal do Acre, Mestre em 
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela UFRRJ. Possui 10 anos de 
experiência em trabalhos com comunidades extrativistas da Amazônia. É 
pesquisador da FUNTAC e realiza consultoria para instituições públicas e não 
governamentais. 

Thales West (TW) Engenheiro florestal e mestrando em recursos florestais pela ESALQ/USP com 
experiência profissional no desenvolvimento de projetos e metodologias 
florestais de carbono. 

Guilherme B. Stucchi (GS) Engenheiro Florestal, auditor do Imaflora em processos de certificação FSC de 
manejo de florestas naturais na Amazônia. Possui 3 anos de experiência em 
manejo madeireiro de impacto reduzido, onde trabalhou em empresas 
certificadas na Amazônia. Participou de cursos relacionados a manejo florestal e 
certificação FSC, destacando: curso de “Formação de Auditores Líderes de 
Sistemas de Gestão Ambiental – Lead Assessor ISO 14001: 2004”, ministrado 
pela ATSG em 2011, V e VI Curso de Formação e Atualização para Auditores 
do Imaflora com enfoque nos processos de certificação FSC, ministrado pelo 
Imaflora em 2010 e 2011 e curso de Gerenciamento de Manejo Florestal e 
Exploração de Impacto Reduzido, ministrado pelo Instituto Floresta Tropical 
(IFT) em 2008. 

Mateo Cariño Fraisse Forest and Climate Services Coordinator for the Mediterranean and Africa. He 
has been lead auditor in certification/verification audit teams in Spain, 
Cameroon, Morocco, UK, Uruguay, Ethiopia, Madagascar, Italy, Portugal, México,  
Bolivia, Mozambique, and D.R. Congo, and has delivered trainings in Spain, Peru, 

Morocco, Paraguay, Brazil, Kenya, D.R. Congo, Cameroon, and Bolivia.  
Mateo‟s professional record includes the development of projects for International 

Development Agencies, the co-ordination of aerial means in the forest fires fight 
for the General Direction for Biodiversity (Spain), and several studies/field work 
in Management Planning (DAF, Comoros Islands/France), biomass (IRAD, 
Cameroun), ornithology (COCN, Spain), and Forest Certification (CATIE, Costa 
Rica and Guatemala). 
Mateo holds a double master's degree in Forestry from both Spanish and French 
institutions (Polytechnic University of Madrid (ETSIM, UPM), Spain; ENGREF, 
Montpellier, France). His working languages are Spanish, French, English and 
Portuguese. 
Mateo has completed a lead auditor training by SmartWood, both for Forest 
Certification and Carbon Projects auditing, as well as lead auditor to ISO 9001 
and ISO 14001 standards 

 
Descrição do Processo de Auditoria  
O processo da auditoria foi realizado em duas etapas. A primeira consistiu de uma avaliação em escritório do PD v1.0 e dos 
documentos complementares versão 2.0 de 14/10/2011 frente ao padrão CCBA (2008). O relatório desta avaliação foi entregue 
ao proponente do projeto, identificando as principais fragilidades do projeto proposto frente ao padrão. A segunda etapa incluiu 
a auditoria de campo na área do projeto. Nesta auditoria foram realizadas revisões documentais, entrevistas às partes 
interessadas, 4 consultas ao Povo Paiter-Surui, realizadas na sede da Associação Metareilá e nas aldeias Nabekodabalaquibá, 
Joaquim e Lapetanha. As consultas foram realizadas de forma coletiva, sempre com a presença de membros dos 4 clãs 
(Gameb, Gamir, Kaban e Makor) respeitando a organização social do Povo Paiter Suruí. Nestas consultas estavam presentes 
lideranças e membros da comunidade, sempre com a participação de mulheres, homens, jovens, crianças e anciões. 
Além disso, a equipe auditora fez uma consulta formal a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e entrevistou representantes do 
Escritório Regional de Cacoal (que inclusive participou da reunião de abertura). Nesta consulta e entrevista não foram 
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apresentadas restrições por parte destes representantes. Além disso, a equipe avaliou documentos que registram a 
comunicação da Associação Metareilá com a FUNAI acerca do Projeto de Carbono Florestal Suruí - PCFS (Docs.# 48, 49, 68, 
69, 70, 71, 72) o qual inclui um parecer técnico do PCFS pela Fundação (Doc.#49), que conclui que o projeto atende às 
recomendações estabelecidas pela FUNAI no que tange a especificidade indígena de projetos de REDD+ em terras Indígenas, 
especialmente por ter sido construído a partir do Plano de Gestão Etnoambiental da Terra Indígena Sete de Setembro, 
elaborado pelo próprio Povo Paiter Suruí. Entretanto, neste parecer técnico, a FUNAI se opõe ao envolvimento de um projeto 
indígena de REDD+ no mercado voluntário de créditos de carbono. Esta oposição, ainda que represente fato importante a ser 
considerado pela proponente do projeto, não representa descumprimento a nenhum dos critérios do Padrão CCBA e, portanto, 
não impede a decisão de validação do projeto.  
Em campo, a equipe auditora também analisou  o inventário  realizado pelo proponente do projeto. Esta avaliação incluiu a 
verificação das parcelas permanentes (PPs) com unidades de GPS portáteis, remedições e verificação da implementação dos 
Procedimentos Operacionais Padronizados (SOPs - Standard Operating Procedures), como também visitou áreas as quais 
foram utilizadas para o levantamento de dados de campo para aferição  dos dados de sensoriamento remoto; e entrevistas 
com as equipes de campo de inventário responsáveis pela realização do inventário. A implementação dos SOPs do inventário 
foi avaliada, via testemunho de membros da equipe do inventário na remedição das PPS. Simultaneamente à nova medição da 
PP, 47 árvores foram medidas pela equipe auditora. Os diâmetros medidos pela equipe de auditoria foram comparados com as 
medidas da equipe de inventário aplicando o teste t pareado (observando-se que os dados foram testados quanto à 
normalidade e verificou-se não ser normalmente distribuída devido ao tamanho populacional, desta forma, esta comparação é 
fornecida apenas para referência), sendo que as medições de diâmetro entre a equipe de inventário e da equipa de verificação 
não foram estatisticamente diferentes. Apesar da falta de distribuição normal, este teste foi apoiado por meio de medidas 
testemunhas no campo que confirmaram as medições precisas DAP. Além da verificação das medições do inventário, a equipe 
de auditoria visitou transectos de biodiversidade realizados pela equipe de auditoria, como também um dos postos de vigilância 
construídos para reduzir a perda do estoque de carbono pelo desmatamento ilegal na área do projeto. 
Após a auditoria de campo, o proponente do projeto encaminhou uma versão atualizada do projeto (PD v.1.1), considerada na 
elaboração do Relatório Preliminar. A equipe auditora identificou 2 não conformidades, que foram tratadas pelo proponente do 
projeto antes da finalização do relatório preliminar final.   
O processo de avaliação para validação do projeto no padrão VCS vem sendo realizado em paralelo ao processo do padrão 
CCB, sendo ambas as auditorias conduzidas pela mesma equipe auditora. Segue abaixo a descrição do processo de auditoria 
de campo e a lista de documentos analisados. 
 

Local Data(s) 
Duração 
(horas) 

Auditor(es) 

Sede da Associação Metareila  07 Nov 11 8 TB, TW, JN, ES, GS 

FUNAI -  Cacoal/RO 07 Nov 11 2 TB, ES 

Terra Indígena Sete de Setembro (TISS)  –  
Aldeia Nabekodalaquibá/ Escola Polo 

08 Nov 11 6 TB, ES 

TISS – Parcela de Inventário 02 08 Nov 11 5 TW, JN, GS 

TISS – Parcela de Biodiversidade 08 Nov 11 1 GS 

TISS – Aldeia José Gaway Suruí  08 Nov 11 1 TW, JN, GS 

TISS – Base de Vigilância/ Borda Oeste  08 Nov 11 3 TW, JN, GS 

TISS – Aldeia Joaquim 09 Nov 11 6 TB, ES 

TISS – Cinturão de Vazamento (leakage 
belt) – Borda Oeste  

09 Nov 11 4 JN, GS 

TISS – Base de Vigilância/ Borda Oeste 09 Nov 11 4 TW 

TISS – Aldeia Lapetanha 09 Nov 11 4 JN, GS, TW 

TISS - Aldeia Lapetanha 10 Nov 11 8 TB, TW, JN, ES, GS 

TISS - Aldeia Lapetanha 11 Nov 11 8 TB, TW, JN, ES, GS 
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3.2 Análise de Documentos 
 
Os seguintes documentos foram considerados como parte da auditoria de campo: 
 

Ref Título, Autores(s), Versão, Data Nome do Arquivo Eletrônico 

1 SURUÍ FOREST CARBON PROJECT ver 1.1 
22Nov11 

PCFS_PDD_English_V1.1 

2 Relatorio_Campo_Surui, Ver. 2, 02Mai10 Relatorio_Campo_Surui_IDEASAM_V2_2mai10 

3 Inventário Florestal de Biomassa na Terra 
Indígena Sete de Setembro: abordagem 
participativa de coleta de dados adaptada ao 
Open Data Kit, Jun 2011 

Relatorio_Biomassa_Final_Vs_PDD_Carbono.doc 

4 CARBON MONITORING AND VERIFICATION 
PROTOCOLS FOR THE SURUÍ FOREST 
CARBON PROJECT, Nov 2011 

Documento_de_Registros.doc 

5 Planilha_Campo_Temporárias Planilha_Campo_Temporárias.doc 

6 Carbon Monitoring and Verification Protocols for 
the Suruí Forest Carbon Project, 12-11-03 

QA_QC protocols 12-11-03.doc 

7 Analise_Conglomerados_C_abaixodosolo_Silva Analise_Conglomerados_C_abaixodosolo_Silva.xls 

8 EXPEDIÇÃO GARAH KAMÃHB MÃB E - 
ESTIMATIVA DE BIOMASSA TI SETE DE 
SETEMBRO - PAITER SURUÍ  April 2011 

Orcamento_2_Exp_Final.xls 

 

9 Mapa Inventário de Biomassa 07Sept11 Localiza_Conglomerados 

10 Mapa Inventário de Biomassa 07Sept11 Mapa_Surui_2EXP 

11 Mapa Plano de Gestão 07Sept11 Planejamento_Plots_2ªEXP 

12 011-602 Estágio Profissionalizante em Engenharia 
Florestal Jun08 

AndreVianna_IPE.pdf 

13 Apêndice I – Metodologia para inventários e 

monitoramento de estoque de carbono  

Apêndice I.doc 

14 MODELAGEM DE DESMATAMENTO E 
EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA NA 
REGIÃO SOB INFLUÊNCIA DA RODOVIA 
MANAUS-PORTO VELHO (BR-319), Fearnside et 
al. 2009 

Biomassa_Euler_INPA.pdf 

15 Carbon pool and biomass dynamics associated 
with deforestation, land use, and agricultural 
abandonment in the neotropics. Kauffman et al. 
2009 

Cummings_Cabg_Rondonia.pdf 

16 Estrutura de um trecho de floresta Amazônica na 
bacia 
do alto rio Xingu. Ivanauskas et al. 2004 

dist_diam_alto_xingu.pdf 

17 Projeção da dinâmica da floresta natural de Terra-
firme, região de Manaus-AM, com o uso da cadeia 
de transição probabilística de Markov, Teixeira et 
al. 2007. 

dist_diam_manaus.pdf 

18 Análise estrutural da floresta tropical úmida do 
município de Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil, 
Malheiros et al. 2009. 

Dist_diam_mato grosso.pdf 

19 Does REDD+ Threaten to Recentralize Forest 
Governance? Phelps et al. 2010. 

DoesREDD Threaten to Recentralize For Gov_ 
Phelps_Science_2010.pdf 

20 Acknowledging Conservation Trade-Offs 

and Embracing Complexity, Hirsch et al. 2010 

Hirsch et al _2011_REDD_Conservation tradeoffs.pdf 

21 Critical analysis of root: shoot ratios in terrestrial 
biomes, Mokany et al. 2006. 

Mokany et al 2006 root_shoortreatio.pdf 

22 Tree height in Brazil‟s „arc of deforestation‟: Nogueira 2008b Trees shorter 
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Shorter trees 
in south and southwest Amazonia imply lower 
biomass, Nogueira et al. 2008. 

23 Root biomass allocation in the world's upland 
forests, Cairns et al. 1997. 

RootBiomassAllocationInTheWorldsUplandForests_Cairns_et_al_ 
1997_IPCCguideline.pdf 

24 SIMSURUÍ MODELAGEM SISTÊMICA DA 
COBERTURA VEGETAL E MUDANÇA NO USO 
DA TERRA NA TERRA INDÍGENA SETE DE 
SETEMBRO (TISS) – RO, MT, 2011 

Modelo SimSuruí_Final.pdf 

25 Materiais Complementares  - Projeto de Carbono 
Florestal Suruí, Ver. 2.0, 2011 

PCFS_Materiais Complementares_09_01_12_final 

26 Surui REDD VCS Non-Permanence Risk Report 
v1 

Surui REDD VCS Non-Permanence Risk Report v1.pdf 

27 Tabelas Metodologia 22Nov11 Tabelas metodologia 3_221011.xls 

28 Dados Inventário de Campo 22Nov11 Analise_Conglomerados_C_Validaco_PDD_Vs_221111.xls 

29 Project area LULC Classification Data 2009 Classification_final_summary.xls 

30 Socio Economic Table 27Oct11 Tabela_socio economica.final_27_10_2011 

31 Rentabilidabe de Café 16Jun11 Rentabilidabe de Café_Surui_160611 

32 Surui Financial Analysis 23Nov11 Surui REDD Finance Model 231111 – PDD additionality final.xls 

33 Ethno-Environmental Management Plan for the 
Sete de Setembro Indigenous Reserve 

Ethno-Environmental.pdf 

34 Non-permanence rick report - Surui Forest Carbon 
Project, ver 1.1, 22Nov11 

Surui REDD VCS Non-Permanence Risk Report v1.1.pdf 

35 Plano de Gestão Etnoambiental da Terra Indígena 
Sete de Setembro 

plano de gestão.pdf 

36 Plano de Proteção da Terra Indígena Sete de 
Setembro 

20111101 1045 Plano de Proteção da Terra Indígena Sete de 
Setembro.pdf 

37 Materiais Complementares - Inventário Florestal 
de Biomassa na Terra Indígena Sete de 
Setembro: abordagem participativa de coleta de 
dados adaptada ao Open Data Kit 
 

 SimSurui -  MODELAGEM SISTÊMICA DA 
COBERTURA VEGETAL E MUDANÇA NO USO 
DA TERRA NA TERRA INDÍGENA SETE DE 
SETEMBRO (TISS) – RO, MT. Claudia S. Vitel ; 
Gabriel C. Carrero; Mariano C. Cenamo 

MatComplementares_Inventario_Biomassa_Modelo_SimSurui.pdf 

38 PAMINE: o renascer da floresta – Reflorestamento 
da Terra Indígena Paiterey Karah (TI Sete de 
Setembro) pelo povo Paiter Suruí 

Material Impresso 

39 LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA DE MÉDIO 
E GRANDE PORTE DA TERRA INDÍGENA SETE 
DE SETEMBRO – ETNIA SURUÍ - RO 

Material Impresso 

40 LEVANTAMENTO FLORÍSTICO E 
CARACTERIZAÇÃO ARBÓREA NA TERRA 
INDÍGENA SETE DE SETEMBRO POVO 
SURUÍ/RO 

Material Impresso 

41 REVISÃO DO COMPONENTE BIÓTICO DO 
DIAGNÓSTICO AGROAMBIENTAL 
PARTICIPATIVO DA TERRA INDÍGENA SETE 
DE SETEMBRO, CACOAL/RO 

Material Impresso 

42 REVISÃO DO DIAGNÓSTICO AGROAMBIENTAL 
DA TERRA INDÍGENA SETE DE SETEMBRO, 
CACOAL, RONDÔNIA, BRASIL – COMPONENTE 
HERPETOFAUNA 

Material Impresso 
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43 REVISÃO DO COMPONENTE BIÓTICO DO 
DIAGNÓSTICO AGROAMBIENTAL 
PARTICIPATIVO DA TERRA INDÍGENA SETE 
DE SETEMBRO – RO – Levantamento 
Etnomicológico da Terra Indígena Sete de 
Setembro (MT e RO) 

Material Impresso 

44 REVISÃO DO COMPONENTE BIÓTICO DO 
DIAGNÓSTICO AGROAMBIENTAL 
PARTICIPATIVO DA TERRA INDÍGENA SETE 
DE SETEMBRO Levantamento da Avifauna da 
Terra Indígena Sete de Setembro (MT e RO) 

Material Impresso 

45 Cronograma de atividades dos três primeiros anos 
do Projeto Carbono Florestal Suruí 

PCFS_Materiais Complementares_14_10.pdf 

46 Carta de apoio ao Projeto do Governador do 
Estado de Rondônia 

PCFS_Materiais Complementares_14_10.pdf 

47 Advocacia Geral da União – Ofício 
38/PGF/PFE/FUNAI/2011 

PCFS_Materiais Complementares_14_10.pdf 

48 Nota 329/ PGF/PFE/FUNAI/2011 -  PCFS_Materiais Complementares_14_10.pdf 

49 Parecer Técnico n. 22/CGMT/DPT/FUNAI/2011 PCFS_Materiais Complementares_14_10.pdf 

50 Decreto/FUNAI n. 88.867 de 17 de outubro de 
1983 

PCFS_Materiais Complementares_14_10.pdf 

51 Ofício 122/2011/GAB/SMCQ/MMA PCFS_Materiais Complementares_14_10.pdf 

52 Acordo de cooperação que entre si celebram as 
Associações do Povo Indígena Paiter Surui. 
09Jun09. . 

PCFS_Materiais Complementares_14_10.pdf 

53 Ata da Assembléia Geral da Associação Metareilá 
do Povo Indígena Suruí, eleição e posse da 
Diretoria 

PCFS_Materiais Complementares_14_10.pdf 

54 Estatuto da Associação Metareilá do Povo Suruí PCFS_Materiais Complementares_14_10.pdf 

55 Plano de Gestão Etnoambiental da Terra Indígena 
Sete de Setembro (Associação Metareilá do Povo 
Indígena Suruí / ACT Brasil, 2008) 

Plano de gestao.pdf 

56 Consentimento Livre, Prévio e Informado – Projeto 
Carbono Suruí (Associação Metareilá do Povo 
Indígena Suruí / ACT Brasil, 2010) 

Projeto Carbono - Consentimento pr_vio informado.pdf 

57 NR 31 - Norma Regulamentadora de segurança e 
saúde no trabalho na Agricultura, Silvicultura, 
Exploração florestal e Aquicultura. 

NR31.docx 

58 OIT – Convenção n. 169 de 9/7/1989 – Sobre 
Povos Indígenas e Tribais. 

Material Impresso 

59 Curso Lideranças Comunitárias – Pagamento de 
Serviços Ambientais – Projeto Carbono Suruí 
(Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí - 
2009) 

Material Impresso 

60 Etnozoneamento Paiterey Garah  - Terra Indígena 
Sete de Setembro (Kanindé – Associação de 
Defesa Etnoambiental) 

Material Impresso 

61 Memorando entre Metareilá e Organizações 
Parceiras 

Material Impresso 

62 REDD- Reduced Emissions from Deforestation 
and Degradation – Suruí Carbon Project. São 
Paulo. Baker& McKenzie. December 03, 2009.  

PCFS_Materiais Complementares_14_10.pdf 

63 Brasil: titularidade indígena sobre Créditos de 
Carbono Gerados por Atividades Florestais 
Indígenas.  

Material Impresso 
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Parecer Jurídico sobre Titularidade de Créditos de 
Carbono gerados por atividades florestais em 
Terras Indígenas no Brasil. Raul silva Telles do 
Valle & Erika Magami Yamada.  

64 Análise Conglomerados Analise_Conglomerados_Validacao_PDD_Vs_Finalissima.xlsx  

65 Notícias da mídia local à respeito da Consulta 
pública realizada no município de Cacoal - RO   

Material Impresso 

66 Lista presença– Consulta Pública Cacoal- RO Material Impresso 

67 Mapa de Infraestutura – Plano de Proteção 
Territorial da Terra Indígena Sete de Setembro 

Material Impresso 

68 Carta da Associação Metareilá à FUNAI. Ref.: 
Pedido de parecer acerca do Projeto carbono 
Suruí. Recebida em: 13/05/2010.  

Material Impresso 

69 Nota Técnica nº 40/PGF/PFE/FUNAI/2010-CAEF. 
Ref.: Crédito de Carbono em Terra Indígena. 
REDD. 10 Junho 2010.   

Material Impresso 

70 Nota Nº039 /PGF/PFE/FUNAI/2011-CAEF. Ref.: 
Projeto de Carbono (REDD+) da Comunidade 
Suruí. 06 Abril 2011.  

Material Impresso 

71 Oficio n° 457/DPT/2011.Ref.: Reunião Sobre 
Projeto Suruí. 29 Junho 2011.  

Material Impresso 

72 Memo Nº517/CGMT/DPT/2011. Direcionada ao 
Sr. Coordenador Regional de Cacoal/ FUNAI. 
Ref.: Solicitação de Esclarecimentos – Carbono 
Surui. 30 Agosto 2011.  

Material Impresso 

73 Carta da Associação Metareilá ao Ministério do 
Meio Ambiente. Recebida CGGA/SEPRO 15 
Março 2011.  

Material Impresso 

74 Carta Nº73/2011 direcionada ao Secretário de 
Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso 
(SEMA-MT). Ref.: Solicitação de audiência pública 
para apresentar o projeto de carbono Suruí no 
Estado Mato Grosso. 29 Setembro 2011.  

Material Impresso 

75 Carta Nº 17/2011. Carta de pedido de apoio a 
Câmara de Vereadores de Rondolândia para a 
audiência pública do Projeto Carbono Suruí. 25 
Março 2011. 

Material Impresso 

 
 
3.3 Entrevistas  

 
Abaixo se encontra a relação das pessoas entrevistadas como parte da auditoria.  Os entrevistados incluem as pessoas 
diretamente - e em alguns casos, indiretamente - envolvidas e/ou afetadas pelas atividades do projeto.   

 

Data Name Papel  

07-10Nov2011 Almir Narayamoga Suruí  Coordenador Geral – Associação Metareilá do Povo 
Indígena Suruí e Labiway Maior do Povo Paiter 
Suruí. 

07-10Nov2011 Marcus Vasco van Roosmalen Presidente - Equipe de Conservação da Amazônia – 
ACT Brasil 

07-10Nov2011 Luiza Viana Advogada - Equipe de Conservação da Amazônia – 
ACT Brasil 

07-10Nov2011 Ivaneide Bandeira Cardozo  Coordenadora - Associação de Defesa 
Etnoambiental - Kanindé 

07-10Nov2011 Gabriel Cardoso Carrero Pesquisador – Instituto de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, 
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IDESAM 

07-10Nov2011 Pedro Gandolfo Soares Pesquisador – Instituto de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, 
IDESAM 

07Nov2011 Renildo Carneiro Santos  Chefe de Monitoramento Ambiental Territorial - 
FUNAO/ Cacoal  

07Nov2011 Francisco José Gonçalves Gomes  Chefe Substituto da Divisão Técnica - FUNAI/ 
Cacoal  

08Nov2011 ~50 Membros da Comunidade Indígena Paiter-Suruí 
da aldeia Nabekodalaquibá e aldeias ao redor 

Membros da Comunidade Indígena Paiter-Suruí 

08Nov11 Tomé Hoê Iwais Suruí Equipe Inventário - Membro da Comunidade 
Indígena Paiter-Suruí 

08Nov11 Rafael Gameb Suruí Equipe Inventário - Membro da Comunidade 
Indígena Paiter-Suruí 

09Nov11 Leandro Suruí Equipe Inventário - Membro da Comunidade 
Indígena Paiter-Suruí 

09Nov11 Gatoten Suruí Equipe Inventário - Membro da Comunidade 
Indígena Paiter-Suruí 

09Nov11 Herberton Barros Pesquisador – Laboratório de Geomatic , Instituto de 
Conservação e Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas, IDESAM 

09Nov11 Joaquim Santana Braga FUNAI/ Cacoal – Vigilância  

09Nov11 Samuel Suruí FUNAI/ Cacoal – Vigilância e Membro da 
Comunidade Suruí 

09Nov11 Sergio dos Santos Policia Militar Ambiental – Candeias do Jamary  

09Nov11 ~120 Membros da Comunidade Indígena Paiter-Suruí 
da aldeia  Joaquim e aldeias ao redor 

Membros da Comunidade Indígena Paiter-Suruí 

10Nov11 ~180 Membros da Comunidade Indígena Paiter-Suruí 
da aldeia  Lapetanha e aldeias ao redor  

Membros da Comunidade Indígena Paiter-Suruí 
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APÊNDICE A: Descobertas das Auditorias de Campo 
 

Nota: As descobertas apresentadas nesta seção são específicas das resultantes da auditoria de campo, conforme estabelecido no 
Relatório de Auditoria.  As não conformidades ou observações identificadas durante a auditoria de campo estão anotadas nesta seção, 
e as tabelas de NCR e OBS específicas estão incluídas na seção 2 deste relatório para cada não conformidade e observação 
identificada.  Todas as descobertas relacionadas a evidências adicionais analisadas pela equipe de auditoria, que foram apresentadas 
pelo Proponente do Projeto após a emissão do Relatório Preliminar de Auditoria pela Rainforest Alliance/Imaflora, estão incluídas na 
seção 2 deste relatório. 

 
SEÇÃO GERAL 

 
G1.  Condições Originais da Área do Projeto – Obrigatório 
 
Conceito 
As condições originais da área do projeto1 e de seu entorno (denominado zona do projeto2) devem ser descritas na 
forma em que se encontram antes do início do projeto. Esta descrição, juntamente com as projeções da linha de base 
(G2), ajudarão a determinar os impactos esperados com a implantação do projeto. 
 
Indicadores 
Os proponentes do projeto devem fornecer uma descrição da zona do projeto, contendo as seguintes informações: 
 
Informações Gerais 
 
1) Localização do projeto e parâmetros físicos básicos (ex. solos, geologia, clima). 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v.1.1, seções 1.9 e 1.10, (pgs. 17 - 20) apresentam uma descrição adequada da localização do projeto e de parâmetros 
físicos básicos, como clima, relevo, solos, geologia, geomorfologia, hidrografia e vegetação.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada. 

 
2) Os tipos e condições da vegetação dentro da área do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v.1.1, seção 1.10, (pg.21) e figura 4 apresentam a descrição dos tipos e condições da vegetação na área do projeto. Ao 
longo do PD são apresentadas as causas da degradação florestal e justificada as condições atuais da área, relacionada à 
exploração madeireira insustentável. Em campo foi possível averiguar que as informações descritas são condizentes a área do 
projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada. 

 
3)  Os limites da área e da zona do projeto 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v.1.1, seção 2.3 (pg 31-33) apresenta as fronteiras do projeto em conformidade com a metodologia VM0015 utilizada. 

Foram definidas: (1) região de referência, (2) área do projeto, (3) cinturão de vazamento, (4) Áreas de Manejo de Vazamentos e 
Zona do Projeto (Figura 4). 

 
Foi entregue à equipe auditora os arquivos KML da área do projeto. Durante a auditoria de campo, parte das coordenadas foi 
confirmada com o uso do GPS. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 

                                                 
1
 A „área do projeto‟ é definida como a área dentro dos limites do projeto de carbono, que esteja sob controle do 

proponente do projeto 
2
 A „zona do projeto‟ é definida como a área do projeto e as terras dentro dos limites onde comunidades adjacentes 

podem potencialmente ser afetadas pelo projeto. 
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Informações sobre o Clima 
 
4)   Estoques atuais de carbono dentro da(s) área(s) do projeto, utilizando estratificação por uso da terra ou por tipo de 
vegetação, bem como métodos de cálculo de carbono (como parcelas de biomassa, fórmulas, valores padrão) dos “Guias do 
IPCC para AFOLU 2006” (Guidelines for National GHG Inventories for Agriculture, Forestry and Other Land Use3” 2006, IPCC) 
ou uma metodologia  mais robusta e detalhada4 . 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

A área do projeto foi dividida em três fitofisionomias florestais, representando três estratos distintos para o inventário da 
biomassa, sendo: Floresta Ombrófila Aberta com Cipós (FAC), Floresta Ombrófila Aberta com Palmeiras (FAP) e Floresta 
Ombrófila Densa (FD). 
 
O inventário florestal e o procedimento amostral seguiram técnicas usualmente empregadas pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Amazônicas (INPA): conglomerados compostos por quatro parcelas dispostas em forma de cruz alocadas no sentido 
Norte, Sul, Leste e Oeste, com dimensões de 10 x 250 m, distantes 25 metros do centro do conglomerado (ver Figura 36 do PD 
v.1.1 e Doc.# 37 - Inventário florestal). Foram instalados 9 conglomerados permanentes, para monitoramento do crescimento 
do estoque de carbono, e 123 temporários. Os conglomerados foram instalados distantes no mínimo 300 metros do carreador 
mestre que dava acesso à área. Em cada parcela foram inventariados todos os indivíduos de plantas – arbóreos, palmeiras e 
lianas com Diâmetro à Altura do Peito (DAP) ≥ 10 cm e estimada a altura das palmeiras. 
 
Os procedimentos utilizados para estimativa dos estoques da linha de base são apresentados na Seção 3.1 do PD v.1.1, 
referenciando devidamente os valores padrão utilizados, que foram revisados pelos auditores. 
 
O valor de estoque de carbono da floresta ombrófila foi mensurado em 633 Mg CO2 ha-1. Deste estoque, foi subtraído o valor 
de carbono na vegetação em equilíbrio que substituiria a floresta, composta por um mosaico de usos da terra para a Amazônia 
brasileira, de 47,0 t Mg CO2 ha-1. Em suma, resultando em um fator de emissão de 586,8 Mg CO2 ha-1 (ver Tabela 31 do PD 
v.1.1). 
 
Durante a auditoria de campo, os auditores testemunharam as re-medições de parcelas dos conglomerados. Simultaneamente 
às remedições, 47 árvores foram também medidas pelos auditores. Os diâmetros medidos pelos auditores e pela equipe de 
inventário foram comparados através de um teste de t student pareado (notando que os dados foram testados para 
normalidade e o resultado apontou para não normalidade, possivelmente resultado do baixo número de dados amostrados, 
umas vez que essa comparação foi utilizada apenas como referência) e não foram encontradas diferenças estatísticas 
significativas. Não obstante, deve ser notado que os diâmetros medidos pela equipe de inventário do projeto foram tomados a 
uma altura consistentemente inferior à 1,3 m (especificada pelos procedimentos de inventário adotados). Ainda, árvores com 
deformações estruturais (catanas) não seguiram o procedimento padrão de amostragem, uma vez que nenhuma escada foi 
levada ao campo para realizar as medições na altura apropriada de forma a se evitar o efeito das catanas. Conseqüentemente, 
a média dos diâmetros inventariados foi maior que a média encontrada pelos auditores, mesmo sendo esta diferença não 
significativa. OBS 01/12 

 
Para a quantificação das remoções de GEE do projeto foi empregada a metodologia aprovada VM0015. A versão na 
metodologia, no entanto, não é referenciada no PD v.1.1. OBS 02/12 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS OBS 01/12 

OBS 02/12 

 
Informações sobre as Comunidades 
  
5) Uma descrição das comunidades5  localizadas na zona do projeto, incluindo informações socioeconômicas e culturais 
básicas que descrevam a diversidade social, econômica e cultural de tais comunidades (renda, gênero, idade, etnias etc.) 

                                                 
3
 Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

4
 Em casos onde será utilizada uma metodologia publicada, todas as referências devem ser fornecidas, e toda e 

qualquer variação em relação à metodologia original publicada deve ser explicada. 
5
 „Comunidades‟ são definidas como todo grupo de pessoas - incluindo Povos Indígenas, nômades e outras 

comunidades locais – que vivam dentro ou nas adjacências da área do projeto, bem como quaisquer grupos que 
regularmente visitem a área e de lá obtenham renda, meios de vida ou valores culturais (Veja Apêndice B: 
Glossário, para mais informações) 
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identificando grupos específicos como Povos Indígenas 6  e descrevendo quaisquer outras características relevantes das 
comunidades7 em questão. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v 1.1, seção 1.10 (pg. 19-22) apresenta uma descrição adequada dos aspectos sociais, econômicos e culturais do Povo 
Paiter-Suruí e identifica o povo indígena Zoró na zona do projeto, na qual ocorre interação entre estes dois povos por utilizarem 
recursos desta área. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada. 

 
6) Uma descrição do uso da terra atual e dos direitos legais e tradicionais de propriedades, incluindo propriedades 
comunitárias8 na zona do projeto. Identificar e descrever qualquer conflito ou disputa por uso da terra, seja ele atual ou que 
tenha acontecido nos últimos dez anos, tendo sido ou não  resolvido. (veja também G5).  

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v 1.1, seção 1.10 (pg. 22) apresenta uma descrição adequada do uso e dos direitos legais sobre a terra e os conflitos. 
As disputas encontram-se descritas e em conformidade com aquelas identificadas pela equipe auditora nas consultas 
realizadas em campo. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 

Informações sobre a Biodiversidade 
 

 7) Uma descrição da biodiversidade atual existente dentro da zona do projeto (diversidade de espécies e ecossistemas9) e 
ameaças a esta biodiversidade, utilizando metodologias apropriadas, substanciadas, quando possível, com material de 
referência apropriado.  

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v.1.1, seção 1.10 (p. 25 - 26) apresenta uma descrição adequada da biodiversidade e das ameaças a esta  existente 
dentro da área/zona do projeto. Foi verificado em campo que a região de referência do projeto é representativa dos 
ecossistemas da zona do projeto.  
Foram realizados diversos levantamentos biológicos, destacando os levantamentos de Vegetação, Fungos, Ictiofauna (peixes), 
Avifauna (aves), Herpetofauna (reptéis e anfíbios) e Mastofauna (mamíferos). Os relatórios dos levantamentos biológicos 
(Doc.# 39,40,41,42,43,44)  foram revisados durante a auditoria de campo, sendo constatado que os mesmos foram realizados 
por meio de metodologia científica fundamentada e consolidados em literatura.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 
8) Uma avaliação se a zona do projeto inclui algum dos Atributos de Alto Valor para Conservação (AAVC) (High Conservation 
Values – HCV ) abaixo e uma descrição da qualificação desses atributos10:  

8.1. Concentrações significativas de biodiversidade, reconhecidas globalmente, regionalmente ou                 
 nacionalmente, incluindo: 

a. Áreas protegidas11 

                                                 
6
 „Povos Indígenas‟ são definidos como grupos culturais, sociais, vulneráveis e distintos, cujos membros se auto 

identifiquem como pertencentes a um grupo cultural indígena (Veja Apêndice B: Glossário para mais informações). 
7
 Características das comunidades podem incluir história, cultura, meios de vida, relações com um ou mais recursos 

naturais em comum, ou costumes, padrões e regras que determinam os usos dos recursos por essas populações.  
8
 Incluindo terras que as comunidades tradicionalmente têm possuído, ocupado, ou de alguma forma, utilizado ou 

adquirido. 
9
 Igual a tipos de habitat, comunidades bióticas, ecorregiões etc. 

10
 Esses critérios de alto valor para conservação (High Conservation Values – HCV) são baseados naqueles 

definidos pela Rede de Trabalho e Recursos High Conservation Values – (HCV). Ajuda no; http://hcvnetwork.org/). 
As instruções para o uso dos HCV em cada região estão disponíveis neste website, incluindo documentos com 
diretrizes gerais (Toolkits) e páginas específicas para os países. (Country Pages) 
11

 Áreas legalmente protegidas equivalentes às Categorias de Manejo de Áreas Protegidas da IUCN, Categorias I a 
VI (veja http://www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/wcpa_work/wcpa_strategic/wcpa_science/wcpa_categories/ind 
ex.cfm para definições) bem como áreas que foram propostas como status de área protegida por seu conselho pelo 
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b. Espécies ameaçadas12 

c. Espécies endêmicas13 

d. Áreas que abriguem concentrações significativas de espécies durante qualquer período 

de seu ciclo de vida (ex. migrações, áreas de alimentação e áreas de nidificação); 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 1.10 (pg 23 - 24) apresenta uma descrição acerca dos AAVC, que foram baseadas tanto em revisões 
bibliográficas quanto no inventário biológico realizado na Terra Indígena Sete de Setembro entre 2009 e 2010 (Doc.# 
39,40,41,42,43,44). Durante a auditoria de campo, esses documentos foram analisados e um transecto utilizado para  
levantamento biológico foi visitada pela equipe auditora.  Estes levantamentos identificaram para a Mastofauna 3 espécies 
ameaçadas, 7 espécies perto de ameaçadas e 3 espécies vulneráveis, além de 14 espécies de aves endêmicas, sendo que 
duas ocorrem apenas no interflúvio Madeira-Tapajós. Para fungos foram identificadas cerca de 30 espécies raras, sendo 
algumas registradas pela primeira vez no Brasil, e outras pela primeira vez em Rondônia.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 

8.2. Áreas no nível de paisagem que são globalmente, nacionalmente ou regionalmente significativas, onde populações viáveis 
de muitas, se não de todas, as espécies ocorrentes existam em padrões naturais de distribuição e abundância; 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 1.10 (pg 23 - 24) apresenta informações à respeito das áreas no nível de paisagem que são significativas. O 
território do povo Paiter-Surui é uma área protegida e faz parte do corredor Tupi-Mondé que inclui as Terras indígenas Zoró, 
Roosevelt e Lourds, sendo classificada como uma região importante para a conservação, além de apresentarem um papel 
importante na contenção do desmatamento na região.   

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 

8.3. Ecossistemas raros ou ameaçados14 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 1.10 (pg  23 - 24) descreve a biogeografia da área do projeto e aponta as espécies de fauna presentes na 
região e na Terra Indígena Sete de Setembro, levantadas via revisão bibliográfica ou pelo inventário biológico, destacando 
aquelas que se encontram lista da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais das Espécies 
Ameaçadas – IUCN e do Ministério do Meio Ambiente 2008. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 

8.4. Áreas que prestem serviços ecossistêmicos críticos (ex. serviços hidrológicos, controle de erosão, controle  de fogo); 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Como resultado do processo de Etnozoneamento (Doc.#25 - Ver Material Complementar 19) da TISS, foi elaborado um mapa 
(PD v.1.1, seção 1.10 – figura 09) que apresenta a delimitação das 8 zonas de uso da terra, a qual identifica as áreas que 
prestam serviços ecossistêmicos.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

                                                                                                                                                                                                                  
órgão competente estabelecido mas que ainda não foram oficialmente declaradas, incluindo áreas protegidas sob 
convenções internacionais (ex, .áreas úmidas da lista de Ramsar, Áreas do Patrimônio Mundial e Reservas do 
Homem e da Biosfera da UNESCO), etc. 
12

 Espécies que se encaixam na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN nas categorias Criticamente 
Ameaçadas (CR), Ameaçadas (AM) e Vulneráveis (VU). (Veja www.iucnredlist.org e Apêndice B: Glossário para 
mais informações). Listas adicionais nacionais ou regionais devem ser também utilizadas quando diferirem da Lista 
Vermelha da IUCN. 
13

 Espécies onde toda ocorrência global é restrita ao local, região ou país (o nível de endemismo deve ser definido) 
14

 Incluem ecossistemas (intactos ou não) ou associações de espécies que sempre foram raras, aquelas que são raras 
atualmente ou fortemente reduzidas, e aquelas cujos exemplares intactos são raros mesmo se fortemente afetados ou 
degradados. 
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8.5. Áreas que são fundamentais ao suprimento das necessidades básicas das comunidades locais (ex. subsistência, 
combustíveis, pastagens para animais, remédios ou materiais utilizados para construção que não podem ser prontamente 
substituídos); e 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Como resultado do processo de Etnozoneamento (Doc.#25 - Ver Material Complementar 19), da TISS, foi elaborado um mapa 
(PD v.1.1, seção 1.10 – figura 09) que apresenta a delimitação de 8 zonas de uso da terra a qual identifica zona de caça, zona 
de pesca, zona da floresta para extrativismo, zona de produção e áreas aonde são encontradas  medicina tradicional e  
taquara. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
8.6. Áreas críticas à identidade cultural de comunidades tradicionais (ex. áreas e territórios que as          
comunidades ocupam e de onde obtém os recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica). 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Como resultado do processo de Etnozoneamento (Doc.#25 - Ver Material Complementar 19) da TISS, foi elaborado um mapa 
(PD v.1.1, seção 1.10 – figura 09) que apresenta a delimitação de 8 zonas de uso da terra a qual identifica as zonas sagradas, 
que contemplam áreas de cemitério, locais habitados por espíritos, de caça, rituais, conservação e castanhais.    

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 
G2.  Projeções de Linha de Base - Obrigatório 
 
Conceito 
Uma projeção de linha de base é uma descrição das condições esperadas na zona do projeto na ausência das 
atividades do projeto. Os impactos da implementação do projeto serão comparados com esse cenário de referência 
“sem projeto”. 
 
Indicadores 
Os proponentes do projeto devem desenvolver um cenário de referência confiável e bem documentado que deve 
obrigatoriamente: 
 

1) Descrever o cenário de uso da terra mais provável na ausência do projeto, seguindo os „Guias do IPCC para AFOLU 2006” 
ou uma metodologia mais robusta e detalhada15, descrevendo todos os potenciais cenários de uso da terra, bem como seus 
respectivos vetores de emissões de GEE, justificando porque o cenário escolhido é o mais provável. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v.1.1, seção 2.4 (pg. 34-70) descreve e justifica o cenário mais provável da linha de base do projeto. Conforme relatos 
dos Suruí, o levantamento socioeconômico e entrevistas de campo, o período analisado é considerado um período de transição 
onde a renda das famílias Suruí, baseada até então na madeira passa a se basear em outras atividades, das quais a pecuária 
e a cafeicultura são as que estão sendo mais adotadas, reflexo do mercado local. A tendência da linha de base futura indica um 
aumento nas taxas de desmatamento, visto que as atividades produtivas que convertem o uso da terra para não florestal estão 
aumentando com o passar do tempo. Assim, as mudanças esperadas para o futuro não refletem o uso da terra até 2009. Desta 
forma, a equipe auditora concorda com a opção de modelagem apresentada, visto que esta se encontra adequada para 
representar o aumento do desmatamento no cenário de linha de base para a TISS. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 

                                                 
15

 Em casos onde utilizam-se metodologias publicadas, todas as referências devem ser fornecidas e toda e qualquer 
variação em relação à metodologia original publicada deve ser explicada. 
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2) Documentar que os benefícios esperados com o projeto não teriam ocorrido na ausência do mesmo, explicando como 
legislações ou regulamentos existentes afetariam o uso da terra, justificando que os benefícios requeridos pelo projeto são 
realmente “adicionais” e provavelmente não ocorreriam na ausência do projeto16 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Ao longo do PD v.1.1 são apresentados argumentos para embasarem a existência de barreiras institucionais à conservação 
eficiente das florestas na TISS (ver notas de rodapé 115 a 121 do PD v1.1),  baseados em práticas históricas das agências 
federais responsáveis pela comunidade Suruí e nas regulações federais vigentes orientadas para a preservação de florestas 
em terras indígenas no Brazil.  
 
A pressão demográfica resultado do aumento da população dentro na TISS para os próximos 30 anos (baseada na análise de 
tendências históricas e nas respostas do modelo SimSuruí – Doc.#37) e os conflitos sociais entre os grupos de interesses na 
região indicam uma forte tendência de que os benefícios do projeto não seriam alcançados com sua ausência. 
 
Além disso, a escala de fundos necessários para a implantação das atividades planejadas voltadas à conservação das 
florestas, apresentadas na planilha "Orçamento" (Doc.#32), supera qualquer programa similar de financiamento disponível. 
Desta forma, os benefícios requeridos pelo projeto foram considerados adicionais.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
3)  Calcular as mudanças nos estoques de carbono associadas com o cenário de referência “sem projeto” descrito acima. Isto 
requer estimativas de estoques de carbono para cada classe de uso da terra considerada e a definição dos Projetos cujas 
atividades são desenhadas para evitar emissões de GEE (como aqueles que visam reduzir emissões do desmatamento e 
degradação florestal – REDD, aqueles que evitam a conversão de terras não florestais e projetos de melhorias no manejo 
florestal) devem incluir uma análise dos vetores e taxas de desmatamento e/ou degradação, bem como uma descrição e 
justificativa das abordagens, hipóteses e dados considerados em tais análises17. Estimativas regionais podem ser utilizadas 
na etapa de planejamento do projeto, desde que exista uma garantia de que os estoques locais de carbono específicos serão 
analisados, e que será desenvolvida uma análise espacial do desmatamento e/ou degradação específica à área do projeto, 
utilizando uma metodologia de contabilidade de carbono robusta e detalhada, antes da data do início do projeto18. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

A quantificação das mudanças dos estoques de carbono associados ao cenário "sem projeto" foi conduzida de acordo com a 
metodologia aprovada VM0015 versão 1.0. Fontes relevantes de GEE, sumidouros e reservatórios foram analisados (ver 
Tabela 5 do PD v.1.1). 
 
Os auditores revisaram os dados do inventário florestal, utilizado para a estimativa dos estoques de carbono (Doc.# 28), e o 
modelo de desmatamento utilizado para a projeção da linha de base (Doc.# 37). 
O cálculo das emissões no cenário da linha de base foi realizado através do Modelo SimSuruí, apresentado ao longo da Seção 
2.4 do PD v.1.1. O modelo foi alimentado com informações de inúmeros questionários aplicados à comunidade Suruí (ver 
seção 4.3 do PD v.1.1). 
 
Os dados modelados e históricos referentes à variável “Área acumulada de florestas desmatadas” foram comparados por meio 
do método dos mínimos quadrados. Para se obter o melhor ajustamento possível, foi realizada uma análise de sensibilidade 
dos parâmetros principais do modelo, utilizando o método de Monte Carlo da versão PLE Plus do programa Vensim. Após a 
calibração e validação do modelo, uma análise de sensibilidade, usando novamente o método de Monte Carlo, foi conduzida. 
 

                                                 
16

 Os proponentes do projeto devem demonstrar que as atividades do projeto não seriam implementadas em um 

cenário de “negócios como sempre” devido às significantes barreiras financeiras, tecnológicas, institucionais ou de 
capacidades. As atividades empreendidas pelo projeto não devem ser obrigatórias por lei, ou os proponentes do 
projeto devem demonstrar que as leis pertinentes não são sistematicamente cumpridas”. Os proponentes do projeto 
devem fornecer análises confiáveis e bem documentadas (ex: avaliação de pobreza, diagnósticos rurais, ou análises 
de sensoriamento remoto) para demonstrar que o cenário de referência sem o projeto reflete as práticas de uso da 
terra mais prováveis de se manterem ou, que de outra maneira, seriam diferentes das práticas de uso da terra 
esperadas com a implementação do projeto. 
17

 A análise pode utilizar um modelo que seja baseado em taxas históricas e padrões de desmatamento e degradação, 
ou que anteveja os aumentos ou diminuições esperadas com o desmatamento ou degradação. 
 
18

 O “início do projeto” é definido como o início da implementação das atividades que irão diretamente causar as 
reduções de emissões ou remoções de GEE esperadas. 
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A localização do desmatamento futuro estimado foi realizada através do programa Dinamica-EGO versão 1.6.0, em 
conformidade coma metodologia VM0015. Uma abordagem Bayesiana disponível no programa (Peso de Evidência) foi utilizada 
para representar a probabilidade da alocação do desmatamento, de forma a produzir o mapa com o risco do desmatamento. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 
4) Descrever como o cenário de referência “sem projeto” afetaria as comunidades na zona do projeto,  incluindo o impacto de 
possíveis mudanças no solo, na água e em outros importantes serviços ecossistêmicos locais. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v.1,1 seção 9 (pg. 103) descreve os impactos sociais, econômicos e ambientais em um cenário sem projeto, que se 
encontra coerente com as informações coletadas pela equipe auditora durante as consultas com o povo Paiter-Surui.   

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 

     5) Descrever como o cenário de referência “sem projeto” afetaria a biodiversidade na zona do projeto (ex.Disponibilidade de 
habitat, conectividade de paisagens e espécies ameaçadas). 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1 assume que no cenário de referência “sem projeto” haverá aumento dos impactos negativos à biodiversidade na 
área do projeto e entorno, devido ao aumento das atividades de desmatamento e retirada de madeira na Terra Indígena. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 
G3.  Concepção e Objetivos do Projeto - Obrigatório 
 
Conceito 
O projeto deve ser descrito em detalhes suficientes para permitir sua adequada avaliação por terceiros. 
Os projetos devem ser elaborados de modo a minimizar riscos esperados aos benefícios de clima, 
comunidades e biodiversidade e manter estes benefícios além do tempo de duração do projeto. A 
participação local efetiva durante a elaboração e implementação do projeto é essencial para otimizar 
benefícios múltiplos de equidade e sustentabilidade. Projetos conduzidos de maneira transparente 
constroem uma relação de confiança com atores locais e parceiros externos, permitindo aos mesmos uma 
contribuição mais eficiente em todo o projeto. 
 
Indicadores 
Os proponentes do projeto devem: 
 
1) Fornecer um resumo dos principais objetivos do projeto em termos de clima, comunidades e biodiversidade. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v.1,1 seção 1.9 (pg. 12-13) apresenta um resumo com um detalhamento apropriado, identificando os objetivos do 
projeto sobre o clima, comunidade e biodiversidade. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
2) Descrever cada atividade do projeto, bem como seus impactos esperados ao clima, comunidades e biodiversidade e sua 
relevância para atingir os benefícios do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

A tabela 4 apresentada no PD v1.1 (p.14) apresenta as principais atividades do projeto, apontando para cada uma seus 
objetivos, impactos esperados e custo de implementação das atividades. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 
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3) Fornecer um mapa identificando a localização do projeto e seus limites de área, onde as atividades do projeto irão ocorrer, 
da zona do projeto e de áreas adicionais de entorno, onde se espera a ocorrência de impactos  pelas atividades do projeto (ex. 
vazamentos). 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1 as Figuras 2, 5, 6, 9 e 10 identificam a localização das áreas envolvidas no projeto e suas fronteiras. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
4) Definir o tempo de duração do projeto e o período de creditação de GEEs, explicando e justificando qualquer diferença entre 
os mesmos. Definir o cronograma de implantação, identificando datas importantes e marcos no desenvolvimento do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1 , conforme as seções 1.5 e 1.6 , a data de início do Projeto de Carbono Florestal Suruí é no dia 09 de Junho de 
2009, quando ocorreu a assinatura do Memorando de Entendimento entre os Clãs (Doc.#25 – Material Complementar 12), 
onde os Paiter Suruí firmaram acordo  e decidiram encerrar as atividades de desmatamento e venda ilegal de madeira na Terra 
Indígena Sete de Setembro. A data de início do período de creditação coincide com a data de início do Projeto, dia 09/06/2009, 
sendo este de 30 anos, com término no dia 09/06/2038. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
5) Identificar possíveis riscos naturais e antropogênicos aos benefícios esperados ao clima,  comunidades e biodiversidade 

durante o tempo de duração do projeto e apresentar as medidas adotadas para mitigar estes riscos. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 7 (pg. 99), tabela 36, apresenta os riscos associados ao projeto como um todo, incluindo aqueles específicos 
relacionados ao clima, comunidade e biodiversidade.e as medidas de mitigação correspondentes. Em campo, durante as 
consultas ao povo Paiter-Surui, pode-se averiguar que possuem ciências que o projeto apresenta riscos e da necessidade da 
aplicação das medidas mitigadoras.   

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 

    6 )Demonstrar que a concepção do projeto inclui medidas específicas para garantir a manutenção e/ou enriquecimento de     
 “atributos de alto valor para conservação” (High Conservation Values - HCV) identificados no item G1, consistentes com o 
 princípio da precaução19. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O Etnozoneamento (Doc.#25 - Material Complementar 19), apresenta o mapeamento e divisão das zonas de uso na TISS, 
sendo dividida em 8 zonas (cultural, sagrada, caça, pesca, extrativismo, proteção integral, produção e recuperação). Para cada 
uma das 8 zonas delimitadas no processo de Etnozoneamento, foi determinado um conjunto de normas a atividades 
permitidas, assim como indicadores de monitoramento da área, implicando diretamente na manutenção dos atributos de alto 
valor de conservação apontados no G1.    

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

        7) Descrever as medidas que serão adotadas para manter e incrementar os benefícios de clima, comunidades e  biodiversidade      
além do tempo de duração do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 7 (p. 100), apresenta duas estratégias principais que estão sendo adotadas no projeto com o propósito de 
garantir os benefícios além do período do projeto: Fundo Suruí e a melhoria e estabelecimento de cadeias produtivas de 
produtos florestais não madeireiros e agrícolas. Durante a auditoria de campo, estas estratégias foram discutidas com o 
proponente do projeto e com as comunidades Paiter-Surui. A equipe auditora julga que estas estratégias parecem ser 
apropriadas para o cumprimento deste indicador.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

                                                 
19

 O “princípio da precaução” é definido no Preâmbulo da Convenção da Diversidade Biológica (1992): „(...) quando 
exista ameaça de sensível redução ou perda de diversidade biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser 
usada como razão para postergar medidas para evitar ou minimizar essa ameaça‟. 
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8) Documentar e defender como as comunidades e outros atores locais20potencialmente afetados pelas atividades do projeto 
foram identificados e envolvidos na concepção do projeto através de consultas efetivas21, particularmente visando otimizar os 
benefícios às comunidades e atores locais, respeitando seus hábitos e valores e mantendo “atributos de alto valor para 
conservação” (High Conservation Values – HCV). Os proponentes do projeto devem documentar os diálogos entre os atores 
locais e indicar se e como a proposta do projeto foi revisada baseada em tais comentários22. É necessário ainda que se 
desenvolva um plano para perpetuar a comunicação e consulta entre os gestores do projeto e os grupos comunitários sobre o 
projeto e seus impactos, para facilitar a gestão adaptativa durante todo o período de duração do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1, seção 1.1 (pg. 28) há uma descrição do processo de consulta realizada pela Associação Metareilá e instituições 
parceiras junto ao povo Paiter-Suruí e outros atores afetados, no período de concepção do projeto. Destaca-se o processo de 
Consentimento livre, prévio e informado realizado com o povo Paiter-Surui por meio da aplicação de uma metodologia 
participativa (Doc.# 25 - Material Complementar 18) e conduzido pelo antropólogo Thiago Ávila. Outro processo importante, 
conduzido no período de elaboração do projeto foi a formulação do Etnozoneamento (Doc.# 25 - Material Complementar 19) 
para a Terra Indígena Sete de Setembro, que define as formas de uso da terra, auxiliando que o projeto seja elaborado e 
implementado de forma que respeite os hábitos e valores das comunidades  e auxilie a manter os atributos de alto valor de 
conservação.  

As informações acerca dos processos acima foram confirmadas pelos participantes das consultas realizadas nas aldeias 
Nabekodabalaquibá, Joaquim e Lapetanha.  
 
Foram apresentadas a equipe auditora listas de presença que confirmam a realização das reuniões com a comunidade Suruí e 
suas lideranças, como a Audiência Pública realizada no município de Cacoal (Doc.#66 e 67). Também foi entregue à equipe 
auditora a carta de pedido de apoio a Câmara de Vereadores de Rondolândia para a audiência pública do Projeto Carbono 
Suruí (Doc.#75). No entanto, apesar de ter sido comprovado a efetiva realização da consulta, no momento da auditoria de 
campo, os registros que evidenciam documentalmente  que a Consulta foi realizada não estavam disponíveis. OBS 03/12 

  
O projeto proposto apresenta estratégias de implantação de um plano de comunicação externa e um plano de recebimento e 
resolução de conflitos e não conformidades (PD v1.1 seção 6 – pg. 95-97).  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS OBS 03/12 

 
9)Descrever quais passos específicos foram dados e quais métodos de comunicação foram utilizados para publicar os 
comentários feitos durante o período de consulta pública da CCBA23, para que houvesse um engajamento efetivo das 
comunidades e outros atores locais, facilitando a submissão de seus comentários à CCBA. Os proponentes do projeto devem 
garantir a efetiva distribuição dos documentos-chave do projeto a comunidades e atores locais afetados, bem como realizar 
reuniões amplamente divulgadas nos idiomas locais ou regionais. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Durante o período de consulta pública da CCBA, a Associação Metareilá disponibilizou em sua página eletrônica o Documento 
de Concepção do Projeto (DCP) em português, assim como as Organizações parceiras fizeram a divulgação do processo de 
consulta em suas páginas eletrônicas. No período de consulta pública do projeto, nenhum comentário foi recebido pelo CCBA. 
O proponente do projeto apoiou prontamente na organização das entrevistas e consultas ao Povo Paiter realizadas pela equipe 

                                                 
20

 Outros “atores locais” são definidos como os principais grupos potencialmente afetados pelas atividades do 
projeto, que não estejam vivendo dentro ou nas adjacências do local do projeto. 
21

  Consultas efetivas exigem que os proponentes do projeto informem e envolvam amplamente todos os grupos da 
comunidade e outros atores locais, utilizando métodos sociais e culturalmente apropriados. As consultas devem ser 
inclusivas em termos de gênero e inter-gerações e devem ser conduzidas em locais mutuamente acordados e através 
de representantes designados pelas próprias comunidades, de acordo com seus próprios procedimentos. Os atores 
locais afetados pelo projeto devem ter uma oportunidade de avaliar impactos e levantar preocupações sobre 
potenciais impactos negativos, expressando os resultados desejados e dando contribuições para a elaboração do 
projeto, tanto durante o processo de desenvolvimento do projeto quanto durante sua implementação. 
22

 Em casos onde não está claro se um projeto será implementado ou não, é aceitável iniciar com uma consulta 
preliminar às comunidades, desde que existam planos para engajamento total antes do início do projeto. Onde as 
conformidades com os Padrões estão sendo aplicadas a um projeto já em fase de implementação, os proponentes do 
projeto devem: ou fornecer documentação para consultas apropriadas durante a fase de elaboração do projeto ou 
demonstrar como consultas mais recentes foram efetivas em avaliar os benefícios às comunidades e em adaptar o 
desenvolvimento e implementação do projeto a fim de otimizar os benefícios às comunidades e atores locais 
23

 O “período de consulta pública CCBA” é o processo onde a CCBA publica os documentos de projetos que estão 
sob avaliação de um auditor, em conformidade com os Padrões no site www.climate-standards.org por pelo menos 
30 dias, juntamente com um convite e um link para comentários públicos, aos quais o auditor deve responder em sua 
avaliação final de auditoria. 
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auditora, durante a auditoria de campo.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
10) Formalizar um processo claro para lidar com conflitos não resolvidos e queixas que surgirem durante a fase de 
planejamento e implementação do projeto. O desenvolvimento do projeto deve conter um processo de comunicação que inclua 
mecanismos para o recebimento, resposta e solução de queixas da comunidade e outros atores locais, dentro de um período 
razoável de tempo. Este processo de queixas deve ser divulgado às comunidades e outros atores locais, devendo ser 
administrado por terceiros ou por um mediador, a fim de prevenir quaisquer conflitos de interesse. Os gestores do projeto 
devem tentar resolver todos os conflitos levantados e entregar uma resposta escrita a tais conflitos dentro de até 30 dias. 
Queixas e respectivas respostas do projeto devem ser documentadas. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1, seção 6 (pg. 97) existe uma estrutura desenhada para a  implantação de um plano de comunicação externa e um 
plano de recebimento e resolução de conflitos e não conformidades. A equipe auditora avalia que o plano apresentado é 
coerente com a estrutura organizacional do Povo Paiter-Surui. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
      11) Demonstrar que os mecanismos financeiros a serem adotados, incluindo receitas esperadas com as reduções de emissões 

de GEE e outras fontes, têm chances razoáveis de fornecer um fluxo adequado de recursos para a implementação do projeto e 
para alcançar os benefícios esperados ao clima, comunidades e biodiversidade. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O projeto proposto apresenta como mecanismo financeiro o „Fundo Suruí‟, sendo o Fundo Brasileiro para Biodiversidade – 
FUNBIO responsável por sua gestão e operacionalização (Doc.#25 – Material Complementar 07). Na auditoria de campo, a 
estrutura do fundo foi discutida com as lideranças do Povo Paiter Suruí. Nas consultas realizadas, os Suruis mostraram ter 
compreensão deste mecanismo e de estarem de acordo com sua forma de governança. O desenho do fundo foi realizado com 
a participação dos Suruís. Porém no momento da auditoria de campo, o processo de validação final do fundo pelos Suruís 
ainda não havia ocorrido. Esse processo aconteceu em janeiro de 2012. O Funbio entrou em contato com o corpo validador 
para notificar este processo, e encaminhou o material utilizado nas reuniões. OBS 04/12. 

 
O projeto apresenta como estratégia para captação de recurso para as atividades do projeto via fundos públicos, canais de 
mercado para a transação de créditos de carbono no mercado voluntário, como também garantir um fluxo de renda por meio 
das próprias atividades produtivas previstas pelo projeto (PD. V.1.1 – pg. 14). O projeto descreve o orçamento das atividades 
previstas para o projeto de 2011 a 2015 (Doc.#25 – Material Complementar 05).e no Doc.#33 o fluxo de caixa esperado ao 
longo do período do projeto.   

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS OBS 04/12 

 
G4.  Capacidade de Gestão e Boas Práticas  - Obrigatório 
 
Conceito 
O sucesso de um projeto depende da competência de sua equipe de gestão e implementação. Projetos que prevêem 
um componente significativo voltado à capacitação (treinamento, desenvolvimento de qualificação, etc.) têm mais 
chances de manter a longo prazo os resultados positivos gerados pelo projeto e tê-los replicados em outros locais.  
Boas práticas para gestão de projetos incluem: contratação de pessoal da região, respeito a direitos trabalhistas, 
segurança no trabalho e um claro processo para lidar com conflitos. 
 
Indicadores 
Os proponentes do projeto devem: 
 
1)  Identificar um único proponente do projeto que será responsável pela elaboração e implementação do projeto. Se múltiplas 
organizações ou indivíduos estiverem envolvidos, a estrutura de governança, papéis e responsabilidades de cada uma das 
organizações ou indivíduos envolvidos deve também estar claramente descrita.  

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v.1.1, seções 1.3 e 1.4 (pg. 8-10) apresenta uma descrição adequada apontando a Associação Metareilá do Povo 
Indígena Suruí como a única proponente do projeto. O projeto também descreve um arranjo institucional e uma estrutura de 
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governança adequada a gestão, bem como as responsabilidades de cada instituição envolvida no projeto. O modelo de gestão 
é legitimado pelas instituições, comunidades e suas representações. Durante a auditoria de campo, a equipe auditora pode 
confirmar as informações descritas no PD v.1.1 por meio de entrevistas com representantes das organizações parceiras 
presentes na auditoria de campo e nas consultas com realizadas com o Povo Paiter Surui.  
Para formalizar a relação entre o proponente do projeto e as demais organizações envolvidas, foi elaborado o documento 
„Memorando entre Metareilá e Organizações Parceiras‟ (Doc.# 60). No entanto, este se encontra com o período de vigência 
expirado e não inclui entre as organizações parceiras o FUNBIO.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS NCR 01/12 

 
      2) Documentar as habilidades técnicas específicas que serão necessárias para a implementação do projeto, incluindo 

envolvimento comunitário, avaliação da biodiversidade, medições de carbono e capacidade de monitoramento. Documentar a 
expertise da equipe gestora e suas experiências prévias na implementação e gestão de projetos similares ao projeto proposto. 
Se a instituição proponente não tiver a experiência necessária, os proponentes devem demonstrar como outras organizações 
serão envolvidas para apoiar o projeto, ou ter um plano de contratação para suprir tais demandas. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

A Associação Metareilá (proponente do projeto) apresenta experiências em gestão de projeto e conta com o envolvimento de 
10 instituições parceiras que buscam unir esforços para o desenvolvimento e implementação das atividades previstas no PD 
v1.1, incluindo envolvimento comunitário, avaliação da biodiversidade, medições de carbono e capacidade de monitoramento e 
gestão dos recursos advindos da venda dos créditos de carbono no mercado voluntário.   No PD v.1.1, seção 1.4 (pg. 08-10) 
apresenta uma descrição adequada das habilidades técnicas e o papel de cada instituição.  As informações descritas 
apresentam-se coerentes com aquelas levantadas nas entrevistas de campo realizadas pela equipe auditora.   

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
        3) Incluir um plano de orientação e treinamento para os empregados do projeto e pessoas relevantes das comunidades com o 

objetivo de construir capacidades e aumentar a participação local na implementação do projeto. Estes esforços de capacitação 
devem focar-se em uma ampla gama de pessoas da comunidade, incluindo minorias e grupos sub-representados. Identificar 
como serão feitos treinamentos a novos trabalhadores quando houver substituição de equipes, de maneira que as capacidades 
locais não sejam perdidas. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1, seção 7 (pg. 100) aponta os cursos e treinamentos voltados ao fortalecendo das capacidades técnicas locais 
realizados pelo proponente do projeto e organizações parceiras. Há um comprometimento formal para a implantação de um 
plano de orientação e treinamento direcionado ao pessoal e as organizações comunitárias que serão envolvidas nas atividades 
e gestão do projeto. Nas entrevistas de campo, foi possível confirmar a realização destes cursos e treinamentos, por meio de 
entrevista com o Povo Paiter Surui, incluindo agentes ambientais, participantes do inventário florestal e mulheres artesãs. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
4) Demonstrar que serão dadas oportunidades igualitárias às comunidades para preencher todas as vagas de trabalho a serem 
ofertadas pelo projeto (incluindo gestão), caso os requisitos para a vaga sejam atendidos. Os proponentes do projeto devem 
explicar como os trabalhadores serão selecionados para tais posições e, quando relevante, devem indicar como membros das 
comunidades locais, incluindo mulheres e outros grupos sub-representados, terão uma chance justa de ocupar posições para 
as quais os mesmos podem ser treinados. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1 , seção 7 (pg. 100-101) são apresentadas estratégias adequadas que priorizam o preenchimento das vagas de 
trabalho pelo Povo Paiter Suruí. É demonstrado um esforço na criação de oportunidades para inclusão de grupos sub-
representados como jovens e mulheres. As informações apresentadas encontram-se coerentes com as apresentadas à equipe 
auditora nas entrevistas durante a visita de campo. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
5) Apresentar uma lista de todas as leis e regulamentos relevantes relacionados aos direitos trabalhistas no país-sede do 
projeto, descrevendo como o projeto informará os trabalhadores sobre seus direitos. Assegurar que o projeto atenderá 
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totalmente todas as leis e regulamentos aplicáveis de direitos trabalhistas24 e, quando relevante, demonstrar como tais 
regulamentos e conformidades estão sendo cumpridos. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v.1.1, seção 7 (pg. 101) as leis e regulamentos relevantes relacionados aos direitos trabalhistas encontram-se descritas 
adequadamente, como também aponta como algumas atividades voltadas a geração de renda são atualmente não 
remuneradas.  Nas consultas realizadas com o Povo Paiter-Surui,foi possível constatar pelos relatos locais que há uma 
consciência em torno das responsabilidades de cada pessoa em relação ao projeto, podendo resultar em situações alternativas 
às relações formais de trabalho na implantação do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
6) Avaliar extensivamente situações e cargos que representem riscos substanciais à segurança dos trabalhadores. O projeto 
deve contemplar um plano para informar os trabalhadores sobre estes riscos e recomendações sobre como minimizá-los. 
Quando a plena segurança do trabalho não puder ser garantida, os proponentes do projeto devem demonstrar que tais riscos 
serão minimizados pelas boas práticas no trabalho. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1, seção 7 (pg. 101) descreve que há um esforço para a implantação de medidas que previnam ou mitiguem os 
riscos a saúde e segurança das pessoas envolvidas nas atividades a serem desenvolvidas pelo projeto. Há considerações 
relevantes entre saúde/segurança e as formas que o Povo Paiter Suruí se relaciona com o mundo natural, relação esta 
avaliada como positiva na prevenção de riscos em atividades florestais. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

  
7) Documentar a saúde financeira das organizações envolvidas na implementação do projeto a fim de demonstrar que os 
 recursos orçados serão adequados e suficientes para a implementação do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Durante a visita de campo, a Associação Metareilá apresentou a equipe auditora relatórios financeiros correspondentes as suas 
atividades de 2011, assim como sua carteira de doadores e financiadores. Associação Metareilá demonstra capacidade de 
levantar recursos para as suas ações, visto que atividades chaves para o projeto já foram desenvolvidas previamente ao 
processo de validação, tais como: Plano de Gestão de 50 anos da Terra Indígena Sete de Setembro, Etnozonemanto, 
Processo de Consentimento Livre, Prévio e Informado, Planos Completos de Monitoramento da Biodiversidade e Clima.  Além 
disso, o projeto conta com a participação de 4 instituições parceiras (Forest Trends, IDEASAM, FUNBIO , ACT e Associação de 
Defesa Etno Ambiental Kanindé) que colaboram tecnicamente e/ou financeiramente para as ações do projeto proposto .  
 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 
G5.  Status Legal e Direito de Propriedade - Obrigatório 
 
Conceito 
O projeto deve estar baseado em um sólido arcabouço legal (ex. uso de contratos apropriados e vigentes) e deve 
atender a requerimentos regulatórios e de planejamento aplicáveis. 
 
Durante a fase de concepção do projeto, os proponentes devem comunicar previamente às autoridades 
relevantes locais, regionais e nacionais, de modo a permitir um período de tempo adequado para as 
anuências e aprovações necessárias. A concepção do projeto deve ser suficientemente flexível para 
acomodar possíveis modificações que possam resultar deste processo. 
 
No caso de conflitos não resolvidos sobre questões fundiárias ou direitos sobre a terra na zona do projeto, o projeto 
deve demonstrar como será conduzido o processo de resolução destes, de forma que não haja qualquer conflito na 
data de início do projeto. 

                                                 
24

 “Trabalhadores” são definidos como pessoas trabalhando diretamente em atividades de projeto, tendo como 
retorno uma compensação (financeira ou outra), incluindo empregados, contratados, temporários, trabalhadores 
sub-contratados e membros da comunidade que sejam pagos para desenvolver atividades relacionadas ao 
projeto. 
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Indicadores 
Com base nas informações sobre direitos de propriedade fornecidas no item G1, os proponentes do 
projeto devem: 
 

 1) Submeter uma lista de todas as leis25 e regulamentos relevantes nos âmbitos nacionais e locais do país sede do projeto e 
todos os tratados e acordos internacionais aplicáveis. Assegurar que o projeto irá cumprir com os mesmos e, quando relevante, 
demonstrar como será feito seu cumprimento. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD V1.1,  seção 1.11 (pg. 25-27)   apresenta uma lista das leis e regulamentos aplicados ao projeto, considerando o 
contexto político no qual o projeto encontra-se imerso. É importante destacar que no período de avaliação para validação do 
PCFS, não há no cenário brasileiro uma Estratégia/ Política Nacional de REDD instituída, além da ausência do componente 
indígena na Política Nacional de Mudanças Climáticas... 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS OBS 05/12 

 
2) Documentar que o projeto tem a aprovação das autoridades apropriadas, incluindo as autoridades formais  e/ou 
tradicionalmente estabelecidas pelas comunidades. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1, seção 1.11 (pg. 27-28) apresenta as diferentes instâncias (Federal, Estadual e Local) as quais o projeto vem 
sendo apresentado e discutido. Nos Materiais Complementares 09 e 08 (Doc.#25), respectivamente, há parecer da FUNAI e 
uma carta de apoio ao projeto do Governador do Estado de Rondônia. O Mistério do Meio Ambiente foi consultado (Doc.#73), 
porém respondeu que no momento da consulta, não cabe a ele apresentar carta de apóio ao projeto, devido ausência de uma 
autoridade governamental competente para atestar tais projetos (Material Complementar 11).  Na auditoria de campo foram 
apresentados à equipe auditora, diversos documentos (Doc.# 48,49,68,69,70,71,72) que demonstram a comunicação 
estabelecida entre o proponente do Projeto e a FUNAI. Na análise destes documentos, a equipe auditora constatou que a 
FUNAI não apóia a assinatura de contratos no âmbito do mercado voluntário de carbono, devido à ausência de regulamentação 
no âmbito nacional.  Esta oposição, representa um fato importante a ser considerado pela proponente do projeto cabendo ao 
Povo Paiter Suruí a decisão de inserção ou não inserção do PCFS no mercado voluntário.     
 
Em relação a aprovação por autoridades tradicionais, foi estabelecido o termo de cooperação (Doc.#25 – Material 
Complementar 12), referente ao projeto proposto, firmado entre as associações que de acordo com sua organização social 
representam os 4 diferentes clãs do povo Paiter Suruí. Durante o período de concepção do projeto, foi conduzido com o povo 
Paiter-Suruí o processo de Consentimento livre, prévio e informado (Doc.#25 – Material Complementar 18). Durante as 
consultas conduzidas pela equipe auditora ao povo Paiter Suruí, com representantes dos 4 clãs, lideranças, mulheres e jovens, 
verificou-se que a maioria do Povo Paiter Suruí está de acordo com o projeto proposto. Constatou-se nos relatos, a existência 
de uma minoria, localizada nas Aldeias Bethel, Gahere e Sertanista Apoema Meirelles, que ainda estão ligadas à atividade da 
retirada e venda de madeira da Terra Indígine Sete de Setembro e por esta razão não são favoráveis a implementação do 
projeto.   
 
Desta forma, baseado na análise dos documentos apontados acima, no Processo de Consentimento e nas informações 
levantadas durante as consultas e entrevistas em campo, a equipe auditora julga que o projeto proposto atende este indicador.    

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
3) Demonstrar, através de consultas e acordos documentados, que o projeto não transgredirá qualquer propriedade privada, 
comunitária26 ou governamental, e que obteve o consentimento prévio, livre e ciente daqueles cujos direitos serão afetados 
pelo projeto27. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Foi assinado um memorando de entendimento entre os clãs do Povo Paiter Suruí declarando concordância e firmando uma 
parceria entre as associações comunitárias para a promoção e execução do projeto (Doc.#25 - Material Complementar 12). 

                                                 
25

 Leis locais incluem todas as normas legais ditadas por órgãos governamentais cuja jurisdição é menor do que o 

âmbito nacional, tais como normas departamentais, municipais e acordos gerais. 
26

 Incluindo terras que comunidades tradicionalmente têm possuído, ocupado, ou de alguma forma, utilizado ou 
adquirido. 
27

 Em conformidade com a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 
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Também foi realizado junto ao Povo Paiter-Surui, o processo de Consentimento Livre, Prévio e Informado acerca do projeto 
proposto.  A equipe auditora avalia que a metodologia aplicada encontra-se coerente com a estrutura organizacional do Povo 
Paiter-Surui (Doc.#25 - Material Complementar 18).  
 
Durante as consultas conduzidas pela equipe auditora junto aos Suruís, com representantes dos 4 clãs (Gameb, Gabir, Kaban 
e Makor), lideranças, mulheres, jovens e anciãos, contatou-se que os participantes da consultas julgam que o processo de 
consentimento foi realizado de forma participativa e que a maioria está de acordo com a implementação do projeto proposto na 
Terra Indígena Sete de Setembro.  
 

Desta forma, não foram encontradas evidências de que o projeto transgredirá os direitos da população afetada. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
4) Demonstrar que o projeto não requer a realocação involuntária de pessoas ou atividades importantes para o meio de vida e 
cultura das comunidades28. Se qualquer realocação for realizada dentro dos termos de um acordo, os proponentes do projeto 
devem demonstrar que tal acordo foi feito com consentimento prévio, livre e ciente de todos os afetados, e que incluirão 
provisões para uma compensação justa e equitativa29. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Como parte do processo de planejamento e gestão da Terra Indígena Sete de Setembro, foi realizado o Etnozoneamento desta 
área, o qual mapeou e determinou zonas especificas de proteção, produção, recuperação, extrativismo, pesca, caça, além de 
locais sagrados e de relevância cultural (Doc.#25 - Material Complementar 19). Durante a auditoria de campo, nas entrevistas 
com representantes da Associação Metareilá e organizações parceiras do projeto, levantou-se que o Etnozonemento foi 
considerado no desenho das atividades previstas no projeto, garantindo desta forma, que o projeto não requer a realocação 
involuntária de pessoas ou atividades importantes para o meio de vida e cultura do povo Paiter-Suruí.  Os participantes das 
consultas conduzidas pela equipe auditora junto aos Suruis confirmaram que esta situação não ocorreu e que não ocorrerá. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
5) Identificar qualquer atividade ilegal que possa afetar os impactos do clima, comunidades e biodiversidade do projeto (ex. 
extração de madeira) que esteja acontecendo na zona do projeto e descrever como o projeto auxiliará a reduzir tais atividades, 
de maneira que os benefícios do projeto não sejam oriundos de atividades ilegais. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, tabela 4 (pg.15) apresenta as atividades previstas pelo projeto e impactos esperados para o clima, comunidade e 
biodiversidade. Destacam-se as atividades de fiscalização e meio ambiente, que visam eliminar as invasões, retirada ilegal de 
madeira, conservação dos estoques florestais, garantia da integridade física do território e conservação da biodiversidade na 
terra indígena, através do monitoramento e capacitação dos Suruís para manutenção de seu território, através de atividades 
específicas, como mapeamento de riscos, construção de bases de vigilância, capacitação de agentes ambientais, ações de 
fiscalização e rotina de expedição de vigilância.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
6) Demonstrar que os proponentes do projeto têm titularidade clara e incontestável sobre os direitos de carbono; ou fornecer 
documentação legal demonstrando que o projeto está sendo conduzido em nome dos proprietários do carbono com seu total 
consentimento. Quando condições locais ou nacionais não permitirem uma determinação clara da titularidade sobre os direitos 
de carbono no momento da validação, os proponentes do projeto devem fornecer evidências de que o título sobre os direitos 
de carbono provavelmente será estabelecido antes de se realizarem quaisquer transações ligadas à propriedade de carbono 
do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1, seção 1.12.1 (pg. 29), há uma descrição do estatus jurídico dos Povos Indígenas sob a Legislação Federal do 
Brasil. 

                                                 
28

 Restringindo a avaliação das atividades que cumpram com leis estatutárias ou em conformidade com os direitos 

tradicionais. Direitos tradicionais às terras e à recursos referem-se a padrões de uso comunitário da terra e seus 
recursos por longos períodos, de acordo com os costumes, leis, valores e tradições de direito de posse dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais, incluindo usos sazonais ou cíclicos, ao invés da titularidade formal das terras 
ou dos recursos emitidos pelo Estado. 
29

 Em conformidade com a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 
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O direito de uso da Terra Indígena Sete de Setembro pelo povo Paiter Suruí, foi estabelecido pela demarcação oficial do seu 
território, via Decreto N º 88.867 datado de 18 de outubro de 1983  (Doc.#25 - Material Complementar 10). Com base na 
Constituição Federal Brasileira, a FUNAI reconhece o direito dos Suruí do uso da terra e da titularidade dos créditos de carbono 
gerados pelo projeto proposto (Doc. # 25 – Material Complementar 09).  
 

Pareceres legais elaborados por Baker & McKenzie (Doc. # 25 – Material Complementar 14) e Valle & Yamada (Doc. # 64) 
baseados na revesião do arcabouço legal aplicados a terras indígenas, concluem que o Povo Paiter Suruí apresenta o direito 
de se engajarem nas atividades de REDD, assim como o direito sobre a titularidade dos créditos de carbono gerados em seu 
território. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 

Seção Clima 
 

CL1. Impactos Líquidos Positivos ao Clima  - Obrigatório 
 
Conceito 
O projeto deve gerar impactos líquidos30 positivos nas concentrações atmosféricas de gases de efeito 
estufa (GEEs) durante todo o tempo de duração do projeto, que sejam oriundos das atividades de mudança do uso do 
solo realizadas dentro dos limites do projeto. 
 
Indicadores  
Os proponentes do projeto devem: 
 
1) Estimar o balanço líquido nos estoques de carbono devido à implementação das atividades do projeto utilizando métodos de 
cálculo, fórmulas e valores padrão dos “Guias do IPCC para AFOLU 2006” (GL for AFOLU 2006) ou utilizar uma metodologia 
mais robusta e detalhada31. O balanço líquido é igual às mudanças nos estoques de carbono com o projeto, menos as 
mudanças nos estoques de carbono sem o projeto (estimado previamente no item G2). Estas estimativas devem estar 
baseadas em hipóteses claras e defensáveis sobre como as atividades do projeto irão alterar as emissões de GEE ou os 
estoques de carbono ao longo do tempo de duração ou período de creditação do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

As alterações nos estoques de carbono foram mensuradas através do emprego da metodologia aprovada VM0015, conforme 
apresentado no Item G2.3 acima e ao longo da Seção 3 do PD v.1.1. 
 
As Tabelas 25 a 27 e 30 a 35 sumarizam as alterações nos estoques de carbono esperadas com a atividade do projeto. 
 
Os cálculos das alterações nos estoques de carbono foram revisados pelos auditores e nenhuma inconsistência com a 
metodologia e/ou com as suposições assumidas foi encontrada. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
2) Estimar o balanço líquido nas emissões de GEE não-CO2, como CH4 e N2O no cenário com e sem  projeto, caso estes 
gases correspondam a um aumento ou diminuição de 5% (em termos de CO2 equivalente) em relação à redução de emissões 
ou sequestro total de GEEs durante cada período de monitoramento. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

As alterações no balanço das emissões de GEE não-CO2 não foram contabilizadas nos cálculos do projeto. (ver Tabela 6 do 
PD v.1.1), sendo o CH4 uma fonte não significativa (<5%), de acordo com o documento revisado IPCC 1996 GL LULUCF e o 
N2O considerado insignificante de acordo com as atualizações do Programa VCS em 24 de Maio de 2010. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

                                                 
30

 Neste caso, o termo “líquido” se refere a uma avaliação quantitativa dos benefícios climáticos gerados pelo 

projeto. 
31

 Em casos onde se utilizam metodologias publicadas, todas as referências devem ser fornecidas e toda e qualquer 
variação em relação à metodologia publicada deve ser explicada 
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3) Estimar qualquer outra emissão de GEEs resultante de atividades do projeto. Fontes de emissões incluem,  mas não se 
limitam a: queima de biomassa durante preparo do solo, emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis32, 
emissões diretas do uso de fertilizantes sintéticos33 e emissões provenientes da decomposição de espécies fixadoras de 
nitrogênio. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Nenhum resultado significante do aumento de emissões de GEE das atividades do projeto é esperado (ver Seções 3.2 e 3.3 do 
PD v.1.1). 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR/OBS levantada. 

 
4) Demonstrar que o balanço líquido dos impactos do projeto é positivo em termos climáticos. O balanço líquido dos impactos 
do projeto corresponde às mudanças líquidas nos estoques de carbono e GEEs não-CO2 (quando apropriado) menos 
quaisquer outras emissões de GEEs resultantes de atividades do projeto  ocorridas fora do projeto, que sejam relacionados à 
implementação do mesmo (veja CL2.3). 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Conforme apontado nos Itens G2.3 e CL1.1 acima, as estimativas obtidas através do emprego da metodologia VM0015, do 
modelo SimSuruí e dos inventários de biomassa conduzidos na Terra Indígena Sete de Setembro, apresentadas nas Tabelas 
25 a 27 e 30 a 35 do PD v.1.1 e revisadas pelos auditores, demonstram o impacto positivo do projeto sobre os estoques de 
carbono na área do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR/OBS levantada. 

 
5) Especificar como o projeto pretende evitar a dupla contabilidade de redução de emissões ou remoções de GEE, 

particularmente para “créditos” negociados no mercado voluntário e gerados em um país com metas de redução de emissões. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1 não esclarece como a dupla contabilidade de redução de emissões ou remoções de GEE é evitada. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS NCR 02/12 

 
 
CL2. Impactos Climáticos fora da Área do Projeto (“Vazamento”) - Obrigatório 
 
Conceito 
Os proponentes do projeto devem quantificar e mitigar aumentos nas emissões de GEE que ocorram fora dos limites 
do projeto e que sejam causados por atividades do projeto (comumente chamado de “vazamento”) 
 
Indicadores  
Os proponentes do projeto devem: 
 
1) Determinar os tipos de vazamentos34 esperados e estimar potenciais aumentos nas emissões de GEEs fora da área do 
projeto (aumento de emissões ou diminuição de seqüestro) devido a atividades do projeto. Quando relevante, definir e justificar 
onde é mais provável que ocorram vazamentos. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

                                                 
32

 A seguinte ferramenta do Comitê Executivo do MDL pode ser utilizada para quantificar estas emissões: 
http://cdm.unfccc.int/EB/033/eb33_repan14.pdf 
33

 A seguinte ferramenta do Comitê Executivo do MDL pode ser utilizada para quantificar estas emissões: 
http://cdm.unfccc.int/EB/033/eb33_repan16.pdf 
34

 Mudanças nas emissões de GEE fora da área do projeto podem resultar de uma variedade de causas, incluindo: 

� Rotação ou realocação de atividades; 
� Efeitos de mercado (particularmente quando o projeto reduz volumes de produção de madeira na 
região); 
� Aumento de investimentos na zona do projeto; 
� Diminuição de investimentos na zona do projeto; e 
� Programas alternativos para melhoria de qualidade de vida ou outras atividades para prevenção de 
vazamentos. 
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No PD v.1, na seção 3.3 (pg. 86-87), o projeto considera que o povo Paiter-Suruí, residente dentro da Terra Indígena Sete de 
Setembro (TISS), representa 100% dos atores envolvidos diretamente nas atividades de desmatamento previstas pelo cenário 
de linha de base do projeto proposto. O cinturão de vazamentos e as áreas de manejo de vazamentos do projeto (ver Figura 10 
do PD) estão localizados dentro da própria TISS.  
 
O modelo SimSuruí, desenvolvido para estimar uma projeção de desmatamento no cenário de linha de base para do projeto, 
envolveu a análise de todos os potenciais atores geradores de desmatamento dentro da TISS (portanto, para toda a Região de 
Referência do projeto). Ainda, medidas preventivas serão implementadas (ver Item CL2.2), de modo a não serem esperadas 
emissões de vazamentos por deslocamento de atividades. 

 
O projeto prevê o monitoramento de agentes externos (e internos) que poderiam se deslocar para o cinturão de vazamentos. O 
projeto contempla um Plano de Monitoramento e Vigilância que garante a integridade física de toda a área do projeto e da 
região de referência, cobrindo também o “cinturão de vazamentos”. Atualmente há duas bases de fiscalização instaladas, e o 
projeto irá instalar mais três bases, distribuídas em pontos estratégicos para proteger toda a TISS. 
 
De acordo com PD, o projeto espera nenhum tipo de vazamento de mercado considerando dois motivos principais: (1) a 
floresta da TISS já se encontra degradada e a oferta de madeira futura oriunda desta é insignificante em comparação à 
demanda por madeira no mercado local; e (2) o cenário de linha de base do projeto não contabiliza perdas de estoque por 
degradação florestal. Sendo assim, possíveis atividades degradadoras que ocorram fora da TISS não deverão ser 
contabilizadas como vazamento devido à implantação do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
      2) Documentar como possíveis vazamentos serão mitigados e estimar em que medida tais impactos serão reduzidos por estas 

atividades mitigadoras. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1, seção 3.3 aponta que para evitar vazamentos por “deslocamento de atividades” dos Paiter-Suruis para fora da 
área do projeto, serão tomadas medidas de prevenção de vazamentos, focadas principalmente fontes alternativas e 
sustentáveis de renda para os Suruí e atividades de restauro.  
 

O projeto espera gerar um balanço positivo de emissões nas áreas de manejo de vazamentos, uma vez que serão promovidas 
atividades de reflorestamento e sistemas agroflorestais, baseadas em princípios da agroecologia, com baixo consumo de 
energia e insumos químicos e maior utilização de adubos orgânicos. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 

     3) Subtrair qualquer possível impacto negativo em termos climáticos fora dos limites do projeto, que estejam relacionados ao 
mesmo e que estejam sendo reivindicados pelo projeto, demonstrando que isto foi incluído na  avaliação do balanço líquido 
dos impactos do projeto ao clima (como calculado em CL1.4). 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Nenhum impacto negativo de vazamento não mitigado é esperado como resultado da implantação da atividade de projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBs Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
      4) GEEs  não-CO2 devem ser incluídos na análise caso estes possam somar mais de 5% de aumento ou diminuição (em 

termos de CO2 equivalente) no balanço líquido (acima) das reduções ou remoções gerais de GEE fora da área do projeto em 
cada período de monitoramento.  

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Em conformidade com o Itens CL1.2 e CL2.1 acima, não é esperado vazamento de GEE não-CO2 como resultado da 
implantação do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 
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CL3. Monitoramento dos Impactos Climáticos - Obrigatório 
 
Conceito 
Antes do início do projeto os proponentes devem ter um plano inicial de monitoramento para quantificar e documentar 
mudanças (dentro e fora dos limites do projeto) nos compartimentos de carbono considerados pelo projeto, emissões 
do projeto e emissões de GEEs não-CO2, quando aplicável. O plano de monitoramento deve identificar os tipos de 
medições de carbono, métodos de amostragem e a freqüência de medição. 
 
Como desenvolver um plano completo de monitoramento pode ter custos muito altos, é aceitável que 
alguns dos detalhes do plano ainda não estejam totalmente definidos durante a fase de concepção do 
projeto, quando os projetos estiverem sendo validados pelos Padrões CCB. Isto é aceitável desde que haja um 
comprometimento explícito com o desenvolvimento e implementação de um plano completo de 
monitoramento no futuro. 
 
 
Indicadores  
 
Os proponentes do projeto devem: 
 

       1) Desenvolver um plano inicial para seleção de compartimentos de carbono e GEEs não-CO2 que serão monitorados e 
determinar sua frequência de monitoramento. Compartimentos potenciais incluem biomassa acima do solo, liteira, madeira 
morta, biomassa abaixo do solo, produtos madeireiros, solo e turfa. Compartimentos a serem monitorados devem incluir 
qualque compartimento onde espera-se que haja diminuição dos estoques de carbono, resultantes das atividades do projeto, 
incluindo aqueles em regiões fora dos limites do projeto, que venham a sofrer efeitos de vazamentos identificados no item CL2. 
Um plano deve ser implementado para monitorar continuamente os vazamentos por pelo menos cinco anos após qualquer 
realocação de atividades, ou após verificado algum tipo de vazamento. Fontes individuais de GEE podem ser consideradas 
“insignificantes” e não contabilizadas caso o total das diminuições nos estoques de carbono e aumentos nas emissões de GEE 
somem, juntos, menos de 5% dos benefícios totais de não-CO2 equivalentes gerados pelo projeto35. GEE não-CO2 devem ser 
incluídos se possivelmente somarem mais de 5% (em termos de CO2 equivalente) dos impactos gerais de GEE do projeto em 
cada período de monitoramento. Medições diretas em campo, utilizando amostragens cientificamente robustas, devem ser 
utilizadas para medir os elementos mais significativos dos estoques de carbono do projeto. Outros dados podem ser 
adequados à área do projeto e tipos específicos de floresta. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O projeto inclui um plano de monitoramento (Doc.#25 – Material Complementar 06), adaptado de procedimentos 
operacionais padrão (SOPs) desenvolvidos pela Winrock International. Este documento inclui uma descrição detalhada de 
procedimentos de controle de qualidade (QA/QC) para o monitoramento dos dados de campo e utilização dos dados. Este 
plano complementa as informações apresentadas na Seção 4 do PD v.1.1 sobre monitoramento. A Seção 4 do PD define 
os papéis e responsabilidade para a implementação do monitoramento definidos no PD. Durante a auditoria de campo, a 
utilização dos SOPs foi avaliada durante re-medições de parcelas dos conglomerados, sendo as seguintes inconsistências 
verificadas: 

 O plano de monitoramento declara que a espécie de cada árvores inventariada deveria ser anotada, no entanto, a 
revisão das planilhas de campo, e durante as re-medições com a equipe de campo, foi confirmado que isso não 
aconteceu; 

 Seção 2.1.4 do plano de monitoramento declara que uma análise de variância (ANOVA) seria conduzida para 
comparação das unidades amostrais, no entanto, evidências dessas análises não foram apresentadas aos auditores; 

 Os QA/QC do plano de monitoramento estabelecem “blind checks” e “hot checks” das parcelas de inventário, no entanto 
a equipe de inventário confirmou aos auditores que nenhuma auditoria interna foi conduzida. Para o propósito da 
validação as re-medições conduzidas pelos auditores foram suficientes para validar as medições do inventário, no 
entanto isto representaria uma não-conformidade por parte da implementação de procedimentos de monitoramento 
durante a verificação; 

 Apêndice 1 do plano de monitoramento faz referência aos transectos para inventario da matéria morta, no entanto, este 

                                                 
35

 A seguinte ferramenta do Comitê Executivo do MDL pode ser utilizada para testar a significância das fontes de 

emissões: http://cdm.unfccc.int/EB/031/eb31_repan16.pdf 
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reservatório não foi incluído nos cálculos do projeto; 

 SOP 1 - dentro do plano de monitoramente para o estabelecimento das parcelas é especificado que marcações com 
bandeiras (flagging) seriam utilizadas para identificação das parcelas e barras seriam utilizadas para marcar os pontos 
centrais, no entanto, esta demarcação foi realizada com tubos de PVP e nenhuma bandeira foi utilizada, representando 
um desvio do plano de monitoramento; 

 QA / QC inclui a conclusão do Formulário C (Doc.# 25 – Material Complementar 06/pg. 59) para a nova medição das 
parcelas, porém, nenhuma evidência da conclusão deste trabalho estava disponível no momento da auditoria de 
validação. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS OBS 06/12 

 
2) Comprometer-se a desenvolver um plano completo de monitoramento dentro de seis meses a partir da data do início do 
projeto ou dentro de doze meses a partir da validação nos padrões CCB. Comprometer-se também com a divulgação do plano 
e os resultados do monitoramento, assegurando que os mesmos estarão publicamente disponíveis na internet e serão 
comunicados às comunidades e atores locais. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Como apontado no Item CL3.1 acima, o projeto proposto apresenta um adequado plano de monitoramento que deve estar 
disponível publicamente e ser comunicado à comunidade e às partes envolvidas. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

  
 

SEÇÃO COMUNIDADES 
 
CM1. Impactos Líquidos Positivos à Comunidades– Obrigatório 
 
Conceito  
O projeto deve gerar impactos líquidos36 positivos às condições sociais e econômicas das comunidades e garantir que 
os custos e benefícios serão equitativamente divididos entre os membros da comunidade37 e grupos constituintes 
durante o tempo de duração do projeto. 
Os projetos devem manter ou aumentar os “atributos de alto valor para conservação – AACV” (High Conservation 
Values – HCV ) (identificados em G1) na zona do projeto que sejam de particular importância ao bem estar das 
comunidades. 
 
Indicadores  
Os proponentes do projeto devem: 
 
1) Utilizar metodologias apropriadas38 para estimar os impactos às comunidades, incluindo todos os grupos culturais ou 
socioeconômicos eleitos, como grupos indígenas (definidos em G1), que sejam resultantes de atividades planejadas do projeto. 
Uma estimativa confiável dos impactos deve incluir mudanças no bem estar das comunidades resultantes de atividades do 
projeto e uma avaliação dos impactos pelos grupos afetados. Esta estimativa deve estar baseada em hipóteses defensáveis e 
claramente definida sobre como as atividades do projeto irão alterar o bem estar social e econômico39, incluindo potenciais 
impactos de mudanças nos recursos naturais e serviços ecossistêmicos identificados como importantes pelas comunidades 
(incluindo recursos hídricos e solos), durante o período de duração do projeto. O cenário “com  projeto” deve então ser 
comparado com o cenário “sem projeto”, quanto ao bem estar social e econômico das comunidades (completado em G2). A 
diferença (i.e. os benefícios às comunidades) deve ser positiva para todos os grupos comunitários. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

                                                 
36

 Neste caso, termo “líquido” se refere a uma avaliação qualitativa dos impactos causados pelo projeto, ou seja, no 

caso de existirem impactos negativos, o proponente do projeto deve justificar como os impactos positivos superam 
os negativos. Isto se aplica também ao item B1. 
37

 Este item se refere a justiça entre as divisões de custos e benefícios entre os grupos presentes no projeto. Nenhum 
grupo dentro da comunidade deve arcar com uma parcela superior dos impactos negativos em benefício de outros 
grupos. Porém, alguns podem merecer uma parcela maior dos benefícios em razão de direitos pré-existentes na área 
do projeto, entre outros. 
38

 Veja Apêndice A: Potenciais Ferramentas e Estratégias. 
39

 Restringindo a avaliação do bem estar baseado em atividades que cumpram com leis estatutárias ou que estejam 
em conformidade com direitos tradicionais. 
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No PD v.1.1, seção 9 (pg. 103-104) há descrição de hipóteses e cenários sobre como o projeto irá alterar positivamente a 
qualidade de vida do Povo Paiter Suruí durante o período de implantação. São apresentados os comparativos entre os 
impactos em um cenário com projeto e um cenário sem projeto. As informações descritas apresentam-se coerentes com 
aquelas levantadas pela equipe auditora, durante as entrevistas realizadas com os representantes da Associação Metareilá, 
organizações parceiras e Suruís. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada  

 
2) Demonstrar que nenhum “atributo de alto valor para conservação” (High Conservation Values – HCV) dentificado em G1.8.4 
- 640 será negativamente afetado pelo projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O Etnozoneamento (Doc.# 25 – Material Complementar 19) realizado pelas comunidades descreve as áreas de importância 
cultural, ecológica, econômica e religiosa para o Povo Paiter Suruí. Associado aos planos de monitoramento dos impactos 
sociais e da biodiversidade, o Etnozoneamento demonstra ser uma ferramenta apropriadas para a proteção das zonas que 
possuem atributos de alto valor para a conservação. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 
CM2. Impactos Sociais fora da Zona do Projeto - Obrigatório 
 
Conceito 
Os proponentes do projeto devem avaliar e mitigar qualquer possível impacto social e econômico que poderia resultar 
em uma diminuição no bem estar social e econômico de atores e comunidades que vivem fora da zona do projeto, que 
sejam resultantes de atividades do projeto. As atividades do projeto devem, pelo menos, não afetar negativamente o 
bem estar dos atores fora da zona do projeto41 
 
Indicadores  
Os proponentes do projeto devem: 
 
1) Identificar quaisquer impactos negativos aos atores fora da zona do projeto, causados por suas Atividades. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1, seção 9 (pg. 106) apresenta uma descrição apropriada dos grupos potencialmente afetados pela implantação do 
projeto. Essa descrição encontra-se coerente com o cenário encontrado na visita de campo e com os relatos dos Suruis 
durante os processos de consultas conduzidos pela equipe auditora. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
2) Descrever como o projeto planeja mitigar estes impactos negativos sociais e econômicos. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1, seção 9 (pg. 106) identifica os três principais grupos (Índios Zorós, Fazendeiros/Pecuaristas e Madereiros) que 
sofrerão impactos socioeconômicos e apresenta medidas para a mitigação desses impactos. A equipe auditora avalia que as 
medidas apresentadas são apropriadas, 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

                                                 
40

 G1.8.4 Áreas que prestem serviços ecossistemas críticos (ex. serviços hidrológicos, controle de erosão, 

controle de fogo); 
G1.8.5 Áreas fundamentais aos modos de vida das comunidades locais (ex. essencial para fornecimento de 

alimentos, combustível, pastagens, remédios ou materiais utilizados para a construção que não podem ser 
prontamente substituídos); e 
G1.8.6 Áreas que são críticas à identidade cultural de comunidades tradicionais (ex. áreas e territórios que as 

comunidades ocupam e de onde obtém os recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica. 
Note que os “Atributos de Alto Valor Para Conservação” (High Conservation Values – HCV) G1.8.1-3, que são 
mais relacionados à conservação da biodiversidade, são tratados no item B1. 
41

 Restringindo a avaliação ao bem estar baseado em atividades que cumpram com leis de estatutárias, ou que estão em conformidade com seus direitos 
tradicionais. 
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3) Demonstrar que o projeto provavelmente não resultará em impactos negativos ao bem estar de outros grupos de atores 
locais. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O projeto não identificou impactos negativos ao bem estar de outros grupos de atores locais. Na seção CM2, é apresentado 
que a implementação do projeto pode acarretar impactos socioeconômicos a determinados grupos de fazendeiros e 
madeireiros. Porém destaca-se que esse impacto será resultado da eliminação de atividades ilegais que esses grupos 
desenvolviam em parceria com os indígenas dentro da Terra Indígena Sete de Setembro.  Além deste impacto,em campo, não 
foram encontradas evidências que o projeto proposto possa resultar em impactos negativos ao bem estar de outros grupos de 
atores locais.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 
CM3. Monitoramento dos Impactos às Comunidades- Obrigatório 
 
Conceito 
 
Os proponentes do projeto devem ter um plano inicial de monitoramento para quantificar e documentar 
mudanças no bem estar social e econômico resultante das atividades do projeto (para comunidades e 
outros atores locais). O plano de monitoramento deve indicar quais comunidades e outros grupos locais serão 
monitorados e identificar os tipos de medições, método de amostragem e frequência de medição. 
 
Como desenvolver um plano completo de monitoramento das comunidades pode ter um custo muito alto, é aceitável 
que alguns dos detalhes do plano ainda não estejam totalmente definidos durante a fase de concepção do projeto, 
quando os projetos estão sendo validados pelos Padrões. Isto é aceitável desde que haja um comprometimento 
explícito com o desenvolvimento e implementação de um plano completo de monitoramento no futuro.  
 
Indicadores  
Os proponentes do projeto devem:  
 
1) Desenvolver um plano inicial para selecionar as variáveis das comunidades que serão monitoradas e a  freqüência de 
monitoramento e divulgação de relatórios, para garantir que as variáveis monitoradas estejam  diretamente ligadas aos 
objetivos de desenvolvimento das comunidades previstos pelo projeto, bem como seus  impactos esperados (negativos e 
positivos) 42. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1, seção 9 (pg 106-107) apresenta que o plano de monitoramento para avaliar as mudanças resultantes da 
implantação do projeto, tendo como base sete áreas temáticas, que se encontra em elaboração junto com as comunidades. Há 
um comprometimento para a elaboração de uma metodologia adequada baseada no Manual for Social Impact Assessment of 
Land-Based Carbon Projects (Doc.# 25 - Material Complementar 13) que selecionará as variáveis e as frequências de 
monitoramento. Até o momento da auditoria tinha sido realizada uma oficina. Os resultados desta primeira oficina encontram-se 
no Material Complementar 13 (Doc.#25). Em campo, foi confirmada por meio das consultas junto aos Suruís a realização desta 
primeira oficina.   

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

  
2) Desenvolver um plano inicial sobre como será avaliada a efetividade das medidas adotadas para manter ou melhorar os 
“atributos de alto valor para conservação” (High Conservation Values – HCV), relacionados ao  bem estar das comunidades 
(G1.8.4-6) presentes na zona do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v1.1, seção 9 (pg. 107) apresenta as diretrizes estabelecidas pelo Etnozoneamento (Doc.# 25 – Material Complementar 
19) como a base para o plano inicial de monitoramento das HCVs. A equipe auditora avalia que as diretrizes apresentadas são 
apropriadas, 

                                                 
42

 Variáveis potenciais podem incluir, mas não se limitar, a: renda, geração de emprego, saúde, acesso a mercados, escolas, segurança alimentar e 
educação. 
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Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
     3) Comprometer-se com o desenvolvimento de um plano completo de monitoramento dentro de seis meses a  partir da data do 

início do projeto ou dentro de doze meses a partir da validação nos Padrões CCB, comprometendo-se também com a 
divulgação do plano e dos resultados do monitoramento, assegurando que os mesmos estarão publicamente disponíveis na 
internet e serão comunicados às comunidades e atores locais.  

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

No PD v1.1, seção 9 (pg. 107) há um comprometimento formal do proponente para a apresentação de um plano de 
monitoramento completo dentro de um prazo de 12 meses a partir da data de validação do projeto pelos padrões CCB. Este 
comprometimento foi confirmado pela equipe auditora durante as entrevistas realizadas com os representantes da Associação 
Metareilá e Organizações Parceiras do projeto proposto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 
 

SEÇÃO BIODIVERSIDADE 
 
B1. Impactos Líquidos Positivos à Biodiversidade- Obrigatório 
 
Conceito  
O projeto deve gerar impactos líquidos positivos à biodiversidade dentro da zona do projeto e dentro do período de 
duração do projeto, medidos em relação às condições encontradas na linha de base. O projeto deve manter ou 
melhorar qualquer “atributo de alto valor para conservação” (High Conservation Values – HCV) (identificado em G1) 
presente na zona do projeto que seja importante para a conservação da biodiversidade global, nacional ou 
regionalmente relevante. 
 
O projeto não deve aumentar populações de espécies invasoras43, seja pela utilização direta destas 
espécies ou como resultado indireto das atividades do projeto. 
 
O projeto não deve utilizar organismos geneticamente modificados (OGMs)44 para gerar reduções de 
emissões ou remoções de GEE. OGMs levantam questões éticas, científicas e socioeconômicas ainda não resolvidas. 
Por exemplo, alguns atributos de OGMs podem resultar em genes ou espécies invasoras. 
 
Indicadores  
Os proponentes do projeto devem: 
 
1) Utilizar metodologias apropriadas45 para estimar mudanças na biodiversidade como resultado da implementação do projeto 
na zona do projeto e em todo seu período de duração. Estas estimativas devem  estar baseadas em hipóteses defensáveis e 
claramente definidas. O cenário “com projeto” deve então ser comparado com o cenário de biodiversidade “sem projeto” na 
linha de base, conforme definido no item G2. A diferença (i.e. os benefícios líquidos à biodiversidade) deve ser positiva. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 10 (pg. 108) prevê os impactos, positivos, para a biodiversidade, destacando a diminuição na pressão da 
caça ilegal e pesca exercida por não indígenas na Terra Indígena Sete de Setembro (TISS). Além disso, o Etnozoneamento 
(Doc.#25 - Material Complementar 19) define áreas sagradas e de proteção, onde a caça é proibida, reduzindo desta forma a  
pressão e ao mesmo tempo funcionando como áreas de reprodução de animais e fonte de alimento para outros locais onde a 
caça de sobrevivência para o Povo Paiter-Suruí é permitida. Em campo, a equipe auditora discutiu esta questão com o Povo 
Paiter durante as consultas e verificou que o Etnozoneamento foi realizado de forma participativa e dos problemas de caça e 

                                                 
43

 “Espécies invasoras” são definidas como espécies exóticas que ameaçam ecossistemas, habitats ou espécies na 
zona do projeto, como identificado na Base de Dados Global de Espécies Invasoras: (http://www.issg.org/database) 
e a partir de conhecimentos locais e literatura científica. 
44

 “Organismo Geneticamente Modificado”. OGMs são definidos como qualquer organismo vivo que possua uma 
nova combinação de material genético, obtido através do uso de moderna biotecnologia e que sejam capazes de 
transferir ou replicar material genético. 
45

 Veja Apêndice A: Ferramentas e Estratégias Potenciais. 
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pesca ilegal que ocorrem na TISS. Desta forma, a equipe auditora acredita que as estimativas das mudanças na biodiversidade 
sejam apropriadas.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
2) Demonstrar que nenhum “atributo de alto valor para conservação” ((High Conservation Values –HCV) identificado em 
G1.8.1-351 será negativamente afetado pelo projeto.   

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Ver texto G3.6 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
3) Identificar todas as espécies que serão usadas pelo projeto e demonstrar que nenhuma espécie invasora conhecida será 
introduzida em nenhuma área afetada pelo projeto e que a população de qualquer espécie invasora não aumentará em 
decorrência das atividades do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção10 (pg. 108) descreve as espécies que serão usadas pelo projeto e justifica a o uso de algumas espécies 
agrícolas e florestais não indígenas, que já se encontram inseridas na Terra Indígena Sete de Setembro, tais como banana,  
café e  caju, sendo estas consideradas como espécies não invasoras na região. Durante a auditoria de campo, foi possível 
averiguar áreas consolidadas principalmente de banana e café.  No Etnozoneamento (Doc.#25 -  Material Complementar 19) foi 
designada uma área especifica para a produção agrícola e extrativismo. Desta forma, a equipe auditora julga que o projeto 
proposto atende este indicador.    

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
4) Descrever possíveis impactos adversos de espécies não-nativas utilizadas pelo projeto no ambiente da região, incluindo 
impactos em espécies nativas e introdução ou facilitação de doenças. Os proponentes do projeto devem justificar qualquer uso 
de espécies não-nativas no lugar de espécies nativas. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 10 (pg. 108) descreve e justifica o uso de espécies não-nativas utilizadas na TISS.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
5) Garantir que nenhum OGM será utilizado para gerar reduções ou remoções de GEE.   

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 10 (pg. 108) declara que „Nenhum OGM será utilizado no projeto‟. Na auditoria de campo, não foi 
encontrado indícios da utilização de OGM na área do projeto. 
Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 
B2. Impactos à Biodiversidade fora da Zona do Projeto - Obrigatório 
 
Conceito 
Os proponentes do projeto devem avaliar e mitigar possíveis impactos negativos sobre a biodiversidade fora da zona do 
projeto, resultantes de suas atividades.  
 
Indicadores  
Os proponentes do projeto devem: 
 
1)Identificar potenciais impactos negativos à biodiversidade fora da zona do projeto que possam ser causados pelo projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1 seção10 (pg 109) aponta como potencial impacto negativo à biodiversidade o aumento da pressão da caça ao redor 
da Terra Indígena Sete de Setembro. A equipe auditora não levantou nenhum outro risco.  

Conformidade Sim   Não   N/A   
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NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
2) Documentar como o projeto planeja mitigar estes impactos negativos fora da zona do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 10 (pg. 110) descreve como o projeto planeja mitigar os impactos negativos fora da zona do projeto, por 
meio de ações de fiscalização e impedimento da caça dentro da Terra Indígena Sete de Setembro. A equipe auditora julgou 
coerente as ações de mitigação propostas.   

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
3) Avaliar possíveis impactos negativos à biodiversidade não mitigados fora da zona do projeto, com relação aos benefícios à 
biodiversidade gerados dentro dos limites do projeto. Justificar e demonstrar que o impacto do projeto sobre a biodiversidade é 
positivo em relações as condições originais (cenário “sem projeto”).  

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 10 (pg. 110) descreve que os impactos negativos à biodiversidade identificados serão compensados pelas 
medidas de vigilância, fiscalização e controle da caça, visto que estes impactos são o aumento da pressão externa sobre caça 
em áreas limítrofes a Terra Indígena Sete de Setembro, que passarão a ser controlada e fiscalizada por meio de recursos 
provenientes do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 
B3. Monitoramento dos Impactos à Biodiversidade - Obrigatório 
 
Conceito 
Os proponentes do projeto devem ter um plano inicial de monitoramento para quantificar e documentar 
mudanças na biodiversidade resultantes das atividades do projeto (dentro e fora dos limites do projeto). O plano de 
monitoramento deve identificar os tipos de medições, método de amostragem e freqüência de medição. 
 
Como desenvolver um plano completo de monitoramento da biodiversidade pode ter um custo muito alto, é aceitável 
que alguns dos detalhes do plano ainda não estejam totalmente definidos durante a fase de concepção do projeto, 
quando os projetos estão sendo validados pelos Padrões. Isto é aceitável desde que haja um comprometimento 
explícito com o desenvolvimento e implementação de um plano completo de monitoramento no futuro. 
 
 
Indicadores  
Os proponentes do projeto devem:  
 
1) Desenvolver um plano inicial para selecionar as variáveis de biodiversidade que serão monitoradas e a freqüência de 
monitoramento e divulgação de relatórios, para garantir que as variáveis  monitoradas estejam  diretamente ligadas aos 
objetivos do projeto em relação à biodiversidade e seus impactos antecipados  (negativos e positivos)46.  

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 10 (pg. 109-112) e tabela 38, descrevem o plano de monitoramento, incluindo as variáveis, a freqüência da 
coleta das informações e a forma de armazenamento destas informações.  Destacam-se o monitoramento da caça e pesca 
como o ponto principal do monitoramento da biodiversidade do projeto, além de monitoramentos da flora e produtos florestais 
utilizados pelos indígenas.  A equipe auditora avalia que o plano apresentado atende os objetivos do projeto em relação à 
biodiversidade  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 

                                                 
46

 Variáveis potenciais podem incluir, mas não se limitar a: abundância de espécies, tamanho de população, alcance, 

tendências e diversidade, área de habitat, qualidade e diversidade, conectividade de paisagens e fragmentação 
florestal. 
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      2) Desenvolver um plano inicial sobre como será avaliada a efetividade das medidas adotadas para manter ou melhorar os 
“atributos de alto valor para conservação” (High Conservation Values – HCV), relacionados à biodiversidade global, nacional ou 
regionalmente significante (G1.8.1 3) presente na zona do projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

A Terra Indígena Sete de Setembro foi considerado como um atributo de alto valor para conservação e o plano de 
monitoramento da biodiversidade apresentado no PD v.1.1, seção10, (pg 109 a 112), contempla os atributos apontados no 
1.8.1.3. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
3) Comprometer-se com o desenvolvimento de um plano completo de monitoramento dentro de seis meses a partir da data do 
início do projeto ou dentro de doze meses a partir da validação nos Padrões CCB, comprometendo-se também com a 
divulgação do plano e os resultados do monitoramento, assegurando que os mesmos estarão publicamente disponíveis na 
internet e serão comunicados às comunidades e atores locais. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção10 (pg. 126) compromete-se a validar o plano de monitoramento com os Suruís e apresentar um plano 
completo doze meses a partir da validação do projeto nos padrões CCB, assim como publicar eletronicamente os dados 
coletados na forma de relatórios.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Nenhuma NCR ou OBS levantada 

 
 

 
SEÇÃO NÍVEL OURO 

 
GL1. Benefícios de Adaptação às Mudanças Climáticas - Opcional 
 
Conceito 
 
Os critérios para Nível Ouro de Projetos com Benefícios de Adaptação às Mudanças Climáticas 
identificam projetos que irão fornecer apoio significativo na assistência às comunidades e/ou 
biodiversidade, para que estas se adaptem aos impactos das mudanças climáticas. Mudanças e 
variabilidades climáticas locais dentro da zona do projeto podem potencialmente afetar as comunidades e a 
biodiversidade durante o tempo de duração do projeto. Certas comunidades e biodiversidade em algumas áreas do 
mundo serão mais vulneráveis a impactos negativos destas mudanças devido a: vulnerabilidade de importantes 
cultivos agrícolas e sistemas de produção às mudanças climáticas; baixa diversidade de recursos de subsistência; 
instituições, capacidades e recursos insuficientes e inadequados para desenvolver novas estratégias de subsistência 
e altos níveis de ameaça à sobrevivência de espécies devido à fragmentação de habitats. Projetos de carbono 
baseados no uso da terra têm o potencial de auxiliar comunidades locais e biodiversidade a adaptarem-se às 
mudanças climáticas através de: diversificação de renda e estratégias de produção, manutenção de serviços 
ecossistêmicos importantes, tais como regulação hidrológica, polinização, controle de pestes e fertilidade dos solos; 
bem como o aumento da conectividade de habitats através de uma gama de diferentes tipos de habitats e climas. 
 
 
Indicadores 
Os proponentes do projeto devem: 
 
1) Identificar possíveis cenários e impactos regionais de mudanças e variabilidade climática utilizando estudos disponíveis e 
identificar potenciais mudanças no cenário local de uso da terra devido a estes cenários de mudança do clima na ausência do 
projeto. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Não aplicada pelo proponente do projeto.  

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Não Aplicável  
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2) Identificar quaisquer riscos aos benefícios do projeto ao clima, comunidades e biodiversidade do projeto, resultantes de 
possíveis impactos da mudança e variabilidade do clima e explicar como estes riscos serão mitigados47. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Não aplicada pelo proponente do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Não Aplicável 

 
3) Demonstrar que mudanças no clima atuais ou antecipadas tem, ou provavelmente terão um impacto no bem estar das 
comunidades48 e/ou no status de conservação da biodiversidade49 na zona do projeto e áreas de entorno. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Não aplicada pelo proponente do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Não Aplicável.  

 
4) Demonstrar que as atividades do projeto apoiarão as comunidades50 e/ou biodiversidade551na adaptação a possíveis 

impactos das mudanças climáticas. 
 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Não aplicada pelo proponente do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Não Aplicável. 

 
 
 

                                                 
47

 Exemplos de como os riscos das mudanças climáticas podem ser mitigados incluem a escolha de espécies 
(adaptadas a várias temperaturas, precipitação, sazonalidade, salinidade do nível d‟água, doenças/pestes, etc.), 
métodos utilizados para implementar atividades de redução de emissões de GEE, garantia de fontes de água críticas 
ao sucesso do projeto e locação de atividades em relação às mudanças na cobertura da terra (ex: enchentes), 
esperadas como resultado das mudanças climáticas 
48

 Os proponentes do projeto podem demonstrar, por exemplo, evidências da diminuição do acesso a recursos 
naturais de importância ao modo de vida e bem estar geral das comunidades. Modelos de mudanças climáticas que 
detalhem os efeitos previstos nestes recursos naturais, tais como água doce, e avaliações participativas podem ser 
usadas para demonstrar impactos antecipados às comunidades. 
49

 Os proponentes do projeto podem demonstrar evidências de uma mudança na distribuição, fenologia ou 
comportamento de espécies encontradas dentro da zona do projeto. Para a mudança na distribuição, os proponentes 
do projeto devem demonstrar que a mudança afeta a distribuição inteira da espécie e não apenas um sub-grupo ou uma população de sua distribuição (que 
poderia ser parte de uma variação natural ou um efeito dos ganhos em outras 
partes da distribuição da espécie). Alternativamente, os proponentes do projeto podem demonstrar antecipadamente 
mudanças negativas na distribuição de uma ou mais espécies encontradas na área do projeto usando técnicas de 
modelagem. A ferramenta de modelagem recomendada é o Maxent, porque é fácil de implementar e utilizar 
(http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/). Existem climatologias recomendadas como os cenários A1 e A2 
do IPCC, GCMs de alta resolução de Hadley ou do Japão, na escala de 1 km (Também disponíveis na internet em 
http://www.worldclim.org) A melhor prática é ter essa análise realizada por um pesquisador que tenha publicado 
sobre a modelagem de distribuição de espécies e clima usando o Maxent na literatura científica (peer review). 
50 Aonde espera-se que as comunidades passem, ou estejam passando, por diminuições no acesso a recursos naturais 
por causa das mudanças climáticas, os proponentes do projeto devem demonstrar que as atividades irão 
possivelmente diminuir a dependência das comunidades destes recursos naturais. Por exemplo, onde o acesso à água 
limpa for afetado pelas mudanças climáticas, um projeto pode melhorar o manejo hídrico para eficiência máxima, ou 
fornecer métodos alternativos de cultivo ou produtos agrícolas que exijam menos água. As atividades do projeto 
também podem auxiliar as comunidades a adaptarem-se a novos calendários de plantio e colheita, para garantir 
produção máxima. Outras assistências de adaptação às mudanças climáticas podem envolver o auxílio às 
comunidades a se prepararem para “eventos extremos”, tais como enchentes, secas e deslizamentos de terra. 
51 Onde uma mudança real de distribuição ou fenologia de uma espécie é identificada, os proponentes do projeto 
devem demonstrar que as atividades do projeto irão contribuir significativamente para na mitigação dos impactos 
das mudanças climáticas. Exemplos incluem: criar um habitat adequado em uma área que está se tornando 
climaticamente adequada para a espécie que está perdendo seu habitat climaticamente adequado em outras partes de 
sua distribuição natural, e promover fontes silvestres de alimento para uma espécie que está sofrendo declínio 
populacional por causa de desencontros temporais entre necessidades de alimento e disponibilidade do mesmo, 
associados à mudança do clima (como o início da primavera relacionado à vegetação ou insetos). Onde um impacto 
na distribuição modelada é demonstrado, os proponentes do projeto devem demonstrar que o projeto contribui de 
forma significativa para aumentar a habilidade da espécie em ocupar novas áreas ou criar habitats em áreas para as 
quais a espécie está migrando. 
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GL2. Benefícios Excepcionais às Comunidades – Opcional  
 
Conceito 
 
Os Critérios para Nível Ouro de Projetos com Benefícios Excepcionais às Comunidades reconhecem abordagens de 
projetos que são explicitamente “pró-pobres” em termos de garantir benefícios às comunidades e pessoas 
globalmente mais pobres e famílias mais vulneráveis. Assim, projetos de carbono baseados no uso da terra podem 
prestar importantes contribuições à redução da pobreza e melhoria de meios de vida sustentáveis destes grupos. 
Dado que pessoas mais carentes tipicamente têm menos acesso à terra e outros bens naturais, este critério opcional 
requer abordagens inovadoras, que permitam que famílias mais pobres participem efetivamente em atividades ligadas 
a carbono baseadas no uso da terra. 
Ainda, este critério exige que o projeto não cause nenhum dano aos membros mais pobres e vulneráveis dessas 
comunidades, estabelecendo que nenhum membro de um grupo social mais pobre ou vulnerável tenha um impacto 
negativo em seu bem estar ou em seus direitos. 
 
Indicadores 
Os proponentes do projeto devem: 

 
1) Demonstrar que a zona do projeto está em um país com baixo nível de desenvolvimento humano OU em uma área 

administrativa de um país com alto ou médio desenvolvimento humano52 onde, pelo menos, 50% da população de tal área 

está abaixo na linha nacional de pobreza. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Não aplicada pelo proponente do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Não Aplicável. 

 
2) Demonstrar que pelo menos 50% das famílias dentro da categoria mais baixa de bem estar (ex. quartil mais pobre) da 
comunidade terá grandes chances de se beneficiar substancialmente com o projeto.  

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Não aplicada pelo proponente do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Não Aplicável. 

 
3) Demonstrar que quaisquer barreiras ou riscos que possam impedir que os benefícios cheguem às famílias mais pobres 
foram identificados e administrados, a fim de aumentar o provável fluxo debenefícios a tais famílias.   

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Não aplicada pelo proponente do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Não Aplicável. 

 
     4) Demonstrar que foram adotadas medidas para identificar qualquer família mais pobre ou vulnerável, bem como indivíduos 

cujo bem estar ou pobreza possa ser negativamente afetado pelo projeto, e que a concepção do projeto inclui medidas para 
evitar tais impactos. Aonde impactos negativos forem inevitáveis, é necessário demonstrar que os mesmos serão efetivamente 
mitigados. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Não aplicada pelo proponente do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Não Aplicável. 

 

                                                 
52

 Países de Baixo, Médio e Alto Desenvolvimento Humano definidos pelo último relatório sobre desenvolvimento 

humano da UNDP (http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_en_complete.pdf). 
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5) Demonstrar que o monitoramento dos impactos às comunidades será capaz de identificar impactos positivos e                                                                                            
negativos aos grupos mais pobres e vulneráveis. O monitoramento de impactos  sociais deve ter uma  abordagem diferenciada 
que possa identificar impactos positivos e negativos às famílias mais pobres e a  indivíduos, bem como outros grupos em 
desvantagem, incluindo mulheres. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

Não aplicada pelo proponente do projeto. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS Não Aplicável. 

 
 
GL3. Benefícios Excepcionais à Biodiversidade - Opcional 
 
Conceito 
 
Todos os projetos em conformidade com os Padrões CCB devem demonstrar impactos positivos à biodiversidade 
dentro de sua zona de projeto. Os Critérios para Nível Ouro de Benefícios Excepcionais à Biodiversidade identificam 
projetos que conservam a biodiversidade em locais de significância global para a conservação da biodiversidade. Os 
locais que se enquadram nestes critérios opcionais devem estar baseados em uma estrutura de “Áreas Chave para a 
Biodiversidade (ACB) – Key Biodiversity Área (KBA)” de vulnerabilidade e unicidade53. Estes critérios são definidos 
conforme os níveis de ameaça a espécies e populações, já que estes são os elementos mais claramente definidos de 
biodiversidade. Estes critérios científicos são desenhados a partir de boas práticas utilizadas para identificar locais 
importantes para a biodiversidade em mais de 173 países. 
 
Indicadores 
Os proponentes do projeto devem demonstrar que a zona do projeto inclui locais com alta prioridade para conservação da 
biodiversidade, através do atendimento à critérios de vulnerabilidade ou unicidade definidos abaixo: 
 
1. Vulnerabilidade 

Ocorrência regular de espécies globalmente ameaçadas (de acordo com a lista vermelha da IUCN de espécies    
 ameaçadas) no local: 

 
1.1. Espécies criticamente ameaçadas (CR) e ameaçadas (AM) – presença de pelo menos um único indivíduo;  ou 

1.2. Espécies vulneráveis (VU) – presença de pelo menos 30 indivíduos ou 10 pares. 

Resultados da Revisão Documental e Auditoria de Campo  

O PD v.1.1, seção 10 (pg. página 126) apresenta os benefícios excepcionais a biodiversidade que atendem aos critérios de 
vulnerabilidade, identificado através dos inventários biológicos realizados, onde foram identificadas na Terra Indígena Sete de 
Setembro três espécies ameaçadas, 7 espécies perto de ameaçadas e 3 espécies vulneráveis (não foi determinado a 
quantidade de indivíduos) de acordo com a lista vermelha da IUNCN. Porém, não apresentaram especificamente no PD as 
espécies encontradas. 

Conformidade Sim   Não   N/A   

NCR/OBS OBS 07/12 

 

Ou, 

2. Unicidade 
Uma proporção mínima da população global de espécies presentes no local, em qualquer estágio 
de seu ciclo de vida, de acordo com os seguintes limiares54: 

 
2.1.1. Espécies com distribuição restrita – Espécies com distribuição geográfica menor 
que 50.000 km2 e com 5% da população global na área (sítio); 
 
2.1.2. Espécies com distribuição ampla, porém agregada – 5% da população global na 

                                                 
53

 Veja Apêndice A para potenciais ferramentas e estratégias a serem utilizadas como guia. 
54

 Ainda que exista consenso sobre a necessidade de sub-critérios para congregações bio-regionalmente restritas, 
este sub-critério foi excluído dos Padrões CCB até que guias e padrões sejam acordados. 
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área (sítio); 
 
2.1.3. Congregações globalmente significativas – 1% da população sazonal global na área (sítio); 

 

Apêndice B: Informações da Organização 
 
Contato com a Rainforest Alliance 

 

Nome, Posição:  Almir Suruí Narayamoga 

Endereço: Av. JK no. 5217, Riozinho - Cacoal 

Tel/Fax/Email: +55 (69) 3443-2714 
metareila@paiter.org 

 
Contato Financeiro 

 

Nome, Posição:  Mesmo acima 

Endereço: Mesmo acima 

Tel/Fax/Email: Mesmo acima 

 


