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Nome do Projeto: Projeto de Carbono Florestal Suruí 

 

Localização do Projeto: Terra Indígena “Sete de Setembro”. Município de Cacoal, Estado de Rondônia, 

Brasil.  

 

Figura 1. Localização da Terra Indígena Sete de Setembro e sua zona de entorno, entre os 
Estados de Rondônia e Mato Grosso. 

 

Proponente do Projeto: Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí 

  

Pessoa para contato:  

Almir Narayamoga Suruí  

Cargo: Coordenador Geral 

Endereço: Av in JK. 5217, Riozinho - Cacoal 

Fone: +55 (69) 3443-2714 

E-mail: metareila@paiter.org 

Website: www.surui.org 

 

http://www.surui.org/
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Auditor: Rainforest Alliance / Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – IMAFLORA 

 

Pessoa para contato:  

 

Rainforest Alliance: 

Campbell Moore 

Tel: +1 202.903.0717 

cmoore@ra.org 

IMAFLORA 

Bruno Brazil 

Endereço: Estrada Chico Mendes, 185, Piracicaba/SP – Brasil 

Fone: +55 (19) 3429-0800 

e-mail: bruno@imaflora.org / servicosambientais@imaflora.org 

website: www.imaflora.org 

Data de início do projeto, periodo de creditação e duração do projeto: 

Data de início do projeto: 12 / Junho / 2009 

Período de creditação: 12/Junho/2009 até 12/Junho/2038 

Duração: 30 anos 

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, onde os Paiter Suruí firmaram acordo para o 
PCFS e decidiram encerrar as atividades de desmatamento e venda ilegal de madeira na TISS. 
 

A data de início do período de creditação coincide com a data de início do Projeto, dia 09 de Junho de 
2009. O período de creditação do PCFS será de 30 anos, com término no dia 09/06/2038. 

Tabela 1. Principais datas e marcos na implementação do projeto 

 

Marcos Data 

Data de início do projeto 9 de junho de 2009 

Constituição do Fundo Surui - Funbio Dezembro de 2010 

Desenvolvimento do PDD  Maio de 2009 – Setembro de 2011 

Certificado de validação CCB e VCS  30
 
de Março de 2012 

Primeira verificação VCS 15
 
de Julho de 2014 

mailto:cmoore@ra.org
http://www.imaflora.org/
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Primeira venda de redução de emissões 2013 

Início dos investimentos e atividades do projeto 

financiadas pela venda de créditos  
2014 

Monitoramento de desflorestamento e estoques 

de carbono 

Todo ano para desflorestamento e, 

posteriormente, a cada 5 anos para aumento do 

estoque de carbono 

Início da primeira verificação da CCB  Setembro de 2014 

2º. processo de verificação do VCS (esperado) 2015 

 

Período de implementação do projeto apresentado no PIR: 

Seção Clima: Junho de 2009 a Julho de 2013 

Seção biodiversidade: Junho de 2009 a Dezembro 2013 

Seção de Impactos Sociais: Junho de 2009 a Julho de 2014 

Status e histórico do padrão CCB, incluindo datas anteriores de relatórios de 

validação/verificação emitidos: O Projeto de Carbono Florestal Suruí (PCFS) obteve a validação pelo 

padrão CCB em 30 de Março de 2012 (Gold Level). A Rainforest Alliance e o Imaflora atestaram que o 

PCFS está em conformidade com o Padrão Clima, Comunidade e Biodiversidade, 2a. edição, Dezembro 

de 2008.  

Versão do Padrão CCB utilizada para essa verificação: Padrão CCB, 2a. edição, Dezembro de 2008 

 

G3. Desenho e objetivos do projeto 

Resumo dos principais objetivos para o clima, comunidade e biodiversidade 

O PCFS busca consolidar a conservação florestal na TISS através de incentivos financeiros provenientes 

de mecanismos de REDD+ e Pagamento por Serviços Ambientais. Espera-se evitar que no mínimo 

12.217,8 hectares de florestas tropicais sejam desmatados até 2038, gerando a redução de emissões de 

7.169.895,6 tCO2e. Até o momento, o PCFS já evitou a emissão de 385.893,8 tCO2 que seriam liberadas 

para a atmosfera, através da redução do desmatamento entre 2009-2013 dentro da Terra Indígena Sete 

de Setembro. 
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Figura 2. Localização da área do projeto, cinturão de vazamento, área de manejo de vazamentos e região 
de referência do PCFS  

 

O PCFS conseguiu, no final do ano de 2013, o primeiro aporte financeiro oriundos da venda dos créditos 

gerados durante o período 2009-2012. Após longo processo de busca e negociações com investidores e 

potenciais compradores o projeto conseguiu vender a maior parte dos créditos gerados durante o 

primeiro período de monitoramento, possibilitando assim o início da implementação das atividades do 

projeto.  

O projeto iniciou ações para promoção de uma série de benefícios sociais, como a geração de novas 

fontes de renda baseadas em alternativas sustentáveis, criando empregos diretos e indiretos em 

atividades de monitoramento e gestão do território. 

Tabela 2. Status de implementação das atividades do projeto 

Atividades do 

projeto 
Objetivo Atividades planejadas (até 2016) Atividades implementadas 

durante o período de 
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monitoramento 

Proteção Florestal e 

do Meio Ambiente 

Apoiar os Paiter Surui e 

não-indígenas no 

monitoramento e 

vigilância do território. 

1 - Mapeamento de riscos, ameaças e 

vulnerabilidade das Terras Indígenas; 

2 - Reestabelecer e reabilitar linhas 

delimitadoras; 

3 - Construção de bases de vigilância; 

4 - Formação de agentes ambientais; 

5 – Aproximar ações com a Funai e 

Polícia Ambiental; 

6 - Implementar expedições de 

vigilância de rotina. 

1 - Introdução de potenciais 

conflitos por representantes do 

Parlamento Surui (assembléias do 

Parlamento do Surui); 

2 - Desenvolvido em 2010 e 

validado em 2011, com o apoio da 

FUNAI; 

3 – Projeto de construção de 1 

base para 2015; 

                                                            

4- Desenvolvidos 3 treinamentos 

financiados pela USAID; 

5- 3 participações da FUNAI em 

expedições de vigilância;  

6 - Implementado, mas com 

ajustes devido aos aspectos sociais 

e orçamento disponível. 

Segurança Alimentar 

e Produção 

Sustentável 

Organiza as 

possibilidades de uso 

econômico sustentável 

dos recursos naturais 

dentro da Terra Indígena 

Sete de Setembro. 

1 - Diagnosticar o potencial produtivo 

e a necessidade de assistência técnica;  

2 - Promover discussões sobre a Rede 

de Agricultores;  

3 - Identificar alternativas sustentáveis 

de geração de renda;  

4 - Promover cursos de produção 

agroextrativista;  

5 - Implementar a gestão agro-

ecológica de plantações;  

6 - Estrutura e melhorar as cadeias de 

fornecimento;  

7 - Preparar materiais de comunicação;  

8- Promover o reflorestamento, 

sistemas agroflorestais e densidade de 

plantio; 

9 - Prestar assistência técnica para a 

produção local;  

10 - Analisar a possibilidade de 

1 - O diagnóstico foi iniciado em 

algumas frentes produtivas;  

2 - A discussão começou em 3 

frentes: Castanha do Brasil, 

turismo e artesanato;  

3 - Cumprida. Apresentação do 

documento "Subsídios Para 

Construção fazer Plano de 

Promoção como Alternativas 

Econômicas da TISS" (Milanez 

2011);  

4 – 2 cursos realizados (Curso de 

SAFs promovido pela ECAM em 

Abril de 2014 e Curso de 

Agroecologia em parceria com a 

EMATER); 

5 - Não realizado ainda;  

6 - Desenvolvimento de planos de 

negócios das cadeias de Castanha 

do Brasil,  turismo e artesanato;  

7 – Site em elaboração para 

divulgação do artesanato e 
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certificação. extrativismo da castanha;  

8 - Início das atividades de plantio 

(150 mudas plantadas em 12 

aldeias);  

9 – Curso com EMATER em 

andamento e parceria SEAGRI para 

piscicultura (implantação de 

tanques);  

10 - Não realizado ainda. 

Fortalecimento 

Institucional 

Contribuir para a 

autonomia dos povos 

indígenas Paiter Surui 

por meio do 

fortalecimento 

institucional de suas 

organizações.  

1- Plano estrutural de Centros de 

Apoio;  

2 - Plano presente para a aprovação do 

Paiter;  

3 - Centros de Apoio Equipe 

(computadores, impressoras, 

telefones, etc) e de veículos;  

4 - Consultoria Técnica (gestão e 

organização administrativa);  

5 - Contratar pessoal. 

1 - Centro de treinamento Paiter 

Surui em plano funcionamento;  

2 - Negociações preliminares sobre 

o "Plano de Política Pedagógica" 

para os Suruí;  

3 - Parcialmente equipado com 

computadores e impressoras;  

4 – Oficinas realizadas sobre 

elaboração de projetos e gestão de 

associações;  

5 – Assessora para Projeto de 

Carbono Suruí e representante de 

mulheres contratadas 

Desenvolvimento e 

implementação do 

Mecanismo 

Financeiro  

(Fundo Suruí) 

Desenvolvimento e 

implementação de 

Fundo Suruí para a 

gestão financeira do 

PCFS. 

1 - Criar um modelo de gestão 

financeira para o Fundo Suruí;  

2 - Diversificar as fontes de 

financiamento para a implementação 

das atividades do projeto. 

1 - Desenvolvimento de manual 

(pelo Funbio) validado pelos 

líderes Suruí;  

2 - Novos projetos (homólogos, ou 

i.e., ECAM e projetos FT, 

financiado pelo Fundo Vale; 

projeto do Idesam, ECAM, Kanindé 

e Metareilá, financiado pela Skoll). 

 

A biodiversidade local apresenta um alto valor para conservação (HCV), seja por conter espécies 

ameaçadas e endêmicas ou por sua população possuir intensa relação e uso dessa diversidade com 

centenas de espécies de fins alimentícios, medicinais e espirituais. O PCFS já iniciou a reversão do 

cenário de desmatamento e extinção de espécies locais que compõe estes recursos, contribuindo para a 

manutenção do corredor etnoambiental composto por diversas Terras Indígenas e Unidades de 

Conservação. 

O projeto está empreendendo diversas atividades para controlar o desmatamento que vem ocorrendo 
atualmente na TISS. As atividades estão divididas em quatro grandes eixos, que são: 
 



 v3.2    8 

1) Fiscalização e Meio Ambiente: Apoiar o monitoramento, a vigilância e a capacitação dos Paiter 
Suruí para a defesa de seu território 

2) Segurança Alimentar e Produção Sustentável: Organizar as possibilidades de utilização 
econômica dos recursos naturais existentes dentro da TISS de forma sustentável  

3) Fortalecimento Institucional: Contribuir para a autonomia do povo Paiter Suruí na gestão 
territorial da TISS por meio do fortalecimento institucional de suas organizações. 

4) Desenvolvimento e implantação de um mecanismo financeiro - Fundo Suruí: Para a gestão 
financeira do Projeto de Carbono Florestal Suruí, que é uma ferramenta essencial para a 
implantação do Plano de Cinqüenta Anos do Povo Paiter-Suruí

1
, na TISS. 

 
A base do PCFS é garantir a geração de renda para o povo Paiter Suruí através de alternativas que não 

estejam associadas ao desmatamento e esgotamento dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que 

garantem a proteção do território e integridade dos modos de vida tradicionais dos Paiter Suruí. 

Qual critério opcional para o “Nível Ouro” está sendo utilizado e um breve resumo dos benefícios 

excepcionais gerados projeto para atingir os requerimentos do Nível Ouro: 

O projeto obteve status Gold devido a sua relevância e importância para a conservação da 
biodiversidade na TISS. O projeto vem promovendo a conservação de diversas espécies endêmicas da 
região. Para informações sobre as espécies endêmicas e de “Alto Valor para Conversação” na Terra 
Indígena Sete de Setembro, assim como as atividades fomentadas pelo projeto para atingimento dos 
requerimentos do “nível ouro”, ver seção GL3. Benefícios Excepcionais a Biodiversidade 

 

Data de finalização desta versão do PIR, e número da versão:  

05 de Setembro de 2014, v 1.0 

Identificar prováveis riscos naturais e induzidos pelo homem para os benefícios esperados de 

clima, comunidade e biodiversidade durante a vida do projeto e delinear medidas necessárias 

para mitigar esses riscos. 

Tabela 3. Riscos associados ao projeto e estratégias de mitigação 
 

                                                           
1
 Metareilá, 2010. 

Benefícios Riscos Efeitos Mitigação Mensurada 
Status de 

implementação 

 

Clima 

Taxa de 

desflorestamento na TI 

é maior do que o 

esperado 

Projeto gerou menos 

redução de emissões do 

que o esperado 

- O PCFS contabiliza 10% 

das reduções de 

emissões esperadas no 

cenário de linha de base 

como emissões do 

projeto. Cria-se assim 

uma margem de trabalho 

que permite expandir 

áreas de uso das 

comunidades, sem 

comprometer os 

benefícios climáticos 

esperados com o projeto. 

 - Implementação de 

ações de monitoramento 

participativo, reduzindo 

 

- Mantido (10% 

para permitir a 

expansão de áreas 

de uso comunitário) 

 

 

 

 

Agentes ambientais 

do Suruí treinados, 
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assim a chance destas 

ocorrências 

operando na 

detecção de 

desmatamento, 

invasões e 

ameaças ao 

território indígena 

Eventos naturais e 

antrópicos (ex.: secas, 

incêndios florestais, 

etc.) 

Aumento imprevisto das 

emissões de CO2 

 

- Monitoramento do clima 

a longo prazo 

 

- Criação da brigada de 

incêndios para combater 

ocorrência de fogo na TI 

 

- Manutenção de 10% 

dos estoques de carbono 

do projeto como buffer 

- Parceiros do 

projeto 

responsáveis pelo 

monitoramento do 

desmatamento 

através de análise 

GIS 

- Criação e 

treinamento de uma 

brigada de incêndio 

na TISS  

- As reservas do 

projeto foram 

atualizadas para 

14% após a 1 ª. 

verificação  do VCS 

Mudança climática de 

longo prazo (ex: El 

Niño) 

Alteração de microclima 

devido ao aumento da 

temperatura e 

diminuição da umidade 

- Monitoramento das 

características climáticas, 

tais como a dinâmica da 

floresta e da 

biodiversidade 

- Manutenção de uma 

reserva de 10% dos 

estoques de carbono 

disponíveis 

 

- -Atividade contínua 

 

 

- As reservas do 

projeto foram 

atualizadas para 

14% após a 1 ª. 

verificação  do VCS 

Comunidade 

 

Aumento das taxas de 

desmatamento 

Comunidades recebem 

menos recursos do que 

o previsto, 

comprometendo, assim, 

suas atividades 

(1) estratégia financeira 

com base em fontes de 

renda diversificadas 

(2) Formação de agentes 

ambientais indígenas 

para ajudar a evitar 

aumentos das taxas de 

desmatamento 

(1)  Além das 

receitas de 

carbono, o povo 

Surui está à 

procura de novos 

mercados para 

produtos não-

madeireiros, 

artesanato, etc 

(2)  Agentes 

ambientais 

indígenas treinados 

e em atuação 

Eventos naturais e 

antrópicos (ex.: secas, 

incêndios florestais, 

etc.) 

Danos a produção e 

segurança alimentar das 

comunidades 

- Estabelecimento de 

estratégias de adaptação 

e sistemas de apoio para 

aldeias 

-Implementação de uma 

 

O povo Surui, 

apoiado por 

instituições 

parceiras, está 
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estratégia diversificada de 

geração de renda  

estruturando planos 

de negócios e 

projetos voltados 

para boas práticas 

na coleta e venda 

de castanha do 

Brasil e outros 

produtos locais. 

Biodiversidade 

 

Perda de habitat e 

degradação como 

consequência do 

desflorestamento 

Perda da biodiversidade 

das espécies florestais, 

possivelmente 

resultando em 

simplificação dos  

ecossistemas  e 

consequente perda do 

estoque de carbono 

(1) Implementação de 

monitoramento 

participativo 

(2)  O uso de uma 

metodologia de 

monitoramento que inclui 

a verificação de impactos 

à biodiversidade 

- (1) Atividade 

contínua 

 

 

(2) Atividade 

contínua 

Declínio populacional de 

espécies de flora e 

fauna utilizadas pelo 

povo Surui, como 

resultado de caça 

excessiva e coleta de 

recursos não-

madeireiros 

Diminuição de 

diversidade da dieta 

- Monitoramento 

participativo e de 

sensibilização 

-Complementação de 

fontes de alimentos 

- Reflorestamento de 

espécies de importância 

tradicional 

Atividade contínua  

 

 

Iniciativa Surui de 

reflorestamento 

com espécies com 

significativo valor 

econômico 

 

 

 

 

 

 

Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto não obtém 

recursos financeiros 

suficientes  

Atividades não podem 

ser implementadas 

como planejado 

-1 Desenvolvimento de 

uma estratégia financeira 

com base em múltiplas 

fontes,  não apenas nos 

créditos de carbono 

2 - Criação de um fundo 

permanente para apoiar a 

implementação de 

atividades tanto durante o 

tempo de vida do projeto 

e após as transações de 

crédito de carbono 

 

Fundo Surui esta 

estabelecido e 

operante 

 

Mesmo acima 

Algumas das aldeias 

decidir não participar do 

projeto 

(1) Aumento do 

desmatamento em torno 

aldeias que se 

abstiveram  

(2) Aldeias que se 

abstiveram começaram 

a realizar atividades de 

desmatamento em 

outras áreas do território 

 

1 - Iniciativas de 

valorização da cultura 

Surui, evocando mudança 

de atitude 

2 - Plano de comunicação 

para a conscientização e 

educação ambiental 

3 - Todas as áreas de TI 

serão monitoradas e 

quaisquer emissões 

inesperadas serão 

contabilizadas pelo 

projeto 

 

 

 

 

 

 

Toda a terra 

indígena está 

sendo monitorada 

pelos participantes 
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4 - Aplicar o cumprimento 

da legislação ambiental e 

indígena (PNGATI) 

do projeto 
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Descrever as medidas necessárias e adotadas para manter e aperfeiçoar os benefícios para o 

clima, comunidades e biodiversidade para além da duração do projeto. 

O projeto definiu duas estratégias para garantir os benefícios para o clima, comunidade e biodiversidade 
a longo prazo: 
 
A primeira é a criação de um mecanismo financeiro, Fundo Paiter Surui, permanente para o povo Paiter 
Suruí que irá gerenciar os recursos das reduções de emissões e também de outras fontes de captação, 
como doações privadas, fundos internacionais, programas multilaterais, p. ex. ppropiciando um ambiente 
de financiamento  para conduzir atividades alternativas de geração de renda e monitoramento do TI.  
 
A segunda é que a implementação do projeto prevê sobretudo a melhoria e estabelecimento de cadeias 
produtivas de produtos florestais não madeireiros e agrícolas, garantindo a renda para as comunidades 
envolvidas. Dentro dessa estratégia está a valorização e revitalização da cultura Suruí, a qual será 
focada na retomada de atividades tradicionais, historicamente de baixo impacto aos recursos florestais. 
Assim, espera-se que ao final do período de duração do projeto, tais atividades estejam já 
completamente estruturadas e em operação, garantindo assim seus benefícios mesmo com o fim da 
venda de créditos. 
 
Ambas estratégias já estão criadas e em operação. O Fundo Paiter Suruí opera por meio de um Manual 
Operacional que define processos e fluxos de  gestão tendo recebido  os primeiros aportes financeiros 
oriundos de transação de créditos verificados (VCUs) gerados pelo projeto. As associações indígenas do 
povo Suruí, junto com instituições parceiras, também já iniciaram ações de melhoria das cadeias 
produtivas para produtos não –madeireiros, como a castanha do Brasil. 
 

Descrever como a documentação completa do projeto foi tornada acessível às Comunidades e 

Outros Atores, como a documentação resumida do projeto (incluindo como acessar a 

documentação completa) foi disseminada ativamente às Comunidades em linguagens locais ou 

regionais pertinentes, e como encontros de informações amplamente divulgadas foramrealizadas 

com Comunidades e Outros Atores.  

Toda a documentação referente ao PCFS está disponível na sede da Associação Metareilá, 

representante do povo Paiter Surui, na língua portuguesa. Alguns documentos estão em forma impressa 

e outros em formato eletrônico. Os parceiros do projeto também se mantém abertos e disponíveis para 

apresentar qualquer informação solicitada pelo Povo PaiterSuruí. Todas as etapas do Projeto Suruí 

(reuniões de planejamento e das ações de implementação), contam com a participação dos Suruís. 

 

Explicar como informações pertinentes e adequadas sobre potenciais custos, riscos e benefícios 

para as Comunidades foram fornecidas a elas de forma que possam compreender e de maneira 

oportuna antes de qualquer decisão que elas sejam solicitadas a tomar em relação àparticipação 

no projeto. 

O Projeto de Carbono Florestal Suruí é uma iniciativa do próprio povo Paiter. Desde o início, durante o 

desenho do projeto, os parceiros do projeto mantém uma estreita comunicação com a Associação 

Metareilá, lideranças indígenas, jovens Suruís e mulheres, apresentando as oportunidades e desafios 

que o projeto poderá gerar. A participação das comunidades locais nas etapas de desenho, 

planejamento e implementação do projeto, ocorrem através de reuniões, consultas e processos de CLPI. 

 

No referente ao Fundo Paiter Surui todo seu desenho, princípios, missão, governaça, atribuições das 

partes envolvidas, macroprocessos e fluxos contaram com intensa participação das Associações 

Indígenas e de representates do povo. O mesmo ocorreu com o Manual Operacional. Todo o 
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desenvolvimento do Fundo contou com etapas de validação, sendo que a validação final foi realizada em 

uma oficina específica com grande participação do povo Surui.   

 

Descrever as medidas tomadas e os métodos de comunicações utilizados para explicar às 

Comunidades e Outros Atores o processo para validação e/ou verificação em relação aosPadrões 

CCB por um Auditor independente, concedendo-lhes informações oportunas sobre a visita local 

do Auditor antes que esta ocorra e facilitando a comunicação direta e independente entre eles ou 

seus representantes e o Auditor. 

Desde o início das validações do projeto, em 2012, os parceiros do projeto vêm explicando o 

funcionamento do projeto de REDD+, os processos de auditoria (validação e verificação) e a 

necessidade de se submeter o projetos a padrões internacionais de alto nível. Atualmente, o Povo Paiter 

está ciente da importância de passer pelos processos de auditorias, visando acessar o Mercado para 

venda dos créditos e ampliar ainda mais a visibilidade do projeto e do povo Paiter. No ano de 2014, 

ocorreram 2 reuniões presenciais entre os parceiros do projeto e o Povo Paiter, com a finalidade de 

planejar a verificação CCB, datas, responsáveis, etc. 

Descrever como as Comunidades, incluindo todos os Grupos Comunitários e Outros Atores, 

influenciam a concepção e implementação do projeto através de Consulta Efetiva, 

particularmente com o objetivo de otimizar os benefícios para a Comunidade e Outros Atores, 

respeitando costumes, valores e instituições locais e mantendo atributos de alto valor para 

conservação. Os Proponentes do Projeto devem documentar as consultas e indicar se e como a 

concepção e implementação do projeto foi foram revisadas com base nessa contribuição.42 Um 

plano deve ser desenvolvido e implementado para continuar a comunicação e a consulta entre os 

proponentes do projeto e as Comunidades, incluindo todos os Grupos Comunitários e Outros 

Atores em relação ao projeto e seus impactos para facilitar a gestão adaptativa43 ao longo da 

duração do projeto. 

O projeto contou com um importante processo de consentimento livre, prévio e informado
2
 nas 

comunidades da TISS, informando aos PaiterSuruí as atividades previstas e os possíveis impactos, 

consultando-os sobre suas preocupações e sugestões e demandas. 

O processo foi conduzido durante o ano de 2009 e dividido em três etapas. A primeira foi composta por 

reuniões e discussões entre os próprios Suruí, para chegarem a consensos mínimos referentes à 

possibilidade de desenvolvimento e implementação do PCFS.  

A segunda etapa foi composta por reuniões entre as lideranças indígenas, representantes das 

associações locais e chefes de clãs com as demais instituições parceiras do projeto
3
. Neste momento, as 

lideranças tradicionais e dasassociações organizações indígenas puderam se familiarizar com o que são 

os pagamentos por serviços ambientais, especialmente aqueles oriundos do carbono, assim como toda a 

dinâmica metodológica e de atividades que compõem a construção do Documento de Concepção do 

Projeto (DCP).  

                                                           
2
 O conhecimento prévio e informado foi um processo de disseminação de informações discussão entre os próprios Suruí a 

respeito da possibilidade de desenvolvimento do Projeto Carbono Florestal  
3
Forest Trends, IDESAM, ACT Brasil, Kanindé, FUNBIO, entre outras 
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A terceira etapa consistiu em atividades de campo, com visitas e reuniões comunitárias nas aldeias, 

levando informações sobre o projeto para os diferentes grupos existentes na TISS
4
 e discutindo os 

conceitos técnicos relacionados ao PCFS. 

Além de todo o processo de consulta, o projeto também conta com um plano de comunicação 

permanente e mecanismos de resolução de conflitos, para garantir que os atores envolvidos direta ou 

indiretamente no projeto tenham chance de expressar suas demandas e sugestões. A forma de 

funcionamento segue a própria hierarquia do Povo Paiter. Os representantes de aldeias ou de clãs, 

podem receber sugestões sobre o projeto e encaminhá-las para reuniões na Associação Metareilá ou, 

em maior instância, reuniões do Parlamento Suruí, para que os problemas sejam encaminhados e 

solucionados. 

Demonstrar que todas as consultas e processos participativos foram conduzidos diretamente 

com as Comunidades e Outros Atores ou através de seus representantes legítimos, assegurando 

níveis adequados de compartilhamento de informações com os membros dos grupos.  

Registros fotográficos e listas de presença das consultas e processos participativos estão disponíveis na 

Associação Metareilá 

Descrever as medidas necessárias e adotadas para permitir a efetiva participação, conforme 

apropriado, de todas as Comunidades, incluindo todos os Grupos Comunitários, que desejam e 

necessitam envolver-se na concepção, implementação, monitoramento e avaliação do projeto 

durante toda a sua duração, e descrever como elas foram implementadas de maneira 

culturalmente apropriada e sensível às questões de gênero.  

Conforme apresentado anteriormente, o planejamento e implementação das ações relacionados ao 

PCFS são realizadas de forma coletiva. As associações indígenas (representantes dos 4 clãs do Povo 

Paiter) já estão elaborando projetos para o Fundo Paiter Suruí, de forma a atender as demandas locais. 

As mulheres participam dos processos de decisão nas diferentes escalas hierárquicas do Povo Suruí. 

Oficinas e atividades relacionadas a melhoria da qualidade de vida das mulheres Suruís também foram 

promovidas no âmbito do Projeto de Carbono. 

Especificamente, como descrito no Manual Operacional do Fundo Paiter Surui, um dos Prícipios de 
constituição do é o de PARTICIPAÇÂO, definida como:  A participação deve permear todos os atos do 
Fundo, garantindo o envolvimento de todo povo Paiter Surui, com especial atenção as questões de 
gênero e gerações. E tem como Finalidade: Assegurar a inclusão, o entendimento e o engajamento de 
todo povo Paiter Surui, bem como garantir a construção e adequação do Fundo as suas necessidades e 
expectativas. Sendo que sua implementação prevê: 
 

 Estruturação de órgãos participativos (conselhos, câmara de resolução de conflitos etc.), com 

caráter deliberativo e consultivo; 

 Realização de atividades para formação de interlocutores jovens do povo Paiter Surui; 

 Definição de condicionantes que garantam a ampla participação no âmbito dos projetos 

financiados pelo Fundo; 

 Instituição de procedimentos simples para apresentação de projetos e transferência de recursos, 

que sejam acessíveis a todo povo Paiter Surui; 

                                                           
4
Anciãos, jovens, lideranças, pajés, parteiras, mulheres, professores, agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de 

saneamento e demais representantes da aldeia 
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 Garantia de assento para as mulheres em todas as instâncias do Fundo; 

 Criação de estratégias de empoderamento e engajamento das mulheres Paiter Surui; 

 Criação de ferramentas para o estabelecimento de sinergia entre as atividades voltadas à 

participação e aquelas destinadas à comunicação; e 

 Criação de comissões técnicas para apoio ao povo Paiter Surui no entendimento de questões 

específicas. 

 

Descrever as medidas necessárias e adotadas para assegurar que o proponente do projeto e 

todas as outras entidades envolvidas na concepção e implementação do projeto não estejam 

envolvidos em nenhuma forma de discriminação ou assédio sexual em relação ao projeto.  

O proponente do Projeto de Carbono Florestal Suruí é a Associação Metareilá do Povo Indígena 

Suruí, instituição representante do povo Paiter Suruí. A Associação Metareilá atua na defesa e 

preservação do patrimônio cultural e territorial dos Paiter Suruí, buscando promover a garantia da 

biodiversidade e a formação dos povos e lideranças indígenas no intuito de construir e fortalecer a 

autonomia do povo Paiter.  

A Associação Metareilá, fundada em 1988, foi a primeira organização indígena de Rondônia criada para 

defender os direitos indígenas e em especial os do povo PaiterSuruí. Nos últimos anos, a Associação 

Metareilá trabalhou em parceria com diversas instituições como Kanindé, FUNAI, Ministério do Meio 

Ambiente, ACT Brasil, USAID, Aquaverde, IEB, ConservationStrategyFund (CSF Brasil), entre outros. 

Estas parcerias foram firmadas visando à valorização da cultura tradicional, o desenvolvimento 

sustentável e o combate à exploração ilegal de madeira na Terra Indígena Sete de Setembro. 

No ano de 2009, foi firmado um Memorando de Entendimento entre: Associação Metareilá, Kanindé, 
ACT-Brasil, Forest Trends, IDESAM e FUNBIO, com o objetivo de unir esforços entre os partícipes para 
disponibilizar recursos técnicos, materiais, administrativos e financeiros, no desenvolvimento do Projeto 
de Carbono Florestal Suruí. 

 

O Projeto conta assim com sólida estrutura administrativa e gerencial. Todas as instituições participantes 
prezam pela ética e boa conduta de suas ações. 

 

Demonstrar que um claro procedimento de reparação de reclamações foi formalizado para lidar 

com controvérsias com Comunidades e Outros Atores que surjam durante o planejamento, a 

implementação e a avaliação do projeto em relação, mas sem limitação, ao Consentimento Prévio, 

Livre e Informado, a direitos a terras, territórios e recursos, ao compartilhamento de benefícios e 

à participação. O projeto deverá incluir um processo para receber, analisar, responder e tentar 

solucionar Reclamações em um prazo razoável. O Processo de Feedback e Reparação de 

Reclamações deverá levar em conta métodos tradicionais utilizados pelas Comunidades e Outros 

Atores para resolver conflitos.  

Conforme apresentado, o PCFS conta com procedimentos para atendimento a reclamações e sugestões 

do Povo Paiter sobre o Projeto, através da própria estruturar hierárquica do Povo Paiter. 

A primeira instância representativa dos Paiter é o Conselho de clãs, composto por 3 representantes de 
cada clã. A segunda instância são os Labiwayey (líderes do Povo) composto por 2 representantes de 
cada zona (ao total, existem 5 zonas dentro da TISS). Acima do Labiwayey está o Labiwayesagah (Líder 
Maior do Povo) e o Conselho de Anciões. Existem ainda organizações indígenas (por exemplo as 
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associações) e organizações não indígenas que apóiam a execução de projetos e assessoram as 
demais instâncias. 

 

 

G4. Capacidade de gestão  

 

Conforme apresentado anteriormente, o Projeto de Carbono Florestal Suruí apresenta sólida estrutura 
técnica e gerencial, atendendo a grande maior parte das necessidades relativas ao desenho, 
planejamento e implementação de um projeto de REDD+. As habilidades específicas de cada uma das 
instituições diretamente envolvidas com o Projeto de REDD+ Suruí estão apresentadas a seguir: 

 

(i) Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí (Proponente do Projeto): Instituição 

representante do Povo Paiter Suruí. Fundada em 1988, foi a primeira organização 

indígena de Rondônia criada para defender os direitos indígenas e em especial os do 

povo Paiter Suruí. Nos últimos anos, a Associação Metareilá trabalhou em parceria com 

diversas instituições como Kanindé, FUNAI, Ministério do Meio Ambiente, ACT Brasil, 

USAID, Aquaverde, IEB, Conservation Strategy Fund (CSF Brasil), entre outros. Estas 

parcerias foram firmadas visando à valorização da cultura tradicional, o desenvolvimento 

sustentável e o combate à exploração ilegal de madeira na Terra Indígena Sete de 

Setembro. 

(ii)  Associação de Defesa Etnoambiental (Kanindé):  
Habilidades Técnicas: Atua em ações de vigilância e fiscalização de T.I.s, prestando 
assessoria às organizações indígenas, laudos de impacto ambiental, diagnóstico 
etnoambiental participativo em Terras Indígenas, atividades de educação ambiental, 
elaboração de projetos e acompanhamento de políticas públicas. 

 

(iii) Equipe de Conservação da Amazônia – ECAM:  

Habilidades Técnicas: Atua no fortalecimento das comunidades tradicionais e na 
conservação do meio ambiente. Coordenou o processo de construção do 
“Consentimento Prévio Informado” com os Paiter Suruí além de prestar consultoria 
jurídica, antropológica e de geoprocessamento ao PCFS. 

 

(iv) Forest Trends:  

Habilidades Técnicas: Atua na promoção do manejo florestal sustentável e 
conservação florestal através da valoração de serviços ambientais. Apóia projetos e 
iniciativas que pretendem desenvolver este mercado de serviços ambientais visando à 
melhoria das condições de vida das comunidades locais. 

 

(v) Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – IDESAM 

Habilidades Técnicas: Trabalha para promover a valorização e o uso sustentável de 
recursos naturais na Amazônia, buscando alternativas para a conservação ambiental, o 
desenvolvimento social e a mitigação das mudanças climáticas. O Instituto desenvolve 
projetos e atividades relacionadas ao mecanismo de REDD+ e Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), possuindo experiências anteriores na construção de metodologias, na 
elaboração de DCPs e validação de projetos. 

 

(vi) Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO: 

Habilidades Técnicas: Trabalha com a conservação da diversidade biológica no Brasil. 
Elabora arranjos e mecanismos econômicos e financeiros que garantam a 
sustentabilidade financeira de longo prazo de iniciativas de conservação, além de 
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estimular a capacidade de agentes locais para operar com os recursos que ajuda a 
disponibilizar.  

 

(vii) Associação Gãbgir do Povo Indigena Paiter Surui 

Habilidades Técnicas: Possui, desde 2010, projeto de educação em parceria com 
Universidade de Brasília sobre idioma Paiter. Atua em trabalhos com a FUNASA 
(VigiSUS) e desenvolve o Projeto “Ponto de Cultura” (1ª. Oficina em 2010 com presença 
do governo federal e estadual) que visa a inclusão digital dos Paiter Suruí. 

 

(viii) Associação do Povo da Floresta Kabaney 

Habilidades Técnicas: Atua, desde 2005, na execução do Projeto VigiSUS, que 
envolve a criação de pomares e melhoria do roçado. Participa como conselheiro do 
Conselho de Agricultura do município de Cacoal (desde 2007) 

 

(ix) Associação Garah Pameh do Povo Kabaney Paiter Suruí 

Habilidades Técnicas: Desenvolve o projeto “Ponto de Cultura” com a Rede Povos da 

Floresta desde o ano de 2009. Atuaram no Projeto de reflorestamento da TI Sete de 

Setembro (em 2009) e são representante do Povo Paiter no gabinete da Prefeitura de 

Rondolandia/MT em assuntos indígenas Suruí. Possuem, desde 2010, projeto com a 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) que fornece merenda escolar a partir 

de alimentos tradicionais, produzidos localmente. 

(x) Associação Pamaur de Proteção ao Clã Makor do Povo Paiter Suruí 

Habilidades Técnicas: Realização de oficinas de resgate cultural (fotos, imagens) e 

atuação no Conselho de Saúde Indígena há 6 anos (premiados pelo Ministério da 

Cultura com o prêmio “Cultura Indígena”). Execução do projeto de implantação de 

pomares e plantas medicinais tradicionais, específico para mulheres (2007/2008 – junto 

a VigiSUS) 

(xi) Instituto Florestal Yabner Gãbgir do povo Paiter Suruí 
Habilidades Técnicas: Premiado pela The Nature Conservancy (TNC) por projeto de 
reflorestamento (vinculado a projeto de Carbono). Há dois anos, desenvolve projeto 
cultural próprio, promovendo feiras culturais quinzenais na própria TI com a intenção de 
fomentar o resgate de alimentos tradicionais. 

 

Descrever as medidas necessárias e adotadas para fornecer orientação e treinamento aos 

trabalhadores do projeto e pessoas apropriadas das Comunidades com o objetivo de gerar 

habilidades e conhecimento úteis localmente para ampliar a participação local na implementação 

do projeto. Esses esforços para gerar capacidade devem estar direcionados a uma grande 

variedade de pessoas nas Comunidades, com atenção especial às mulheres e pessoas 

vulneráveis e/ou marginalizadas. Identificar como o treinamento é passado a novos trabalhadores 

quando há rotação de pessoal, de modo que a capacidade local não seja perdida.  

O PCFS fornece capacitação técnica, de gestão e organizacional para garantir a efetiva participação e 

liderança dos PaiterSuruí nas tomadas de decisão e implementação de programas e atividades previstas 

pelo projeto, utilizando as ferramentas necessárias para desempenharem suas funções de maneira 

adequada e segura. 

O plano de capacitação envolve atividades que promovem não apenas o desenvolvimento técnico, mas 

também o fortalecimento e organização social das comunidades e associações locais ao agregar novos 
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conhecimentos e difundir o conhecimento tradicional. Outras atividades também serão conduzidas 

visando à melhoria da qualidade de vida na TISS, incluindo treinamento de Agentes de Saúde 

comunitários para dar assistência em caso de necessidade de primeiros socorros e de Agentes 

Ambientais, para monitorar a biodiversidade e fiscalizar o território contra exploração indevida dos 

recursos naturais. 

Até o presente momento, uma série de capacitações e treinamentos já aconteceram, visando 

emponderar os PaiterSurui frente as atividades do projeto, como os listados a seguir:  

- Treinamento de agentes ambientais – 35 PaiterSuruís já capacitados em proteção do território, 
1os socorros, legislação indígena e ambiental, ecologia, mecânica, piloto de barco, GPS e 
cartografia, uso público da TI, valores culturais, técnica de abordagem. 

- Oficinas de turismo. 

- 30 Suruís capacitados em inventário florestal e uso do ODK (Open Data Kit).  

- Curso de gestão administrativa e financeira de projetos. 

- 7 Suruís capacitados em sofwtare livre e áudio, mídia, texto e imagem. 

- 50 mulheres (artesãs) realizaram oficina de artesanato coordenado pela ACT. 

- Capacitação em esclarecimento sobre documento de concepção do projeto (DCP). 

Demonstrar que as pessoas das Comunidades recebem oportunidades iguais de ocupar todos os 

cargos de trabalho (incluindo os de administração) se as exigências do emprego forem 

satisfeitas. Explicar como os trabalhadores são selecionados para os cargos e, quando for 

pertinente, descrever as medidas necessárias e adotadas para assegurar que os membros da 

Comunidade, incluindo mulheres e pessoas vulneráveis e/ou marginalizadas, tenham uma chance 

justa de ocupar cargos para os quais possam ser treinados.  

A contratação de mão de obra local para a implementação das atividades do projeto prioriza os próprios 

PaiterSuruí. Algumas ações pontuais (ex: estudos sobre dinâmicas de biomassa e carbono) que podem 

exigir habilidades específicas, são supridas através de parcerias e/ou contratos elaborados caso a caso. 

O processo de seleção dos PaiterSuruí atende as normas de organização tradicional, que envolve as 

habilidades para execução das atividades, disponibilidade, capacidade de disseminação do 

conhecimento adquiridos. Estão sendo criadas oportunidades para o envolvimento de grupos sub-

representados, como mulheres e jovens.  

Submeter uma lista de todas as leis e regulamentos pertinentes que cubram os direitos do 

trabalhador no país hospedeiro. Descrever as medidas necessárias e adotadas para informar os 

trabalhadores sobre seus direitos. Fornecer garantia de que o projeto cumpre ou excede todas as 

leis e/ou regulamentos aplicáveis que cobrem os direitos do trabalhador e, quando pertinente, 

demonstrar como a conformidade é alcançada.  

A regulamentação trabalhista nacional abarca leis, portarias, convenções e acordos coletivos de trabalho 

que tem peso normativo e são constituídas sob o princípio da proteção ao trabalhador. Sua norma 

direcionadora é a Consolidação das Leis Trabalhista(CLT), definida pelo Decreto-lei nº 5452/43 e que 

vem constantemente sendo atualizada diante das constantes transformações nas relações de trabalho. 



 v3.2    19 

No caso do PCFS, a realização de atividades de vigilância do território, bem como as de manejo voltadas 

para a geração de renda vem sendo realizada dentro de uma lógica colaborativa que se assemelha ao 

voluntariado (garantindo-se ajuda de custo aos envolvidos) e é realizado de maneira rotativa, a fim de 

propiciar o envolvimento coletivo. Com a devida estruturação do Fundo Surui, cuja gestão do Mecanismo 

financeiro é de responsabilidade do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), será viabilizada a 

contratação dos próprios PaiterSurui para exercício das funções previstas no projetos. Os contratos 

serão firmados diretamente entre os beneficiários de recursos do Fundo e contratados, de acordo com a 

modalidade adequada para a função (CLT, contrato temporário, consultoria, etc.). Excepcionalmente, em 

um primeiro momento, poderá existir a possibilidade do Funbio realizar diretamente as contratações. Em 

ambos os casos, os contratados serão informados de seus direitos no ato da contratação. 

Este processo de conscientização sobre direitos já foi iniciado por meio do diagnóstico de situações de 

risco e que permitem a avaliação ambiental e de riscos e devida capacitação sobre instrumentos e meios 

de proteção pessoal, visando à adequação aos parâmetros legais, em especial, à Norma 

Regulamentadora de Segurança e Saúde do Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração 

Florestal e Aquicultura (NR 31). 

Avaliar amplamente as situações e ocupações que possam surgir através da implementação do 

projeto e representar um risco substancial à segurança do trabalhador. Descrever as medidas 

necessárias e adotadas para informar os trabalhadores sobre os riscos e explicar como minimizar 

esses riscos. Nos casos em que a segurança do trabalhador não puder ser garantida, os 

proponentes do projeto devem mostrar como os riscos são minimizados utilizando as melhores 

práticas de trabalho alinhadas à cultura e às práticas costumeiras das comunidades. 

A população PaiterSuruí possui profundo conhecimento sobre o modo de vida na floresta e a 
biodiversidade local. Os próprios Suruí são os principais trabalhadores na implementação das atividades 
do projeto. Os maiores riscos que podem surgir da implementação do projeto estão relacionados ao uso 
de equipamentos e ferramentas utilizados nas atividades de campo. Sempre que ocorre uma atividade, 
os Suruí são treinados e orientados a utilizar os equipamentos de proteção individual, como capacetes, 
perneiras, etc. incluindo procedimentos de segurança e de como evitar acidentes para minimizar os 
riscos inerentes às atividades.  

 
Conforme descrito no Plano de Orientação e treinamento, já houve esforços para capacitação em 
primeiros socorros para atuar de maneira rápida em caso de algum acidente que venha a ocorrer devido 
a implantação das atividades do projeto. Todos os procedimentos para minimizar os riscos aos 
trabalhadores Suruí são e serão sempre repassados. Contudo, os Suruí têm suas próprias regras e 
normas culturais em relação ao modo de atuação nas ações dentro da floresta. Essa situação cultural de 
simbiose com o mundo natural dos Suruí faz com eles atendam as formas tradicionais de segurança nas 
atividades dentro da floresta. 

 

 G5. Situação Jurídica e Direitos de Propiedade: 

 

Usos do solo atuais e direitos de propriedade legais e tradicionais, conflitos e disputas fundiárias.  

 

Os povos indígenas possuem o direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais dos bens de uso 

público especial definidos juridicamente como “Terra Indígena”, visando a sua reprodução física e 

cultural, tal qual preconizado na Constituição Federal. A propriedade fundiária dos 247.845 hectares da 
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TISS é da União, sendo que esta realiza o procedimento demarcatório tendo em vista o reconhecimento 

formal daquele direito
5
. 

O histórico de conflitos fundiários dos Suruí inclui disputas pelo uso do território e demarcação de suas 
áreas. Nas décadas de 70 e 80 aconteceram diversos conflitos com colonos que viviam nos arredores de 
seu território e que invadiam e exploravam seus recursos naturais. Esta situação foi amenizada com a 
definição concreta dos limites da terra indígena

6
, que passou a ser mais respeitada pelos colonos. Após 

a homologação, não houve disputas fundiárias relevantes nem internas nem no entorno da TI. 
 
Ainda assim, o PCFS prevê a implementação de um plano de comunicação permanente para manter um 
canal aberto entre todos os atores e comunidades da zona de entorno projeto. Para a resolução de 
possíveis conflitos que venham a surgir durante a implementação do projeto, todos os envolvidos serão 
informados que haverá um espaço aberto para qualquer comentário, sugestão ou dúvidas. 

 

O projeto não prevê a realocação involuntária de nenhum indivíduo ou grupo. No caso das atividades do 
projeto, estas serão implementadas de acordo com o etnozoneamento da TISS. Os próprios Paiter Suruí 
construíram o zoneamento e categorizaram as áreas da TISS de acordo com sua finalidade (social, 
cultural, produtiva, religiosa, etc.), e as atividades previstas pelo projeto serão implementadas 
respeitando tais diretrizes

7
. Este zoneamento também identifica as aldeias existentes, respeitando as 

zonas de moradia e uso produtivo, a fim de garantir que nenhuma atividade que exija realocação seja 
estabelecida nestas áreas (Figura 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 O subsolo e os recursos minerais são bens da União de acordo com o artigo 20 inciso IX da Constituição Federal brasileira. 

6
 A demarcação da TI se deu em 1976, e a posse permanente foi declarada pela portaria 1561 de 29 de setembro de 1983, sendo 

homologada pelo  decreto nº 88867 de 17 de outubro de 1983, pelo presidente João Figueiredo. 

 

7
 Kanindé 2011. 
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Figura 2. Etnozoneamento da T.I. Sete de Setembro 

 

 
 
Consentimento, livre prévio e informado, de todos os atores envolvidos ou que terão seus 
direitos afetados pelo PCFS.   

 

O PCFS será implementado integralmente dentro dos limites da TISS. Sendo assim, não apresenta 
nenhuma sobreposição com quaisquer outras propriedades públicas ou privadas. 
 
A participação e comprometimento dos Paiter Suruí no projeto foi acordada através de um processo de 
“Consentimento Livre, Prévio e Informado”, elaborado conjuntamente pela Associação Metareilá e ACT 
Brasil

8
. O processo envolveu diversas reuniões e oficinas para explicar os objetivos do projeto, a 

proposta de construção participativa da Linha de Base, os Plano de Investimento, etc. Os riscos foram 
informados e discutidos de forma prévia, clara e transparente entre as comunidades indígenas e os 
participantes do projeto que decidiram seguir adiante com o PCFS através da assinatura de um 
memorando de entendimento.  

 

O documento de consentimento atesta que os Paiter Suruí tiveram acesso a todas as informações 

necessárias sobre os pagamentos por serviços ambientais, especialmente sobre os créditos de carbono, 

permitindo-os adotar uma posição informada sobre a condução desse processo, avaliando os riscos e os 

benefícios que a implementação de ações na linha do desenvolvimento sustentável podem acarretar 

para o seu modo de vida. 

                                                           
8
 ACT Brasil 2010.  
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Atividades ilegais que podem afetar os benefícios ao clima, comunidade e biodiversidade gerados 
pelo projeto  
 
Existem diversas interpretações, baseadas em diferentes instrumentos legais, acerca da legalidade de 

algumas das atividades desenvolvidas pelos Suruí na TISS. A Constituição Federal assegura o direito 

indígena às terras tradicionalmente ocupadas, consubstanciado no usufruto exclusivo das riquezas do 

solo, dos rios e dos lagos nela existentes (parágrafo 2º, Artigo 231). A melhor doutrina jurídica entende 

que é garantida a fruição, inclusive comercial (salvo proibição legal), das riquezas do território desde que 

não coloque em risco sua sustentabilidade socioambiental. Ou seja, a realização de atividades na Terra 

Indígena não poderá implicar em risco ao futuro do próprio Povo e do ambiente natural que lhe garante a 

reprodução física e cultural. Os instrumentos jurídicos que venham a respaldar tais ações e de encontro 

à inalienabilidade e à indisponibilidade são nulos de pleno direito. Neste contexto, denota-se a vedação à 

prática de arrendamento em Terra Indígena, a qual o Estatuto do Índio previu expressamente. 

Neste contexto, denota-se a vedação à prática de arrendamento em Terra Indígena, a qual o Estatuto do 

Índio previu expressamente. Ao analisar outras legislações, como o Código Florestal, segundo o Artigo 

3º (g) as áreas destinadas a manter o meio ambiente necessário para a vida dos índios, são 

consideradas Áreas de Proteção Permanente (APP). E, ainda, o Artigo 3-A, alterado pela Medida 

Provisória no 2.166/67 de 24/08/2001, estabelece que a exploração dos recursos florestais em terras 

indígenas somente poderá ser realizada pelas comunidades indígenas em regime de manejo florestal 

sustentável, para atender a sua subsistência. Com base nesta interpretação, pode-se concluir que a 

extração e venda de madeira da TI são ilegais, pois se baseiam em relações comerciais e não são feitas 

através de manejo florestal sustentável. 

Historicamente, a TISS sofreu invasão de atores externos para a exploração de seus recursos naturais, 

caçadores ou madeireiros, e causavam outros impactos como incêndios. Além disso, os indígenas foram 

aliciados a se associarem a alguns atores para desenvolver esquemas como os de meação e 

arrendamento de terra para instalação de pastagens, além de explorar e vender madeira em parceria 

com madeireiros da região. 

O acordo de cooperação firmado através entre os Clãs Suruí é o marco crucial que assegura que estas 

atividades ilegais não mais serão desenvolvidas no território. O PCFS irá reverter este cenário através da 

instalação de bases de vigilância nas áreas de fronteira da TISS, da utilização de novas tecnologias de 

monitoramento, da adoção de sistema de vigilância com Agentes Ambientais Suruí, de uma brigada de 

incêndio, da construção de aceiros, dentre outros. Também irá fomentar o desenvolvimento de novas 

atividades sustentáveis de uso da terra que venham a substituir os arranjos produtivos mais destrutivos 

desenvolvidos comumente no território indígena.  

Comprovação de títulos dos direitos do crédito de carbono 
 
Conforme citado anteriormente, a TISS foi homologada, delimitada e oficialmente reconhecida pelo 
governo federal brasileiro no ano de 1983 (ver decreto de homologação no Material Complementar 10). 
De acordo com a Constituição Federal (artigo 20, XI) “as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e 
dos lagos nelas existentes”. Tal artigo lhes assegura o direito exclusivo de usufruir os recursos 
localizados em suas terras e os benefícios econômicos gerados pelo uso destes, que de direito lhes 
pertencem. 
 
Este direito à compensação econômica advinda da venda dos créditos de carbono está atrelado ao 
agente que tem o direito ao uso da área e irá utilizá-la de forma racional e adequada (no caso, a 
população Paiter-Suruí). Assim, os créditos de carbono gerados pela redução do desmatamento na TISS 
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devido à implementação do PCFS são de propriedade integral da população indígena Paiter Suruí 
(através de sua representação institucional legal, Associação Metareilá).  
 
Assim, sob o regime constitucional atual no Brasil e regulamentações aplicáveis, o PCFS não enfrentará 
nenhuma perda ou eliminação dos direitos dos indígenas sobre os créditos de carbono gerados em seu 
território, devido ao claro e exclusivo direito de usufruto de suas áreas, previamente demarcadas e 
reconhecidas pelo governo federal. 
 
Leis e regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis a REDD+  

 
O PCFS está em conformidade com todo o arcabouço jurídico nacional brasileiro, em especial, mas não 
exclusivamente limitado a: 
 
i) Os Princípios e regras estabelecidos na Constituição Federal, em especial, os previstos no artigo 

225 caput, incisos I, III e parágrafo único, na medida em que demonstra o cumprimento pelo Povo 
Surui do dever de proteção ambiental e contribuição para a preservação e restauração dos processos 
ecológicos essenciais; 

ii) Os compromissos do Estado brasileiro no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCCC), ratificada pelo Decreto Legislativo nº 1 de 3 de fevereiro de 1994  

iii)  A Lei Federal n⁰ 12.187 de 2009 (que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima) e ao 
Decreto Federal n. 7390 de 2010 (que regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do Clima), 
bem como toda a legislação relacionada aos mencionados instrumentos legais; 

iv)  A Lei Federal n⁰ 11.284 de 2006 (que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a 
produção sustentável e institui o Serviço Florestal Brasileiro), bem como à legislação a ela 
relacionada; 

v)   A Lei Federal n⁰ 6.938 de 1981, referente à Política Nacional do Meio Ambiente, e legislação 
relacionada; 

vi)   A Lei nº 4. 771 de 1965, que institui o Código Florestal; 
vii)   A Medida Provisória n⁰ 2.186-16, de 2001, em especial no que diz respeito ao patrimônio 
genético e à proteção dos conhecimentos tradicionais; 
 
No que se refere especificamente a leis e regulamentos relacionados a atividades de REDD+, 
atualmente não existe nenhum marco nacional ou internacional aplicável ao PCFS. Ainda assim, existem 
alguns processos em andamento e o PCFS analisou todos os cenários possíveis que resultariam em 
regulamentações futuras de REDD+. 
 
As atuais negociações da UNFCCC indicam a implementação de mecanismos de REDD+ em fases 

(phased approach), dentro das quais, atividades demonstrativas ou projetos-piloto têm também seu 

papel reconhecido
9
. O PCFS é uma iniciativa piloto e irá ajudar a construir capacidades para o Sistema 

Nacional de REDD+ no Brasil e pretende também servir de exemplo para a construção do marco 

regulatório da UNFCCC. 

O Governo Brasileiro reconhece o papel e importância dos projetos-piloto e iniciativas sub-nacionais de 

REDD+. Esta posição tem sido apresentada em reuniões promovidas pelo Ministério do Meio Ambiente e 

pelo Serviço Florestal Brasileiro para a constituição de um Sistema Nacional de REDD+. Em 2009 foi 

elaborada uma publicação do SFB/MMA que destaca as experiências e papel dos projetos e iniciativas 

sub-nacionais de REDD+ em andamento no Brasil, incluindo o PCFS
10

. 

 No âmbito legislativo, atendendo às demandas da sociedade, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara 

dos Deputados iniciou em 2010 um processo de construção de um Projeto de Lei (PL) para a 

                                                           
9
 UNFCC 2011.  

10
 SFB 2009. 
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regulamentação do REDD+ no Brasil. O processo foi liderado pela Deputada Federal Rebecca Garcia 

(relatora) e pelo Deputado Federal Luis Carreira (coordenador do Grupo de Trabalho do PL REDD+), 

sendo construído como proposta de um substitutivo ao PL 5586/2009, de autoria do Deputado Lupércio 

Ramos. Por normas regimentares da Câmara, o projeto foi arquivado em 2010 e re-submetido pela 

deputada Rebecca Garcia em 2011, sob o número de PL 195/2011
11

. A proposta do PL 195/2011
12

 

contempla perfeitamente a implementação de projetos como o PCFS. Cabe destacar que o mesmo texto 

do PL 195/2011 foi apresentado para tramitação no Senado Federal pelo Senador Eduardo Braga com o 

número de 212/2011, o que reflete a importância que tem sido dada ao tema dentro do Poder Legislativo 

Nacional. 

Podemos concluir que há um entendimento que, enquanto não se consolida a regulamentação das 

atividades de REDD+ no Brasil e na UNFCCC, programas e projetos nacionais e sub-nacionais devem 

ser incentivados e implementados, desde que mediante princípios, critérios e salvaguardas existentes e 

que já se encontram disponíveis e em avançados níveis de discussão. Neste aspecto, cabe destacar o 

processo de construção de “Princípios e Critérios Socioambientais” para desenvolvimento e execução de 

programas e projetos de REDD+ na Amazônia Brasileira, uma iniciativa de organizações da sociedade 

civil, que passou por um processo de 150 dias de consultas públicas e recebeu 559 comentários, de 

mais de 180 pessoas representantes de diversos setores brasileiros
13

. 

Além de ter participado no processo de construção destes princípios e estar adotando as salvaguardas 

socioambientais citadas, o PCFS adota protocolos e metodologias já aceitos e reconhecidos 

internacionalmente no mercado voluntário de carbono, motivo pelo qual está se submetendo para 

validação e certificação independente pelos padrões Clima Comunidade e Biodiversidade (CCBS)
14

 e 

Verified Carbon Standards (VCS)
15

.   

O PCFS está sendo desenvolvido em total conformidade com a legislação ambiental brasileira e busca 

prioritariamente integrar as políticas nacionais relacionadas à mudança do clima, ajudando a cumprir 

com os objetivos e metas (i) de redução de emissões de GEE previstos na Política Nacional de Mudança 

do Clima
16

; e (ii) para a redução do desmatamento previsto no Plano Nacional de Prevenção e Controle 

do Desmatamento na Amazônia Legal
17

. Ainda assim, estão sendo considerados todos os riscos e 

possíveis implicações relacionados a uma posterior regulamentação do REDD+ no Brasil e no âmbito da 

UNFCCC, de forma que o projeto se adapte e se integre a futuros cenários que venham a ser 

estabelecidos para atividades de REDD+.  

 

 

                                                           
11

 Maiores informações sobre o processo de construção e revisão da Projeto de Lei sobre REDD+ podem ser encontradas em: 
http://www.idesam.org.br/programas/mudancas/politicas_lei5586.php  

12
 Pode ser consultado em http://www2.camara.gov.br/ 

13
 Maiores detalhes podem ser obtidos em: www.reddsocioambiental.org.br.   

14
  O Climate, Community and Biodiversity Standards (CCBS)

 
tem sido o padrão de certificação mais utilizado internacionalmente 

para projetos de carbono florestal, tanto no mercado voluntário quanto regulado. Além de verificar os potenciais impactos do 
projetos relacionados ao clima, analisa impactos e benefícios a serem gerados para comunidades e sobre a biodiversidade. 
Maiores informações em: http://www.climate-standards.org/  

15
 O Verified Carbon Standards (VCS) tem foco maior na parte específica relacionada aos cálculos de carbono e questões 

metodológicas. Disponível em: http://www.v-c-s.org/  
16

 Lei No - 12.187, de 29 de dezembro de 2009.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Lei/L12187.htm  

17
 Brasil, PPCDAM 2004. 

http://www.idesam.org.br/programas/mudancas/politicas_lei5586.php
http://www2.camara.gov.br/
http://www.reddsocioambiental.org.br/
http://www.climate-standards.org/
http://www.v-c-s.org/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
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Identificar benefícios comercializáveis do projeto para o clima, comunidade e a biodiversidade 

O principal benefício comercializado pelo projeto de REDD, foram os créditos de carbono gerados pela 
redução verificada do desmatamento entre 2009-2012, na TISS. Além disso, o projeto visa fomentar 
melhores práticas produtivas e organização da produção de produtos não-madeireiros, que podem vir a 
se configurar uma importante fonte de receita para o Povo Paiter. 
 
A dupla contabilidade é evitada pelo fato do projeto estar vinculado exclusivamente ao mercado 
voluntário de carbono. O Brasil não participa de nenhum tipo de mecanismo de conformidade com metas 
obrigatórias de redução de emissões. 

 

CL2. Impactos Climáticos fora da área do projeto  

Manejo de Vazamentos 

Durante a fase de desenho do projeto, não eram esperados aumentos significativos nas emissões de 

GEE (vazamentos) fora dos limites da área do projeto, já que os principais agentes do desmatamento na 

região de referência (os Suruí) seriam contemplados com inúmeras atividades preventivas. A partir do 

primeiro monitoramento, realizado no ano de 2013, foi detectado um vazamento da ordem de 2,79 ha, no 

ano de 2010, e de 6,86 ha em 2012. 

O vazamento verificado até esse momento é, portanto, pouco significativo. De qualquer forma, o projeto 

descontou do total de créditos gerados no primeiro período de monitoramento, as emissões referentes a 

estes vazamentos. 

Como medidas preventivas para evitar novos vazamentos por “deslocamento de atividades” dos Surui 
para fora da área do projeto, serão mantidas as medidas de prevenção de vazamentos, focadas 
principalmente na geração de renda e melhoria da qualidade de vida do povo Paiter Surui, que descritas 
abaixo: 

 

 Fontes alternativas e sustentáveis de renda para os Suruí. A implementação do projeto tem 
como premissa fundamental a estruturação de novas alternativas de fontes de renda 
sustentáveis que substituam as atividades que causam desmatamento na linha de base, como a 
melhoria nas cadeias produtivas de castanha, café, banana, artesanatos além de criar novas 
fontes de renda, como o turismo e os próprios empregos gerados com a implementação e 
monitoramento do projeto. 

 

 Atividades de reflorestamento. O projeto prevê o reflorestamento de áreas de agricultura e 
pastagens com espécies florestais nativas, aumentando o estoque de carbono nas áreas de 
manejo de vazamentos. 

 

CL3. Monitoramento de Impactos Climáticos 

O desflorestamento será monitorado anualmente em toda a Região de Referência do PCFS (isso inclui 

todas as florestas dentro da Terra Indígena Sete de Setembro), incluindo as áreas do projeto e o cinturão 

de vazamento. Caso venha a ocorrer algum desmatamento no cinturão de vazamento durante o período 

do projeto, a perda dos estoques de carbono será contabilizada utilizando os valores atuais do estoque 

de carbono por hectare da classe de floresta em questão, e serão descontados do buffer de não 

permanência. 
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O projeto prevê o monitoramento de vazamentos na totalidade da região de referência utilizando técnicas 

de sensoriamento remoto em todas as etapas de verificação do projeto. A equipe da FUNAI irá também 

manter a fiscalização dos limites da TISS “in loco” durante todo o período de duração do projeto. Além 

disso, duas bases de vigilância serão construídas em um futuro próximo para cobrir os limites da TISS, 

adicionalmente as duas bases de vigilância que já se encontram em operação. 

Os desenvolvedores do Projeto de Carbono Florestal Suruí decidiram por não contabilizar as emissões 

de não-CO2 decorrentes de queimadas florestais, como estratégia conservadora do projeto. 

Os planos de monitoramento estão disponíveis para pessoas interessadas na Associação Metareilá e 

com os parceiros do PCFS. Todas as ações referentes ao planejamento do monitoramento e execução 

das ações são realizadas com participação e anuência do Povo Paiter. 

 

CM1. Impactos Líquidos positivos para as comunidades 

A metodologia utilizada para estimar os impactos do projeto nos Grupos Comunitários envolvidos está 

apresentada no Anexo I – “Relatório de Impactos Sociais do PCFS”. A seção 6.2.1 apresenta as 

“medidas de mitigação para os impactos negativos”. 

CM2. Impactos sobre outros atores 

Idem acima. 

CM3. Monitoramento dos impactos sobre as comunidades 

O Plano de Monitoramento de Impactos Sociais do PCFS está apresentado no Anexo I – “Relatório de 

Impactos Sociais do PCFS”. As variáveis monitoradas e os resultados da implementação do plano estão 

também apresentadas no Anexo I. 

Este Plano de Monitoramento foi  construído de forma participativa entre as instituições parcerias e o 

Povo Paiter e está disponível na sede da Associação Metareilá para consulta. 

B1. Impactos líquidos positivos sobre a biodiversidade 

A metodologia utilizada para estimar mudanças e os impactos líquidos do projeto sobre a biodiversidade 

está apresentada no Anexo II – “Relatório Final de biomonitoramento”.  

Descrever as medidas necessárias e adotadas para mitigar impactos negativos na biodiversidade 
dentro e fora da zona do projeto 

Os indígenas vem realizando vigilância territorial de modo a coibir e denunciar as invasões aos limites da 

terra indígena por caçadores, pescadores, madeireiros ilegais e outros invasores.  

Além disso a recuperação das áreas degradadas através do plantio de espécies vegetais nativas e 

frutíferas pelos próprios indígenas tem recuperado lentamente os indíces de biodiversidade nestes 

locais. 

O monitoramento da biodiversidade adotado dentro da zona do projeto vem levantando as espécies de 

mamíferos de médio e grande porte, além dos animais caçados e pescados pela própria comunidade, 

avaliando assim a pressão de caça e pesca exercida, de modo a subsidiar, em breve, a tomada de 

decisões no sentido de manejar/conservar/preservar espécies da biodiversidade local garantindo a 
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melhoria e manutenção da qualidade ambiental de sua terra e a segurança alimentar do povo indígena. 

No período de 2014 até meados de 2015 as ações do biomonitoramento terão continuidade expandindo-

se para outras aldeias. 

Descrever as medidas necessárias e adotadas para a manutenção ou melhoria dos atributos de 
Alto Valor para Conservação  

 Depois de toda a análise dos dados coletados pelos pesquisadores indígenas no período de quase um 
ano e meio, pode-se inferir, através do registro de espécies ameaçadas de extinção, espécies crípticas e 
cinegéticas em um número robusto de avistamentos que, a terra indígena apresenta ainda um Alto Valor 
para a conservação. Contudo, o monitoramento da biodiversidade precisa se fazer presente por um 
período de tempo ainda maior, para que dados relacionados ao manejo da fauna se apresente com mais 
robustez, para algumas espécies que possam vir a ser inseridas na dieta Paiter Surui no decorrer dos 
próximos anos, devido a fatores antrópicos externos, que venham a comprometer o equilíbrio da fauna e 
flora da área indígena, fator antrópico este que se apresenta com grande intensidade devido aos 
desmatamentos ilegais, orquestrados pelos madeireiros das áreas circunvizinhas e dos fazendeiros, que 
buscam sempre a expansão territorial dos seus domínios, através do uso indiscriminado de áreas que 
pertencem legalmente ao Povo Paiter. 

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 
 
Na implementação do projeto serão utilizadas espécies arbóreas utilizadas pelos Paiter Suruí e 
variedades de cultivares indígenas como o amendoim, os nhâmes e o algodão do índio. O projeto prevê 
continuar com o uso espécies introduzidas na região: as de subsistência e de valor comercial, como o 
arroz, o feijão, o milho e a mandioca, e o café, a banana e o caju, respectivamente. Se buscará também 
melhorar as cadeias produtivas de alguns desses produtos agrícolas. Embora algumas espécies 
agrícolas e florestais não são indígenas, como a banana, o café e o caju, elas já fazem parte do modo de 
vida tradicional Suruí e nenhuma delas é considerada uma espécie invasora da região. 

 
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.  

As espécies não nativas são aquelas mais domesticadas e melhoradas, como o milho, o arroz, o milho, o 
feijão, o café, a banana e o cajú. Dessas espécies, quando cultivadas em monocultivo, o café e a banana 
são mais suscetíveis a sofrer algumas doenças comuns à região, como alguns tipos de fungos e a 
cigatoca negra, respectivamente. Os cultivos a serem realizados na implementação do projeto utilizarão 
arranjos produtivos que sejam mais compatíveis com os usos tradicionais indígenas, atuando como 
forma de resgate cultural. 
 
Garantir que nenhum OGM será utilizado para gerar reduções ou remoções de GEE.  
 
Nenhum OGM será utilizado no projeto. 

 

B2. Impactos sobre a biodiversidade fora da zona do projeto 

As medidas necessárias para mitigar possíveis impactos negativos sobre a biodiversidade fora da Zona 

do Projeto estão apresentadas no Anexo II – “Relatório Final de biomonitoramento”. 

B3. Monitoramento dos impactos sobre a biodiversidade 
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O Plano de Monitoramento elaborado para identificar as variáveis de biodiversidade, assim como os 

resultados de sua implementação, estão apresentando no Anexo II – “Relatório Final de 

biomonitoramento”. 
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INFORMAÇÕES DE IMPACTO DO PROJETO 

CL1. Impactos Climáticos Líquidos Positivos 

O Projeto de Carbono Florestal Suruí atingiu resultados positivos para o clima, durante este primeiro 

período de monitoramento - Junho/2009 a Julho/2013. Abaixo estão apresentadas as etapas e cálculos 

para monitoramento dos impactos líquidos positivos ao clima. 

Devido a um evento catastrófico ocorrido no ano de 2010, o cenário de linha de base teve que ser 

revisitado, e os valores atualizados estão apresentados abaixo. O desmatamento esperado na área do 

projeto para o primeiro período de monitoramento é de 4.314,58 ha e para o cinturão de vazamento de 

1.045,92 ha (Tabelas 4 e 5). 

Tabela 4. Desmatamento anual no cenário de linha de base na área do projeto 

Project 
year t 

Stratum i of the reference 
region in the project area Total 

1 annual cumulative 

ABSLPAi,t ABSLPAt ABSLPA 

ha ha ha 

2009 
                                       

194,99  194,99 194,99 

2010 
                                   

3.074,51  3.074,51 3.269,51 

2011 
                                       

548,39  
                

548,39  3.817,90 

2012 
                                       

258,00  
                

258,00  4.075,90 

2013 
                                       

238,68  
                

238,68  4.314,58 

 

Tabela 5. Desmatamento anual no cenário de linha base, para o cinturão de vazamento 

Project 
year t 

Stratum i of the 
reference region 

in the leakage belt Total 

1 annual cumulative 

ABSLLKi,t ABSLLKt ABSLLK 

ha ha ha 

2009 0 0 0 

2010 
                      

846,07  
      

846,07  
      846,07  

2011 
                      

199,85  
      

199,85  
  1.045,92  

2012 0 0   1.045,92  

2013 0 0   1.045,92  

 

Os estoques de carbono por hectare na TISS foram estimados através de inventários de biomassa 

realizados no ano de 2011 e revisão de literatura apropriada (Tabela 6). 



 v3.2    30 

Tabela 6. Estoques de carbono por hectare na TISS 

LU/LC class 

Average carbon stock per hectare + 95% CI 

Cabcl Cbbcl Ctotcl 

average 
stock + 90% CI 

average 
stock + 90% CI 

average 
stock + 90% CI 

IDcl Name 
t CO2e 

ha-1 
t CO2e 

ha-1 
t CO2e 

ha-1 
t CO2e 

ha-1 
t CO2e 

ha-1 
t CO2e 

ha-1 

Icl1 Floresta Ombrófila em degradação (AP) 472,0 65,6 161,9 22,5 633,9 88,1 

Icl2 Floresta Ombrófila em degradação (CV) 472,0 65,6 161,9 22,5 633,9 88,1 

Fcl1 Vegeção Antropizada em Equilíbrio         47,0   

 

As mudanças verificadas “ex-post” nos estoques de carbono e emissões de não-CO2 na área do projeto 

estão apresentadas na Tabela 7 abaixo. As mudanças nos estoques de carbono foram calculadas pela 

soma de: (i) linha de base re-ajustada devido ao evento catastrófico, (ii) desmatamento verificado para o 

primeiro período de monitoramento. Foi considerada também a taxa de performance do projeto de 90%, 

como estabelecido no PD e apresentado durante o processo de validação. 

Tabela 7. Mudanças líquidas nos estoques de carbono e emissões não-CO2 na área do projeto 

annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative

DCPAdPAt DCPAdPA DCPAiPAt DCPAiPA DCUDdPAt DCUDdPA DCPSPAt DCPSPA  EBBPSPAt  EBBPSPA

tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e 

2009 -                -                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -                -                 

2010 -                -                 0,0 0,0 1.848.188,3 1.848.188,3 -1.848.188,3 -1.848.188,3 -                -                 

2011 -                -                 0,0 0,0 183.566,7 2.031.755,0 -183.566,7 -2.031.755,0 -                -                 

2012 -                -                 0,0 0,0 54.587,1 2.086.342,2 -54.587,1 -2.086.342,2 -                -                 

2013 -                -                 0,0 0,0 50.311,2 2.136.653,4 -50.311,2 -2.136.653,4 -                -                 

Project 

year t

Total ex post carbon 

stock decrease due to 

planned activities

Total ex post carbon 

stock increase due to 

planned activities

Total ex post carbon stock 

decrease due to unavoided 

unplanned deforestation

Total ex post net carbon 

stock change

Total ex post estimated 

actual non-CO2 emissions 

from forest fires in the 

project area

 

Por fim, foi verificado que, durante o primeiro período de monitoramento do PCFS (2009 – 2013), o 

projeto gerou redução de emissões líquidas na ordem de 385.893,8 tCO2. Deste total, 60.406 tCO2, 

deverão permanecer na reserva do projeto (“buffer”). 
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Tabela 8. Reduções de emissões verificadas “ex-post”, para o primeiro período de monitoramento (2009-2013) 

annual cum. annual cum. annual cum. annual cum. annual cum. annual cum. annual cum. annual cum. annual cum.

DCBSLPAt DCBSLPA
EBBBSLP

At

EBBBSLP

A
DCPSPAt DCPSPA

EBBPSPA

t
EBBPSPA DCLKt DCLK ELKt ELK  DREDDt DREDD VCUt VCU VBCt VBC

tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e 

2009 114.430,5     114.430,5     -            -            -                 -                 -            -            -            -            0,00 0,00 114.430,5 114.430,5     98.410,2    98.410,2       16.020,3  16.020,3       

2010 1.804.248,2 1.918.678,7 -            -            1.848.188,3- 1.848.188,3- -            -            1.637,29  1.637,29  0,00 0,00 45.577,4-    68.853,1       45.577,4-    52.832,8       - 16.020,3       

2011 321.819,5     2.240.498,2 -            -            183.566,7-     2.031.755,0- -            -            -            1.637,29  0,00 0,00 138.252,7 207.105,8     118.897,3 171.730,2     19.355,4  35.375,7       

2012 151.405,7     2.391.903,9 -            -            54.587,1-       2.086.342,2- -            -            4.028,56  5.665,85  0,00 0,00 92.790,0    299.895,8     79.799,4    251.529,6     12.990,6  48.366,3       

2013 140.065,0     2.531.968,8 -            -            50.311,2-       2.136.653,4- -            -            3.755,78  9.421,63  0,00 0,00 85.998,0    385.893,8     73.958,3    325.487,9     12.039,7  60.406,0       

Ex post VCUs tradable 

Ex post

carbon stock changes GHG emissions carbon stock changes GHG emissions
carbon stock 

changes
GHG emissions buffer credits

Project year 

t

Baseline Baseline Ex post project Ex post project Ex post leakage Ex post leakage Ex post net 

anthropogenic GHG 

emission reductions

 

CL2. Impactos Climáticos fora da Área do Projeto (“vazamentos”) 

O Projeto de Carbono Florestal Suruí não esperava, no desenho do projeto e cenário de linha de base, nenhum tipo de vazamento. Isso devido 

ao fato que todo o desmatamento projetado pelo modelo de linha de base – e que considerava dinâmicas sociais, de deslocamento dos Suruís, 

etc - ser considerado como “área do projeto”. Entretanto, toda a região de referência (ou seja, toda a TISS) está sendo monitorada. 

Desmatamentos que venham a ocorrer fora da área do projeto, serão descontados dos resultados positivos líquidos ao clima. Conforme tabela 

acima, até o momento foi monitorado um aumento nas emissões no cinturão de vazamento da ordem de 9.421,63 tCO2, sendo que 98,5% deste 

vazamento foi oriundo de um incêndio catastrófico ocorrido no ano de 2010. Como principais atividades para mitigar futuros vazamentos, estão a 

intensificação da produção nas áreas de manejo de vazamento e monitoramento da TI. 

Ao realizar o monitoramento de toda a TISS para o primeiro período de monitoramento, foi identificado focos de desmatamento no cinturão de 

vazamento do projeto, conforme apresentado na Tabela 9 abaixo. 
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Tabela 9. Vazamento total verificado “ex-post”, durante primeiro período de monitoramento 

annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative

EgLKt EgLKt EADLKt EADLK DCADLKt DCADLK DCLPMLKt DCLPMLK DCLKt DCLK ELKt ELK

tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e tCO2-e 

2009 -           -             -            -           -               -                -               -               -              -               -            -              

2010 -           -             -            -           1.637,29     1.637,29      -               -               1.637,29   1.637,29    1.637,29  1.637,29    

2011 -           -             -            -           -               1.637,29      -               -               -              1.637,29    -            1.637,29    

2012 -           -             4.028,56  4.028,56 -               1.637,29      -               -               4.028,56   5.665,85    4.028,56  5.665,85    

2013 -           -             -            4.028,56 3.755,78     5.393,06      -               -               3.755,78   9.421,63    3.755,78  9.421,63    

Total net increase in 

emissions due to leakage
Project 

year t

Total ex post  GHG 

emissions from 

increased grazing 

activities 

Total ex post increase 

in GHG emissions due 

to displaced forest 

fires

Total  ex post decrease in 

carbon stocks due to 

displaced deforestation

Carbon stock decrease due 

to leakage prevention 

measures

Total net carbon stock 

change due to leakage

 

 

CM1. Impactos líquidos positivos para as comunidades 

Descrever as medidas necessárias e adotadas para mitigar quaisquer impactos negativos no 
bem-estar dos grupos comunitários. 

Nesse processo de conscientização e mitigação dos impactos negativos, de acordo do gestor da 
Organização Proponente Metareilá, esta se iniciando um diagnóstico para saber quem pertence a qual 
associação, para então levantar por associação (população) quais são as atividades prioridades para 
serem implementadas com vistas a satisfazer os anseios locais. Como é o primeiro projeto dessa 
natureza que esta sendo executado junto aos Paiter Surui, está-se “aprendendo fazendo” e há indícios 
de que os anseios são diferentes. Assim, com vistas a mitigar principalmente as questões relacionadas à 
geração de renda foi feito parceria com a Emater para oferecer assistência técnica na produção de 
produtos existentes, bem como para novos plantios, como por exemplo, de açaí e outros produtos para 
fins alimentícios e comerciais. Tais atividades pela Emater já foram iniciadas com podas de café e 
orientações sobre outros cultivos, para as aldeias da linha 12 e 11. 

Descrever as medidas necessárias e adotadas para mitigar os impactos negativos de bem estar 
sobre outros atores 

Nesse sentido vem-se estreitando as parcerias com órgãos como a própria FUNAI e IBAMA, Emater 
(assistência técnica), além dos parceiros do projeto, no sentido de apoiar a população Paiter Surui. 

Demonstrar que os impactos líquidos no bem-estar do projeto são positivos para todos os 
Grupos Comunitários em comparação às condições de bem-estar esperadas na ausência do 
projeto 

 
Em comparação às condições anteriores ao projeto, segundo Metareilá e lideranças e populações 
indígenas pesquisadas tais resultados já é um salto em direção à autonomia dos Paiter Surui, no 
entanto, o PCFS pode oferecer muito mais, no que se refere à geração de renda por meio de alternativas 
sustentáveis de produção, proteção do território e integridade dos modos de vida com a preservação da 
cultura indígena.  
 

CM2. Impactos sobre outros atores 

Demonstrar que as atividades do projeto não resultam em impactos líquidos negativos para o 
bem-estar de outros atores 
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O que se pode perceber é que o PCFS só tem a contribuir positivamente tanto  para a população 
indígena quanto para atores externos. Além do não desmatamento depois do inicio do projeto houve 
uma aproximação com órgãos de assistência técnica, entre as associações e houve um interesse maior 
por parte dos indígenas em encontrar alternativas para apoiar no alcance das atividades base do projeto. 

B1. Impactos líquidos positivos sobre a biodiversidade 

Demonstrar que os impactos líquidos do projeto sobre a biodiversidade na Zona do Projeto são 
positivos, em comparação com as condições de biodiversidade no cenário de uso da terra na 
ausência de projeto.  

A melhoria da qualidade de vida do povo Paiter Suruí é observada durante o biomonitoramento.  Com 
uma renda maior, os Paiter Surui passaram a consumir mais carne bovina e frango, ao mesmo tempo 
que mantiveram a floresta em pé, diminuindo a caça e mantendo assim a proteção aos animais 
silvestres, bem diferente do que verificado no entorno, que quanto maior o poder aquisitivo, maior a 
pressão sobre os recursos naturais, a exemplo de Rondônia e Mato Grosso que possuem enormes 
áreas desmatadas para criação de gado, e no entanto os fazendeiros e agricultores  que não precisariam 
desmatar mais nenhum hectare para aumentar a produção de carne continuam a fazê-lo, e a cada ano 
vão aumentando as áreas de pastagem, causando um prejuízo quase que irreparável para a 
biodiversidade. 

Em 2014-2015 o biomonitoramento terá um formulário específico para quantificar e qualificar esta 
hipótese. 

Demonstrar que nenhum atributo de Alto Valor para Conservação é negativamente afetado pelo 
projeto 

  A Terra Indígena Sete de Setembro, por fazer parte do Corredor Monde-Kawahiva, um dos únicos 
remanescentes de floresta naquela região que apresenta diversos ambientes e condições que abriguem 
concentrações significativas de espécies em qualquer ciclo de suas vidas, ainda mantém um bom índice 
de biodiversidade apresentando provavelmente espécies endêmicas. Vale ressaltar que as atividades do 
projeto não tem afetado negativamente nenhum atributo de Alto Valor para Conservação visto que os 
indígenas tem uma intensa relação e uso dessa biodiversidade, seja para fins de alimentação, 
medicinais, entre outros. 

 As atividades do PCFS não levaram a introdução de nenhuma espécie invasora áreas do projeto, nem a 
utilização de pesticidas químicos, agentes de controle biológico ou outros. 

B2. Impactos sobre a Biodiversidade fora da Zona do Projeto 

Avaliar possíveis impactos negativos sobre a biodiversidade fora da Zona do Projeto e compará-
los com a impactos sobre a biodiversidade dentro da Zona do Projeto. Justificar e demonstrar 
que o efeito líquido do projeto sobre a biodiversidade é positivo.  
 

Conforme apresentado no Anexo II, não foram identificados impactos negativos sobre a biodiversidade 
fora da Zona do Projeto e que sejam atribuíveis às atividades do projeto. Da mesma forma, o relatório de 
biomonitoramento conclui que espécies ameaçadas de extinção, espécies crípticas e cinegéticas foram 
contabilizadas e avistadas em bom número, e que a terra indígena apresenta um bom grau de 
conservação”.  
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BIODIVERSITY GOLD LEVEL [Optional for CCB] 

GL3. Benefícios Excepcionais a Biodiversidade 
 
1. Vulnerabilidade  

Ocorrência regular de espécies globalmente ameaçadas (de acordo com a lista vermelha da IUCN 

de espécies ameaçadas) no local: 

A TISS apresenta 3 espécies ameaçadas, 7 espécies perto de ameaçadas e 5 espécies vulneráveis
18

 

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. 

Tabela 39. Lista de espécies ameaçadas, perto de ameaçadas e vulneráveis na TISS 

Espécie Nome popular Status de Conservação (IUCN) Lista MMA 

Lagothix cana Macaco barrigudo Ameaçada   

Chiropotes albinasus cuxiu Ameaçada   

Pteronura brasiliensis Ariranha Ameaçada Vulnerável 

Harpia harpyja Gavião Real Perto de ameaçada   

Panthera Onca Onça Pintada Perto de ameaçada Vulnerável 

Saimiri ustus Mão de ouro Perto de ameaçada   

Leopardus wiedii Gato maracajá Perto de ameaçada Vulnerável 

Atelocynus microtis Cachorro do mato de orelhas curtas Perto de ameaçada   

Speothos venaticus Cachorro vinagre Perto de ameaçada Vulnerável 

Tayassu pecari Queixada Perto de ameaçada   

Podocnemis  unifilis tracajá Vulnerável   

Leopardo tigrinus Gato pequeno Vulnerável Vulnerável 

Tapirus terrestris Anta Vulnerável   

Priodontes maximus Tatu canastra Vulnerável Vulnerável 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá Bandeira Vulnerável  Vulnerável 

 

O Projeto incentiva a realização de estudos científicos realizados por estudantes de graduação e pós-

graduação para essas espécies, focando no objetivo de se conhecer melhor a abundância, tamanho 

populacional, distribuição e utilização do território para essas espécies. 

                                                           
18

 IUCN 2010. 
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A área de referencia e do projeto também são extremamente importantes por abrigarem aves endêmicas 

do interflúvio com maior desmatamento acumulado na Amazônia, e espécies raras de fungos e outras 

com primeira ocorrência no Brasil e/ou no estado de Rondônia. 

A área do projeto possui 5 espécies vulneráveis, mas não é possível apresentar precisamente a 
quantidade de indivíduos. 

O monitoramento da biodiversidade precisa se fazer presente por um período de tempo ainda maior, 

para que dados relacionados ao manejo da fauna e indicadores de tendência populacional possam ser 

elaborados e se apresentem com mais robustez. 


