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Informações gerais sobe o projeto 

 

Nome do Projeto: Projeto de Carbono Florestal Suruí 

 

Localização do Projeto: A Terra Indígena Sete de Setembro (TISS) se localiza na Amazônia Legal 
brasileira, na divisa entre os estados de Rondônia e Mato Grosso numa região de forte pressão de 
desmatamento conhecida como “Arco do desmatamento”. A área complementa o corredor etnoambiental 
composto pelas Terras Indígenas Aripuanã, Parque do Aripuanã, Serra Morena, Roosevelt, Zoró e 
Estação Ecológica Rio da Flor do Prado e do Iquê a Leste e a Terra Indígena do Igarapé Lourdes e 
também complementada pela Reserva Biológica do Jarú a Oeste (Figura 1).  

 
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 

  

Auditor: Rainforest Alliance / Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – IMAFLORA 

 

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 
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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 

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 

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.  

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 
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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. 

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 os 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. 

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: 
 

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 

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: 

 

                                                           
1
 Metareilá, 2010. 
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(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 
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) 
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(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. 

 

Condições antes do início do projeto 

Clima  

A TISS se localiza na região climática classificada como Equatorial com Inverno Seco
2
 (Figura 3). A 

região é caracterizada por meses com temperatura média do mês mais frio do ano maior que 18º C e 
pelo menos um dos meses do ano tem precipitação média total inferior a 60 mm. A precipitação anual 
está entre 2000-2200m, chegando a extremos entre 1750 e 2750 mm, compensando o inverno seco. A 
temperatura média fica em torno de 34°C. Os valores de umidade relativa apresentam valores médios 
entre 80% e 85%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Koppen 1948.  
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Figura 2. Classificação climática para a T.I. Sete de Setembro
3
.  

 

Relevo 

O relevo predominante na TISS é Suave Ondulado (declividade entre 3% e 12%) representando 76% do 
total da área (189 mil hectares). Os relevos Ondulado (declividade entre 12% e 24%) e Forte Ondulado 
(declividade entre 24% e 45%) representam 12% e 10 % da TISS, respectivamente. Áreas Planas 
(declividade menor que 3%) e Montanhosas (declividade maior que 45%) representam apenas 3% da 
área total da T.I. Sete de Setembro (Figura 4). 

 
Solos, Geologia e Geomorfologia 

A TISS está entre as formações geológicas de Pimenta Bueno e da Serra da Previdência com rochas de 
origem da Era Paleozóica do período Cambriano

4
. O solo predominante é o Podzólico Vermelho Amarelo 

(Pva), com variações de Eutrófico em mais de 160 mil hectares, pequenas manchas de solo Pva Álico 
esparsas pela TISS, enquanto os solos Pva Distróficos, Álico Plintícos e os Litólicos se concentram em 
sua região Nordeste

5
. 

 
Hidrografia 

A TISS está localizada na bacia hidrográfica do Rio Amazonas em uma importante região interfluvial na 
sub bacia hidrográfica do Rio Madeira. Destaca-se o Rio Branco como principal afluente, o qual corta a 
TI na direção sul-norte seguindo rumo ao Rio Roosevelt que à jusante deságua no Rio Aripuanã, um 
afluente do Rio Madeira. Seus principais afluentes de importância socioambiental são o rio Volta Grande, 
rio Buritirana, rio Fortuna e rio Fortuninha ambos a sudeste, e a oeste os rios Manoel, Gabriel e Catuva. 

                                                           
3
 Kottek et al. 2006. 

4
 RADAMBRASIL 1978 

5
 RADAMBRASIL ibid. 
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Figura 3.  Relevo, Hidrografia e Vegetação da T.I. Sete de Setembro 

 

Limites do Projeto 

De acordo com a metodologia utilizada para definir os limites territoriais do projeto, foram estabelecidas 
as seguintes áreas e zonas, conforme apresenta a Figura 4: 
  
Região de Referência: É definida como a área de abrangência da TISS (Figura 4), uma unidade 
espacial legalmente reconhecida pelo Governo Federal que abrange 247.845 ha. A TISS foi escolhida 
pois melhor representa as condições relacionadas ao uso e mudança do terra, apresentando as 
seguintes características: 

 Taxa histórica de desmatamento: 157,3 ha/ano (0,07% a.a.) 

 Agentes e causas do desmatamento: povo indígena Paiter-Suruí, habitando 25 aldeias ou vilas, 
totalizando 1.231 indivíduos em 2009. Um povo indígena tradicionalmente extrativista que realiza 
a agricultura de subsistência, sendo aliciado por empresas madeireiras e fazendeiros para aderir 
a atividades de uso da terra voltadas à produção para o mercado, que aumentam as taxas de 
desmatamento. 

 Fatores sócio-econômicos: Os Paiter Suruí pertencem a 4 clãs, os quais decidem a gestão de 
seu território. O status legal e de posse da terra é apenas um em todo o território, bem como o 
uso da terra, as políticas e a aplicação da lei são os mesmos para toda a RR e a área do projeto.  

 Políticas governamentais e regionais: poucas ou insuficientes políticas governamentais que 
atendem ao povo indígena Suruí. Como as políticas para os indígenas são exclusivas, a mesma 
política é aplicada a todo o território. 

 
Para a configuração da paisagem, a área do projeto apresenta a mesma (100%) classe de floresta 
(floresta ombrófila em degradação) que o resto da região de referência. 
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Área do projeto: é caracterizada pela extensão florestal que seria desmatada no cenário de linha de 
base do projeto, adicionada de um buffer de 1 km devido à incerteza de alocação do desmatamento no 
modelo espacial, considerando que a metodologia VM0015 v1.0 pode incluir outras áreas que não estão 
projetadas a serem desmatadas mas estão ou podem vir a ser ameaçadas. É nesta área que os 
proponentes do projeto pretendem evitar o desmatamento que ocorreria na linha de base. Essa área 
totaliza 31.994,2 hectares (13% da TISS) e apresenta vegetação de floresta ombrófila em degradação. 
 
Cinturão de Vazamento: Área que pode sofrer risco de desmatamento, no entorno da área do projeto e 
dentro da TISS. Segundo especificações da metodologia VM0015 v1.0, foi aplicada a análise de 
mobilidade (opção II, step 1.1.3) para definição do cinturão de vazamento do PCFS. O cinturão de 
vazamento do PCFS deverá contemplar áreas com probabilidade de desmatamento pelos Paiter Suruí 
(Figura 10). Não existem evidências que suportem uma dinâmica produtiva dos Paiter Suruí fora da TISS 
uma vez que este povo possui seu território homologado e reconhecido pelo Governo Federal brasileiro 
com direito a usufruto (TISS), sendo extremamente improvável que os Paiter se locomovam para fora da 
TISS em busca de novas áreas para produção agrícola e extração madeireira, se submetendo a sanções 
do governo por práticas ilegais em áreas externas a T.I. Além disso, as áreas ao redor da TISS estão 
plenamente ocupadas por atividades como produção pecuária e café. Não existem fragmentos florestais 
que justifiquem e permitam a exploração madeireira ou o desmatamento visando o estabelecimento de 
pastagens ou culturas agrícolas. Embora alguns indígenas emigram da TISS, não existe registro de 
nenhum deles que tenha adquirido terras ou atuam em uso da terra fora da TISS. Embora fosse possível 
considerar apenas o cinturão de vazamento como sendo a área com probabilidade de ser desmatada, 
optou-se por considerar toda a área de floresta da Região de Referência, excetuando-se a área do 
projeto. Assim, o cinturão de vazamento apresenta área total de 208.038,9 hectares. 
  
Áreas de Manejo de Vazamentos: Área desmatada dentro da TISS até 2009, e classificadas como 
desmatadas a partir de 2000/2001. Essa área abrange 3.416,6 hectares e compreende as áreas 
produtivas em pastos e culturas agrícolas, áreas em regeneração secundária e as áreas das aldeias, 
onde serão implementadas atividades para evitar a expansão do desmatamento para novas áreas de 
floresta dentro do cenário do projeto, de acordo com o Etnozoneamento e o Plano de 50 anos do povo 
Paiter Suruí. 
 
Zona do Projeto: Além da TISS a zona do projeto é constitu;ida por uma região de interação com o povo 
indígena Zoró onde pode haver impacto gerado pelo projeto, já que ambos os povos (Suruí e Zoró) 
utilizam recursos nessa área. No etnozoneamento decidiu-se não entrar em conflito com o Zoró.  
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Figura 4. Localização da área do projeto, cinturão de vazamento, área de manejo de vazamentos e 
região de referência do Projeto de Carbono Florestal Suruí. 

 

Principais impactos sociais positivos derivados das ações do PCFS identificados na fase de 
coleta de dados para avaliação do plano de monitoramento 
1.  Redução significativa do desmatamento e invasões;  
2. Sentimento de aumento de segurança na TISS;  
3. Capacitação de agentes ambientais indígenas;  
4. Demarcação do TISS;  
5. Início de um processo de implementação de alternativas sustentáveis em algumas aldeias e a 

contribuição para mudanças no cenário socioeconômico; 
6. Início de um processo de Fortalecimento institucional (associações); 
7. Liberação de recursos por meio do Fundo Suruí para o fortalecimento das associações e de seus 

respectivos projetos aprovados; 
8. Início do processo de acompanhamento do plano de monitoramento; 
9. Aumento da participação das mulheres e dos jovens nas associações, reuniões e em oficinas de 

capacitações; 
10. Início do processo de implementação de negócios coletivos (castanha e artesanato). 

 
Principais impactos sociais negativos derivados das ações do PCFS identificados na fase de 
coleta de dados para avaliação do plano de monitoramento 
1. Deficiência na comunicação e orientação sobre o PCFS; 
2. Falta de diálogo das lideranças e de atuação do parlamento; 
3. Falta de transparência das ações e recursos do Fundo Suruí; 
4. Aumento de desunião entre os indígenas (relato) em função da falta de transparência sobre o 

PCFS; 
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5. Não implementação de cultivos alternativos de geração de renda em substituição às atividades 
madeireiras (situação presente na maioria das aldeias);   

6. Falta de infraestrutura e equipamentos para incrementar a produção (situação presente na maioria 
das aldeias);   

7. Falta de assistência técnica e assessoria para direcionar projetos; 
8. Presença de desigualdade social (PCFS tem apoio de forma diferenciada as aldeias); 
9. Enfraquecimento das parcerias (indígenas, FUNAI, SEDUC, Policia Federal, IBAMA); 
10. Ausência de um modelo de gestão com objetivos que visem à integração, e participação da 

população indígena; 
11.  Diminuição de renda em função da interrupção das atividades madeireiras sem a presença de 

outras alternativas sustentáveis de geração de renda imediata (situação presente na maioria das 
aldeias); 

12. Suspensão das atividades dos agentes ambientais indígenas em função da falta de recursos 
financeiros; 

13. Insatisfação com o PCFS e com as lideranças pela não implementação das atividades de base do 
projeto, principalmente, no tocante a atividades de geração de renda. 

 
Medidas de mitigação para os impactos negativos 
1) Inclusão de atividades visando à melhoria da qualidade de vida na TISS, como treinamento de 

Agentes de Saúde comunitários para dar assistência em caso de necessidade de primeiros socorros 
e de Agentes Ambientais, para monitorar a biodiversidade, educação ambiental e fiscalizar o 
território contra exploração indevida dos recursos naturais; 

2) Propor projetos paralelos com vistas a aquisição de veículos (caminhão) para escoar a produção 
das aldeias; 

3) Repasse de recursos (ajuda de custo) para os parlamentares, visando à retomada das atividades do 
Parlamento Indígena para apoiar na disseminação das ações realizadas pelo PCFS e melhoria 
comunicação e informações junto às aldeias;  

4) Atribuir ao parlamento a função de acompanhar junto às associações e as aldeias o 
desenvolvimento das ações previstas nos projetos, bem como servir de elo entre o povo, as 
lideranças e a Metareilá (proponente do PCFS); 

5) Mapear as comunidades para conhecer a composição das associações; 
6) Realizar diagnóstico por associação para levantar as necessidades das comunidades conforme 

vocação local; 
7) A partir do diagnóstico das vocações locais, apoiar por meio de projetos, capacitações e/ou 

parcerias para assistência técnica visando aumentar a produção e consequentemente a renda da 
população indígena; 

8) Retomada das atividades de monitoramento com a realização de oficina (julho/2014), para os 
agentes ambientais indígenas, com a elaboração de uma agenda de trabalho; 

9) Realização de 3 grandes reuniões com a FUNAI e com as lideranças surui, no início de julho/2014, 
com vistas a fortalecer as parcerias; 

 


