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D E D I C A T Ó R I A 
 

"A Voz e uma Única arma Que atinge a alma." (Chico Mendes) 
 

Ao iniciar SUA Luta mostrando ao Mundo UMA nova forma de impedir a devastação da 
floresta, com SEUS "empates", surgia hum novo Líder, questionado e combatido POR muitos, 
compreendido POR poucos. 

 
Passados Trinta Anos, verificação-se Que aqueles empates Localidade: Não FORAM los 

Vao. 
 
Hoje ESTAMOS cientes da necessidade de preservarmos Mais e Melhor, Valorizando OS 

Povos da Floresta, verdadeiros guardiões da mata e SUA Biodiversidade, estes, verdadeiros 
Tesouros passíveis de Remuneração e Compensação, Em Busca de hum Mundo Melhor par 
enfrentar a necessidade de Conter o AQUECIMENTO mundial . 

 
Parabéns Chico, Você. Localidade: Não era hum visionário: o Projeto Purus E a 

materialização dEste Sonho. 
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FOLHA DE ROSTO 

  
I. Nome do Projeto: Projeto Purus 
  
II. Localização do Projeto: Perto da cidade de Manoel Urbano, estado do Acre, Brasil 
  
III. Projeto Proponente: Os três principais defensores do Projeto (“Projeto Proponentes”) são 
CarbonCo, LLC ("CarbonCo"), Freitas International Group, LLC ("Freitas International Group" ou 
"Carbon Securities"), e Moura e Rosa Empreendimentos Imobiliários LTDA ("Moura & Rosa" ou 
"M&R"). Informações de contato do CarbonCo são: 
  
Brian McFarland, diretor 
CarbonCo, LLC 
3 Bethesda Metro Center, Suite 700 
Bethesda, Maryland, 20814, Estados Unidos da América 
Telefone: + 1 (240) 595-6883   Email: BMcFarland@CarbonCoLLC.com  
   
IV. Auditor: Ambiental, Services Inc. (ESI) é o auditor. Informações de contato e endereço físico 
do ESI é:  
  
Shawn McMahon, Lead Auditor  
Environmental Services, Inc.  
7220 Financial Way, Suite 100, Jacksonville, Florida, 32256  
Phone: +1 (330) 833-9941 Email: smcmahon@ESINC.CC  
  
V. Projeto Data de Início, Período de Contabilização de GEE e Tempo de Vida: Estado data do 
Projeto Purus é 23 de maio de 2011.  O período inicial de contabilidade de GEE é de 10 anos e o 
tempo de vida do projeto é de 60 anos. 
  
VI. Projeto Implementação Período Coberto pelo PIR: 1 de janeiro de 2013 para 31 de 
dezembro de 2013. 
  
VII. História da CCB Status: O Projeto Purus foi validado para o CCBS em janeiro de 2013 e 
verificação inicial do Projeto Purus foi alcançada em dezembro de 2013. 
  
VIII. Edição dos Padrões CCB sendo usado para Verificação: Segunda Edição 
  
IX. Breve Resumo de Clima, Comunidade e Biodiversidade Benefícios gerados pelo Projeto 
desde a Data de Início e Durante a Atual Implementação Período Abrangido pelo PIR: O 
Projeto Purus alcançou com êxito o clima positiva líquida, comunidade e biodiversidade 
benefícios entre 23 de maio de 2011 e 31 de dezembro de 2012 incluindo, mas não estão 
limitado a: uma redução no desmatamento da área do projeto; preservação dos habitats 
biologicamente diversificados; contratações locais e transferência de conhecimentos técnicos; e 

mailto:BMcFarland@CarbonCoLLC.com
mailto:smcmahon@ESINC.CC
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o desenvolvimento global da primeira vez, VCS-CCBS validado o projeto REDD + no estado do 
Acre, Brasil. 
  
Benefícios líquidos positivos de clima, Comunidade e biodiversidade entre 1 de janeiro de 2013 
e 31 de dezembro de 2013 incluem, mas não estão limitados a: uma redução no desmatamento 
da área do projeto; preservação dos habitats biologicamente diversificados; implantação de 
sensível ao movimento, armadilhas fotográficas de animais selvagens; oferta de cursos de 
extensão agrícola para as comunidades locais; Continuando o progresso em direção a 
legalização da posse da terra das comunidades locais; e realização da primeira vez, VCS-CCBS 
verificado REDD+ projeto no estado do Acre, Brasil.  
  
X. Nível Ouro Critérios Utilizados e Breve Resumo dos Benefícios Excepcionais: O Projeto 
Purus alcançado nível ouro devido à excepcional biodiversidade benefícios como havia pelo 
menos duas espécies de flora ameaçadas de extinção, identificado no Projeto Purus classificado 
na União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) lista de vermelho.  Estas 
ameaçadas espécies da flora são carro-cara (Aniba rosaeodora) e Baboonwood (Virola 
surinamensis).  
  
XI. Data de Conclusão deste PIR e o Número da Versão: Esta versão, a versão 1.0, foi concluída 
a 10 de julho de 2014. 

 
 

RESUMO 
O Projeto Purus ("Projeto") é um pagamento por serviços ecossistêmicos projeto de 
conservação da floresta, também conhecida como Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação (REDD+) do projeto, em 34.702 hectares de terras de propriedade privada no Acre, 
Brasil.1   
 
O Projeto Purus foi validado com sucesso por SCS Global Services em janeiro de 2013 para o 
Verified Carbon Standard (VCS, Versão 3.3) e para o Clima, Comunidade e Biodiversidade 
Padrão (CCBS, segunda edição), com Distinção de Ouro.  O Projeto foi verificada primeiro em 
dezembro de 2013 pela Environmental Services, Inc. e será verificada pela segunda vez em 
agosto de 2014. 
 
O CCBS Project Design Documento com documentação de apoio podem ser acessados aqui eo 
VCS Descrição do Projeto da documentação pode ser acessada aqui. 
 
As três principais proponentes de projetos do Projeto Purus são CarbonCo, LLC ("CarbonCo"), 
Freitas Group International, LLC ("Freitas Grupo Internacional ou Carbon Securities") e Moura e 
Rosa Empreendimentos Imobiliários LTDA ("Moura & Rosa" ou "M&R"). CarbonCo, a subsidiária 

                                                           
1 O REDD e REDD+ Prazo serão utilizados alternadamente.  REDD+ inclui REDD junto com a conservação 

florestal, manejo florestal sustentável eo aumento dos estoques de carbono. Assim, o Projeto Purus inclui elementos 

de conservação florestal, manejo florestal sustentável e reflorestamento. 

http://www.climate-standards.org/2012/10/20/the-purus-project-a-tropical-forest-conservation-project-in-acre-brazil/
https://vcsprojectdatabase2.apx.com/myModule/Interactive.asp?Tab=Projects&a=2&i=963&lat=-8.994141&lon=-69.451007&bp=1
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integral da Fundação Carbonfund.org, é responsável por obter o certificado do projeto e para o 
financiamento do projeto em estágio inicial. Carbon Securities atua como um elo de ligação 
entre CarbonCo e Moura & Rosa, juntamente com a atuação como tradutor e ajudar com a 
logística para as visitas. Moura & Rosa é uma Acre, organização com sede no Brasil criado por 
proprietários de terras e é o principal responsável pela gestão do dia-a-dia do projeto ea 
implementação de atividades para reduzir o desmatamento.    
 
As atividades do projeto finais são para realizar uma floresta de carbono inventário, o modelo 
de desmatamento regional e os padrões de uso da terra, e mitigar as pressões de 
desmatamento através da utilização de pagamentos por serviços ambientais do projeto, 
juntamente com o monitoramento contínuo dos impactos Clima, Comunidade e Biodiversidade 
do Projeto. Projetos e ações sociais para mitigar o desmatamento gama pressões de participar 
S.O.S. Amazônia para o treinamento de extensão rural, para patrulhas início de sites de 
desmatamento potenciais nas fases iniciais do projeto, para, eventualmente, construir casas 
melhores e instalação de painéis solares fotovoltaicos para as comunidades locais para 
melhorar seus meios de subsistência. 
 
Este Documento de Projeto Resumo Purus é um resumo de CCBS Project Design Documento do 
Projeto Purus (PDD), o VCS Descrição do Projeto (PD), os planos de acompanhamento integral 
CCBS, juntamente com o Projeto de Relatório de Execução CCB e do Relatório de 
Monitoramento VCS que cobrem a inicial monitoramento e período de referência de 23 de 
maio de 2011 a 31 dezembro de 2013. 
Entre em contato com Brian McFarland de CarbonCo, LLC com quaisquer perguntas, 
comentários ou preocupações sobre o Projeto Purus em 1-240-595-6883 ou pelo e-mail 
BMcFarland@CarbonCoLLC.com. 

 
 

VISÃO GERAL DO DOCUMENTO DE DESENHO DO PROJETO 
O Padrão Clima Comunidade e Biodiversidade (CCBS) Project Design Documento (PDD) com 
documentação de apoio podem ser acessados aqui. Verificado o Projeto Carbono Descrição 
Padrão (PD) com documentação de apoio podem ser acessados aqui. Abaixo está uma visão 
reduzida, tanto do CCBS PDD e VCS PD. 
 
Documento que os benefícios do projeto não teria ocorrido na ausência do projeto 
O uso da terra predominante entre os médio-grandes proprietários de terras ao longo da BR-
364 e BR-317 rodovias no Estado do Acre é a conversão de florestas primárias para pastagens. A 
pressão sobre o Projeto Purus está aumentando a cada ano que passa a BR-364 está 
completando sua programação de pavimentação. Após ser totalmente pavimentada, a BR-364 
vai permitir o transporte durante todo o ano e, provavelmente, aumento de valores de 
propriedade e acesso ao mercado para o gado dos proprietários de terra. 
 
Desejo inicial do Purus "Os proprietários de terras do projeto era implantar um projeto de gado, 
que teria envolvido o corte raso de 20% da área (ou seja, o desmatamento de cerca de 7.000 
hectares) para acomodar 10.000 a 12.000 cabeças de gado, e uma gestão florestal projeto de 

mailto:BMcFarland@CarbonCoLLC.com
http://www.climate-standards.org/2012/10/20/the-purus-project-a-tropical-forest-conservation-project-in-acre-brazil/
https://vcsprojectdatabase2.apx.com/myModule/Interactive.asp?Tab=Projects&a=2&i=963&lat=-8.994141&lon=-69.451007&bp=1
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exploração madeireira. No entanto, essas atividades teriam envolvido a remoção sistemática de 
todos os residentes locais (ou seja, forçando um êxodo rural) e, assim, aumentando a 
população urbana marginalizada, sem qualificação, educação, nem emprego. Esta conversão 
dessas terras para pastagens de gado teria sido em plena conformidade com o Código Florestal 
Brasileiro, pois os proprietários de terras são permitidos para limpar, cortar pelo menos 20% da 
reserva não-legal de suas terras. 
  
Sem um pagamento por serviços ecossistêmicos projeto de conservação da floresta, os 
proprietários de terras do Projeto Purus iria continuar a pagar impostos em sua propriedade 
sem gerar retornos econômicos a menos que a conversão da floresta planejada ocorreu. Se a 
conversão florestal ocorreu, a biodiversidade do Projeto Purus certamente seria reduzido e 
pode ser forçado das comunidades para mudar. Esta deslocalização comunidade poderia ter 
resultado devido à expansão das atividades econômicas (por exemplo, fazendas de gado 
expandir em áreas tradicionalmente utilizadas como áreas de caça ou em áreas utilizadas para a 
coleta de carvão), ou a pedido de um novo proprietário.  
 
Mesmo que a conversão da floresta planejada pelos latifundiários não ocorreu, ainda haveria o 
aumento da pressão sobre as florestas do Projeto Purus via não planejada, o desmatamento 
fronteira da comunidade e fazendeiros vizinhos. Este é o mais provável "sem-projeto" cenário. 
Assim, as comunidades da Área de Projeto vai continuar a expandir a agricultura de 
subsistência insustentável e criação de gado práticas, enquanto as comunidades vizinhas 
invadiu a Área de Projeto e em migração continuou. 
 
A falta de retornos econômicos no "sem projeto" cenário resultaria na impossibilidade de os 
proprietários de terras para fornecer uma gama de projetos sociais (por exemplo, estabelecer 
posto de saúde) para as comunidades, juntamente com a incapacidade de Pesquisa em 
Biodiversidade do Projeto Purus. Há também recursos financeiros e institucionais relevantes 
exigidas para desenvolver um projeto de REDD+ validados e verificados. Além disso, sem um 
projeto de REDD+ certificado, as comunidades não recebem treinamentos de extensão agrícola 
(isto é, o que deve ajudar com o aumento e diversificação da renda), nem a partes de carbono 
receita compensada do Projeto. 
 
Clima sem projeto 
O seguinte é um mapa do desmatamento previsto no período inicial, 2011-2020, para o Projeto 
Purus: 
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O gráfico a seguir é a quantidade de desmatamento Base na Área de Projeto 2011-2020 de 
acordo com os dois estratos de vegetação diferentes: 
 

Ano Quantidade de desmatamento 
em floresta aberta com 

palmeiras e bambus estratos 
(FAB + FAP)  

Quantidade de 
desmatamento em floresta 
aluvial aberta com a palma 

estratos (FAP-aluvial) 

Desmatamento total 
na Área de Projeto 

(hectares) 

2011 223 252 475 

2012 248 278 526 

2013 295 212 507 

2014 293 275 568 

2015 457 283 740 

2016 358 258 616 

2017 431 218 648 

2018 351 212 563 

2019 449 232 681 

2020 533 180 713 

 
O gráfico a seguir é a quantidade de desmatamento da linha de base no Cinturão de Vazamento 
2011-2020 de acordo com os diferentes estratos de vegetação: 
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Ano Quantidade de 
desmatamento em 
floresta aberta com 

bambu e palma 
estratos (FAB + FAP)  

Quantidade de 
desmatamento em 

floresta aluvial 
aberta com a palma 

estratos (FAP-aluvial) 

Quantidade de 
desmatamento em 
floresta aberta com 
palmeiras e bambus 
estratos (FAP + FAB)  

O 
desmatamento 

total no 
cinturão de 
vazamento 
(hectares) 

2011 361 411 0 772 

2012 354 466 0 820 

2013 477 268 0 745 

2014 477 339 0 816 

2015 531 341 0 872 

2016 472 335 0 806 

2017 549 410 0 959 

2018 483 417 0 899 

2019 440 234 0 674 

2020 556 242 0 798 

 
A estimativa de emissões (GEE) créditos de gases de efeito estufa elegíveis para a emissão de 
Unidades de Carbono Verificadas (VCUs) foram calculados o Verified Carbon Standard Descrição 
do projeto da seguinte forma: 

 
Créditos de redução de emissões de GEE estimadas =  
Emissões da linha de base, fixadas por 10 anos na validação menos  
Emissões do projeto menos 
Menos vazamento 
Não permanência retenção tampão de Risco (calculado como uma porcentagem da 
variação líquida nos estoques de carbono antes da dedução de vazamento) 

 
Anos Emissões de 

referência 
estimadas ou 

remoções 
(tCO2e) 

Emissões de 
projeto 

estimado ou 
remoções 
(tCO2e) 

Emissões 
de fuga 

estimadas 
(tCO2e) 

Buffer 
de 

Risco 
(%) 

Deduções para 
AFOLU conta 

do buffer pool 
(tCO2e) 

Créditos 
elegíveis 

para a 
emissão de 
GEE como 

VCUs (tCO2e) 

2011 126.240 37.328 22.778 10% 8.891 57.243 

2012 142.812 37.211 25.768 10% 10.560 69.273 

2013 137.409 37.094 24.793 10% 10.032 65.490 

2014 158.897 36.977 28.670 10% 12.192 81.057 

2015 202.300 36.861 36.502 10% 16.544 112.394 

2016 176.865 36.745 31.912 10% 14.012 94.195 

2017 185.232 36.630 33.422 10% 14.860 100.320 

2018 169.285 36.515 30.545 10% 13.277 88.949 

2019 201.212 36.400 36.305 10% 16.481 112.025 

2020 209.001 36.286 37.711 10% 17.271 117.733 
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Ao longo do primeiro período inicial de 10 anos, a área do projeto está prevista para resultados 
em 1.341.205 toneladas reduções tCO2e, com uma contribuição de buffer de 134.120 tCO2e e 
uma redução de emissões esperadas total de 898.679 tCO2e após a contabilização de 
escapamento (308.406 tCO2e). 
 
Comunidades Locais, sem Projeto 
Descreva como o "sem projeto" Cenário afetaria Comunidades da Zona do Projeto 
As comunidades locais, obter uma variedade de benefícios do Projeto Purus e há inúmeros 
projetos sociais sendo planejadas como resultado de pagamentos por serviços ambientais. 
 
O "sem projeto" cenário seria a continuação não planejadas, as atividades de desmatamento de 
fronteira da agricultura de subsistência e pastagens pelas comunidades locais. As comunidades, 
sem dúvida, receber os benefícios dessas atividades, tais como alimentos produzidos 
localmente e geração de renda através da venda de suas colheitas e gado.     
 
No entanto, no "sem projeto" cenário das comunidades, sem um título seguro e legal à terra, 
são marginalizados e vulneráveis. Assim, as comunidades podem ser legalmente retirados do 
Projeto Purus e as comunidades que nem precisa se mudar para um novo trecho de floresta (ou 
seja, o mais provável ao longo do rio Purus) ou mover-se para uma cidade como Manoel 
Urbano e Rio Branco. 
 
Água e Solo 
Se os proprietários de terras, ao invés de realizar um projeto de conservação da floresta, 
permitido o desmatamento não planejado para continuar a partir de comunidades, haveria 
impactos significativos sobre o ciclo da água local e qualidade do solo - sendo que ambos vão 
ter impactos negativos sobre a comunidade. Tais impactos incluem, mas não estão limitados a:   
 

 Menos árvores para armazenar água, resultando em potencial inundações localizadas 

 Sem a absorção de água pelas árvores, poças de água deixadas para trás em pastos 
abertos poderia aumentar população de mosquitos e doenças transmitidas por insetos, 
como a febre amarela ou malária 

 O escoamento da água aumentou, devido à menor raízes, poderia aumentar o 
escoamento solo e contribuir para uma maior erosão das margens do rio 

 Aumento do escoamento pode danificar pesqueiros locais (ou seja, o solo se instala em 
ovos, interrompe processo de fotossíntese das plantas aquáticas e algas que são fontes 
de alimento para peixes) 

 Detritos adicional de clara poderia ser arrastados para o rio causando crescentes 
desafios de transporte de barco 

 Menos solos agricolamente produtivas, devido à perda de nutrientes incorporado no 
ecossistema floresta tropical, juntamente com a perda de micróbios do solo 
 
 
 



Page 9 of 73 
 

Biodiversidade sem Projeto 
Descreva como o "sem projeto" Cenário afetaria a biodiversidade na Zona do Projeto 
Há um alto nível de biodiversidade e em torno do Projeto Purus. Sedesmatamento não 
planejado pelas comunidades foi autorizado a continuar, não seria reduzida disponibilidade de 
habitat, uma paisagem fragmentada, e as espécies potencialmente mais ameaçadas. 
 
Habitat Disponibilidade 
Se os proprietários de terras legalmente clara de corte de 20% da propriedade do Projeto 
Purus, isso resultaria em uma perda líquida de mais de 7.000 hectares. Da mesma forma, se os 
proprietários de terras permitiram a continuação de não planejada, o desmatamento de 
fronteira, as resultantes abertas pastagens iria fornecer um habitat pobre para a biodiversidade 
da região, exceto para os animais domesticados e de espécies selvagens que existem nas 
florestas de transição e campos abertos. Assim, espécies que dependem da floresta e, 
especialmente, da flora teria habitat menos disponível. 
 
Paisagem Conectividade 
Se o "sem projeto", cenário de desmatamento não planejado fronteira continuou, haveria um 
impacto negativo sobre a conectividade da paisagem devido ao aumento da pressão sobre as 
florestas intactas circundante ao Sul do Projeto Purus.   
 
Espécies Ameaçadas 
Existem vários flora e fauna ameaçadas na Área de Projeto. Se o Projeto Purus foram 
convertidas em pastagem via desmatamento fronteira não planejada, estas espécies 
ameaçadas particulares provavelmente desaparecer do Projeto Purus, devido a uma redução 
no habitat. Estas espécies ameaçadas poderiam passar para um nível mais elevado de risco de 
extinção de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza. Além disso, as 
espécies atualmente consideradas de baixo nível de risco pode mover-se em uma categoria 
ameaçada se as pressões de desmatamento adicionais foram colocadas sobre a paisagem 
circundante. 
 
Comparação de “con projeto” Cenário e "sem projeto" Cenário 
A comparação entre os benefícios para a comunidade do "com projeto" cenário e na "sem 
projeto" cenários resulta em benefícios para a comunidade líquida positiva no “com projeto” 
cenário. Como demonstrado, os impactos estimados em todas as comunidades do Projeto 
Purus deverão ser positivo durante toda a vida do projeto e tais benefícios positivos incluem o 
bem-estar e benefícios para os serviços dos ecossistemas sócio-econômico. Tais impactos na 
comunidade e impactos à biodiversidade serão regularmente monitorizados e verificados 
periodicamente por uma empresa independente aprovado pelos CCBS. 
 
O "sem projeto" cenário é a continuação de não planejada, o desmatamento de fronteira. 
Embora acredita-se que as comunidades que continuam a praticar a agricultura de subsistência 
e criação de gado e receber os benefícios associados a partir dessas atividades, a quantidade de 
desmatamento aumentaria. Esse desmatamento resultaria em impactos negativos nos serviços 
ecossistêmicos. Isso inclui o aumento da erosão, aumento das inundações, o aumento das 
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emissões de gases de efeito estufa (GEE), e menos área de habitat para animais selvagens e 
para o jogo que as comunidades caça. 
 
O Projeto Purus, que visa proporcionar oportunidades econômicas alternativas para as 
comunidades e reduzir o desmatamento, vai garantir benefícios sócio-econômicos positivos 
líquidos para as comunidades na "com projeto" cenário de: capacitação das comunidades para 
aprender técnicas de rotação de pastagens de gado, aumento de intensificação das práticas 
agrícolas; aumentar a renda local (ou seja, através de um melhor acesso ao mercado, a 
produção agrícola diversificada, e receita compartilhada das receitas de compensação de 
carbono), e para diversificar a renda (ou seja, através da aprendizagem e ter acesso a novas 
culturas). Estas atividades não teria resultado no "sem projeto" cenário.   
 
No “com projeto” cenário, os proprietários de terras estão empenhados em oferecer projetos e 
programas locais para as comunidades que terão impactos positivos líquidos nas comunidades. 
Isto inclui o estabelecimento de um local de saúde e clínica odontológica, facilitando a remoção 
de árvores do rio Purus, oferecendo treinamentos de extensão agrícola e reflorestamento de 
áreas degradadas (ie, particularmente ao longo das margens dos rios Purus face à erosão). 
 
Além disso, o plano de monitoramento comunidade do Projeto vai monitorar os indicadores 
derivados da Avaliação Participativa Rural, o Inquérito necessidades básicas, ea Teoria das 
saídas da Mudança, resultados e impactos da comunidade. A frequência de monitoramento e 
relatórios para garantir que esses indicadores estão diretamente ligados aos grandes objetivos 
da comunidade do Projeto Purus e estão levando para os esperados impactos na comunidade 
líquidos positivos serão realizadas a cada dois anos. 
 
Objetivos e Metas do Projeto 
Resumo das Principais Clima, Comunidade e Biodiversidade Objetivos do Projeto 
O objetivo geral do Projeto Purus é gerar oportunidades econômicas sustentáveis para as 
comunidades locais e para implementar projetos sociais, enquanto o desmatamento mitigação 
(ou seja, o que resulta em menos emissões de gases de efeito estufa) e preservar a rica 
biodiversidade do Projeto. 
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Figura 1: Modelo de relações entre grandes Clima, Comunidade e Biodiversidade Objetivos 

 
Pelo desmatamento mitigar, pagamentos por serviços ambientais será gerado o que permitirá a 
implementação de projetos sociais locais ea criação de oportunidades econômicas para as 
comunidades. Da mesma forma, melhorando os meios de subsistência locais ea criação de 
oportunidades econômicas alternativas, haverá menos pressão sobre as florestas e uma 
redução no desmatamento. Melhorar os meios de subsistência locais e redução do 
desmatamento são mecanismos importantes para preservar a biodiversidade do Projeto. 
Para atingir estes objetivos gerais, as seguintes atividades do projeto clima, comunidade e 
biodiversidade foram identificados pelos proponentes do projeto.  
 
Maior Objetivo da Clima 
Para mitigar o desmatamento e reduzir a quantidade de emissões de GEE, os proponentes do 
projeto empreendido, ou vai realizar, no futuro, as seguintes atividades do projeto:  

 Carbono Inventário Florestal 

 Regional do uso da terra e desmatamento Modeling 

 Endereço Drivers desmatamento subjacentes para Mitigar lançamento de gases de 
efeito estufa 

 Desenvolver Plano de Monitoramento do Clima  

 Monitorar o desmatamento 
 
Maior Objetivo da Comunidade 
Para gerar oportunidades econômicas sustentáveis para as comunidades locais que vivem 
dentro e ao redor do Projeto Purus e implementar projetos sociais locais, os proponentes do 
projeto empreendido, ou começou a se planejar para as seguintes atividades do projeto: 

 Awareness Project, Encontro Comunidade e discutir projeto 

 Elaboração de projetos e programas sociais para a comunidade 

 Implementar projetos e programas sociais para a comunidade 

 Desenvolver Plano de Monitorização da Comunidade 
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 Monitorar os impactos da Comunidade 
 
Maior Objetivo da Biodiversidade 
Para preservar a rica biodiversidade do Projeto, os proponentes do projeto irá gerar 
oportunidades econômicas sustentáveis para as comunidades locais, implementar projetos 
sociais e reduzir o desmatamento. Além disso, para alcançar este objetivo a biodiversidade, os 
proponentes do projeto empreendido, ou vai realizar, no futuro, as seguintes atividades do 
projeto: 

 Rapidamente avaliar a biodiversidade no Projeto 

 Desenvolver Plano de Monitoramento da Biodiversidade  

 Monitorar os impactos da Biodiversidade  
 
Principais Atividades 
Descrever cada atividade do projeto e sua relevância para atingir os objetivos do Projeto 
A seção seguinte descreverá cada grande clima, comunidade e biodiversidade atividade de 
projeto e como ela é relevante para a consecução dos objetivos clima, comunidade e 
biodiversidade globais. 
 
Maior Clima Objetivo 
Para atingir o objetivo maior clima de mitigar o desmatamento ea posterior liberação das 
emissões de GEE, os proponentes do projeto realizou um inventário de carbono da floresta, 
desenvolveu um modelo de desmatamento no uso da terra e regionais, e estamos abordando 
os drivers de desmatamento subjacentes para mitigar a liberação de gases de efeito estufa com 
um plano de monitorização em curso. 
 
Carbono Inventário Florestal 
Um inventário de carbono da floresta foi uma importante atividade de projeto para realizar, 
porque é difícil de gerir um objetivo que não é medido. O inventário de carbono florestal gerou 
uma representação cientificamente robusta e estatisticamente preciso dos estoques de 
carbono no Projeto Purus. O inventário de carbono florestal foi realizado pelo renomado 
empresa local TECMAN silvicultura e foi supervisionado por tanto CarbonCo e os especialistas 
internacionais em TerraCarbon.   
 
Regional do uso da terra e desmatamento Modelo 
Semelhante à necessidade de uma medição dos estoques de carbono, houve a necessidade de 
desenvolver um uso da terra regional e modelo de desmatamento para determinar um 
parâmetro de desempenho para os proponentes do projeto. Tais modelos permitem agora que 
os proponentes do projeto prever onde (ou seja, localização), quando, a partir do que (ou seja, 
motoristas e agentes) e quanto o desmatamento é esperado, juntamente com o local onde a 
ajudar com vazamento de mitigação e principalmente onde a monitorar. Este regional de uso 
da terra e modelagem do desmatamento foi realizado pelo Professor Antônio Flores, da 
Universidade Federal do Acre e foi supervisionado por tanto CarbonCo e TerraCarbon.  
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Endereço Drivers desmatamento subjacentes para Mitigar lançamento de gases de efeito estufa 
Enquanto a compreensão dos estoques de carbono do Projeto Purus e cenário de 
desmatamento, os proponentes do projeto estão agora começando a reduzir o desmatamento. 
 
Dirigindo-se aos motoristas desmatamento subjacentes - por exemplo, oferecendo 
treinamentos de extensão agrícola - é relevante para alcançar o objetivo de reduzir o clima 
reduções líquidas de GEE por reduzir a dependência das comunidades sobre os recursos 
florestais através da intensificação das práticas agrícolas e da pecuária, proporcionando 
alternativa de renda, juntamente com proporcionar educação sobre os efeitos do 
desmatamento e os benefícios da proteção dos recursos florestais. 
 
Desenvolver Plano de Monitoramento do Clima e Desmatamento monitor 
Os proponentes do projeto vai monitorar constantemente o desmatamento em vigilância aérea 
utilizando um trike, através de monitores on-the-ground, bem como do Estado de imagens de 
satélite Landsat do Acre. 
 
Desenvolver um plano de monitoramento do clima e monitoramento do desmatamento 
ajudará os proponentes do projeto com a realização do objetivo climáticas. Assim, o plano de 
monitoramento do clima e monitoramento do desmatamento irá resultar em reduções líquidas 
de emissões de GEE, pois tais atividades vão proporcionar uma detecção precoce de 
desmatamento, permitindo que os proponentes do projeto para identificar os controladores e 
agentes específicos de desmatamento e implementar as ações necessárias para mitigar como 
desmatamento e posterior liberação de emissões de GEE. 
 
Maior Objetivo da Comunidade 
Para gerar oportunidades econômicas e implementar projetos sociais locais para as 
comunidades que vivem em torno do projeto, os proponentes do projeto se comprometeram, 
ou começou a planejar, as seguintes atividades: Projeto Consciência, Encontro da Comunidade 
e discutir Projeto; desenvolver projetos e programas sociais para Comunidade; implementar 
projetos e programas sociais para a Comunidade; Desenvolver Plano de Monitorização da 
Comunidade e monitorar os impactos comunitários. 
 
Consciência Projeto, Encontro Comunidade e Discutir Projeto 
As comunidades são um componente essencial do Projeto Purus e tem sido absolutamente 
necessário abertamente e com frequência discutir o projeto com as comunidades. Isso inclui 
discussões em torno de: 

 Os proponentes do projeto (ou seja, papéis, especialmente Moura & Rosa) e as 
responsabilidades 

 O que exatamente é o Projeto Purus e quanto tempo o projeto vai durar 

 Por que o desmatamento é um problema e alternativas para a agricultura de corte e 
queima 

 Benefícios financeiros para praticar formas mais sustentáveis e permanentes para a 
agricultura 
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 Que tipo de projetos sociais (por exemplo, casas) e programas (por exemplo, a medicina 
preventiva e serviços de saúde) são mais relevantes e úteis 

 Quais são os treinamentos agrícolas desejados que podem ser oferecidos 

 Procedimento de queixa para enfrentar toda e qualquer questões não resolvidas 

 A posse da terra  
 
Através de reuniões com as comunidades, os proponentes do projeto ter sido capaz de adquirir 
conhecimentos das comunidades sobre a concepção do projeto e para melhor integrar as 
comunidades ao projeto. Como resultado, o objetivo comunitário de geração de oportunidades 
econômicas sustentáveis e implementação de projetos e programas sociais serão melhor 
alcançados com ativo, em curso participação e contribuição das comunidades locais. 
 
Moura & Rosa reuniram-se com as comunidades sobre a implementação de um projeto de 
conservação da floresta há mais de cinco anos. Ao longo de 2011 e 2012, o projeto foi discutido 
em maiores detalhes com as comunidades e membros da comunidade que queriam participar 
do projeto assinaram um Memorando de Entendimento (MOU). Em abril de 2012, a maioria 
dos membros da comunidade que residem dentro do Projeto Purus tenham assinado o 
Memorando de Entendimento ou verbalmente concordou em participar do projeto, com os 
primeiros membros da comunidade assinando uma declaração inicial em 23 de maio de 2011, o 
Projeto Data de Início. Os pontos-chave do Memorando de Entendimento estão listados abaixo. 
 
The Residente, com consentimento livre, prévio e informado (FPIC), reconhece e aceita: 

 M&R vai permitir que o residente permanecer na M&R da propriedade;  

 Em troca da permissão para permanecer no M&R imóvel, o morador deve trabalhar com 
as outras partes para proteger e preservar o ecossistema dentro de M&R de 
propriedade, proteção de árvores sejam cortadas ou não destruído, a proteção da vida 
vegetal e animal, preservação de animais habitats, a prevenção da poluição do rio Purus 
e todos os outros rios e cursos de água, a redução do escoamento superficial e da 
erosão, proteção do solo e preservação de plantas medicinais e comestíveis; 

 O desmatamento está ocorrendo atualmente dentro da M&R propriedade e residente 
irá trabalhar com as partes para eliminar o desmatamento no momento presente e no 
futuro, enquanto o residente permanece na propriedade;  

 O residente pode ter direito a pagamentos de serviços ecossistêmicos (especificamente 
os créditos de carbono resultantes do desmatamento mitigação dentro da propriedade) 
se as árvores são protegidos; 

 The Residente irá comunicar imediatamente qualquer desmatamento para as outras 
partes. 

 
Para garantir que as comunidades locais estavam plenamente conscientes do Projeto Purus, 
foram capazes de contribuir para a elaboração do projeto, capaz de expressar abertamente os 
resultados desejados e preocupações, compreendeu o procedimento de queixas de terceiros, e 
foram capazes de dar voluntariamente livre, prévio e informado consentimento (ou seja, por 
exemplo, a escrita MOU nem sempre é culturalmente apropriado porque alguns membros da 
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comunidade são analfabetos), CarbonCo contratou o grupo independente PAV Comércio e 
Serviços Ltda. ("PAV") para visitar as comunidades, em outubro de 2012. 
 
Projeto e Implementação de Projetos Sociais e Programas para a Comunidade 
Projetos e programas sociais para as comunidades locais, que não só geram oportunidades 
econômicas sustentáveis, também irá resultar em: menos pressão sobre as florestas locais, a 
redução do desmatamento, mitigação das emissões de gases de efeito estufa, e preservação da 
biodiversidade. 
 
Ao longo da vida do projeto, Moura & Rosa gostaria de mais projetar e implementar as 
seguintes atividades do projeto: 

 Contratação de Gerente de Projeto 

 Iniciar patrulhas florestais de Desmatamento 

 Cursos de formação inicial para as comunidades e Treinamentos de Extensão Agrícola 

 Ajudar as comunidades a obter os direitos de Lote / Delinear Áreas Família 

 Assistência Social 

 Participação nos Resultados de Créditos de Carbono 

 Reflorestamento das áreas de preservação permanente perto do Rio Purus 

 Criar um Office 

 Melhorar a Escola e criar um Barco Ônibus Escolar 

 Construir um Centro de Saúde e Clínica Odontológica 

 Construir novas casas para famílias que aderiram Projeto 

 Ecoturismo 
 
Contratação de Gerente de Projeto 
Nos estágios iniciais do projeto, havia quatro membros da comunidade informalmente 
considerados "os olhos e ouvidos" da propriedade do Projeto Purus e esses membros da 
comunidade foram: 

 Sebastião Marques da Silva (apelido Miguel), um dos moradores mais velhos na 
propriedade 

 Antônio (irmão de Miguel) 

 Francimar (vive na propriedade), filho de Dona Celina que vive em Manoel Urbano 

 Francisco (apelido Chico Brabo) Marques Vieira 
 

Em março de 2012, a Moura & Rosa contratado Miguel e Miguel esposa Maria Souza de Moura 
(apelido Socorro) e em abril de 2012, Miguel e Socorro foram oficialmente registrados como os 
gerentes de projeto, no local em tempo integral para o Projeto Purus.   
 
Iniciar Patrulhas de Desmatamento 
Moura & Rosa comprado um trike e Wanderley Cesário Rosa (diretor-geral da Moura & Rosa) 
participaram de cursos de treinamento sobre como operar um trike em abril de 2012. 
Monitoramento aéreo do desmatamento começou em agosto de 2012.   
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Se e quando o desmatamento é identificado, Moura & Rosa irá documentar imediatamente e 
transferir esta informação a Carbon Securities e CarbonCo. Coletivamente, CarbonCo e Moura 
& Rosa irá discutir as ações necessárias para se comprometem a impedir qualquer 
desmatamento relatados. 
 
Moura & Rosa está instalando uma torre de telefone, na sede do projeto para permitir a 
comunicação de telefone celular com Miguel. Moura & Rosa também vai construir uma 
pequena faixa de desembarque em terras já desmatadas dentro do Projeto Purus. 
 
Os monitores irão escrever observações em um notebook, documentar as reuniões com a 
comunidade, estes dados de entrada para o modelo de monitoramento, e fazer o upload do 
documento em uma conta DropBox compartilhada entre os proponentes do projeto. O modelo 
de monitoramento está incluído na seção IX. 
 
O monitoramento do desmatamento vai ajudar os proponentes do projeto atingir tanto o 
objetivo da comunidade e clima. Monitoramento irá resultar em reduções líquidas de emissões 
de GEE, pois tais atividades vão proporcionar uma detecção precoce de desmatamento, 
permitindo que os proponentes do projeto para identificar os controladores e agentes 
específicos de desmatamento e implementar as ações necessárias para mitigar tais 
desmatamento e posterior liberação das emissões de GEE . A redução do desmatamento 
também proporcionará renda diversificadas e alternativas para as comunidades locais através 
de partilha das receitas de crédito de carbono, e permitir Moura & Rosa para implementar uma 
variedade de projetos e programas (ou seja, por exemplo, para construir um posto de saúde 
local) sociais. 
 
Treinamentos de extensão agrícola 
As comunidades em torno do Projeto Purus foram pesquisados a partir de 10-12 março, 2012 
para entender melhor o que cursos de formação de extensão agrícola seria do maior interesse. 
Um total de 32 cursos, que vão desde o manejo, de rotação de cocos orgânicos, foram 
oferecidos como parte da pesquisa. 
 
Moura & Rosa, então, comprou os cursos top-dez em 30 de março, 2012 a partir do Centro de 
Produção Técnica (CPT) e vai começar a ensinar estes cursos em ordem de importância, a partir 
de novembro de 2012. Moura & Rosa também envolvidos EMBRAPA, SENAR e S.O.S. Amazônia 
para fornecer técnicos para ajudar com treinamentos no local para as comunidades e perto do 
projeto, bem como para estudar as melhores opções e as melhores espécies de árvores nativas 
para reflorestamento.   
 
Treinamentos de extensão agrícola vai ajudar os proponentes do projeto alcançar tanto o clima 
e os objetivos da comunidade do Projeto Purus. Estas atividades irão resultar em ambas as 
reduções líquidas de emissões de GEE, reduzindo a dependência das comunidades sobre os 
recursos florestais através da intensificação da agricultura e pecuária, além de fornecer as 
comunidades com renda alternativas. 
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A seguir estão os resultados, que os dez cursos destacados em amarelo: 
   

 

Agricultural Training Courses Offered to Purus Project Communities (March 10-12, 2012)

*Courses Highlighted in Yellow are the Courses with the Top-10 Interest among Communities Inside Project

NOME DO CURSO (Name of Course)

Quero este            

(I Want This)

Total Percentage 

(Inside and Outside)

Inside Project 

(Total of Yes)

Inside Project 

(Percentage of Yes)

Outside Project 

(Total of Yes)

Outside Project 

(Percentage of Yes)

1

Banana - Produção de Bananas - Do Plantio a Pós-Venda                               

(Banana - Production of Bananas - From Planting to After Sales) 11 78.57% 10 90.91% 1 33.33%

2

Galinha Caipira - Como Produzir Galinha e Frango Caipira                                            

(Redneck Chicken - How to Produce Chicken and Chicken Caipira 10 71.43% 8 72.73% 2 66.67%

3 Banana - Receitas com Bananas (Bananas - Recipes with Bananas) 8 57.14% 8 72.73% 0 0.00%

4

Sítio - Como Tornar sua Colônia Lucrativa                                                                             

(Site - How to Make Your Community Profitable) 10 71.43% 8 72.73% 2 66.67%

5

Milho - Produção em Pequenas Propriedades                                                                    

(Corn - Production on Small Areas) 9 64.29% 7 63.64% 2 66.67%

6

Peixes - Processamento Artesanal de Peixes                                                                     

(Fish - Artisanal Processing of Fish) 7 50.00% 7 63.64% 0 0.00%

7 Suinos - Criação Orgânica de Suínos (Swine - Creation of Organic Pigs) 7 50.00% 6 54.55% 1 33.33%

8 Pastejo Rotacionado (Rotational Cattle Pastures) 9 64.29% 6 54.55% 3 100.00%

9

Mandioca - Como Produzir Polvilho Azedo, Fécula, Farinha e Raspa                   

(Cassava - How to Produce Sour, Starch, Flour and Zest) 6 42.86% 5 45.45% 1 33.33%

10

Horta Caseira - Implantação e Cultivo                                                                      

(Household Garden - Deployment and Cultivation) 6 42.86% 5 45.45% 1 33.33%

11

Coco - Produção Orgânica de Coco                                                                             

(Coconut - Organic Production of Coconut) 5 35.71% 4 36.36% 1 33.33%

12

Frutas - Produção Comercial em Pequenas Áreas                                                              

(Fruits - Commercial Production in Small Areas) 4 28.57% 4 36.36% 0 0.00%

13

Pimenta - Produção e Processamento de Pimenta (malagueta, etc.)                       

(Pepper - Pepper Production and Processing (chili, etc.)) 4 28.57% 4 36.36% 0 0.00%

14 Educação Ambiental Infantil (Children's Environmental Education) 4 28.57% 4 36.36% 0 0.00%

15

Apiário - Planejamento e Implantação de Apiário (criação de abelhas)                                             

(Apiary - Apiary Planning and Implementation (Beekeeping)) 3 21.43% 3 27.27% 0 0.00%

16 Mandioca - Cultivo de Mandioca (Cassava - Cultivation of Cassava) 2 14.29% 2 18.18% 0 0.00%

17 Manga - Produção de Manga (Mango - Production of Mangoes) 2 14.29% 2 18.18% 0 0.00%

18 Floresta - Reposição Florestal (Forestry - Forestry Replacement) 2 14.29% 2 18.18% 0 0.00%

19 Floresta - Restauração Florestal (Forestry - Forestry Restoration) 2 14.29% 2 18.18% 0 0.00%

20

Peixes - Técnicas de Processamento de Peixes                                                                 

(Fish - Fish Processing Techniques) 2 14.29% 2 18.18% 0 0.00%

21

Rapadura, Melado e Açucar Mascavo - Como Produzir…                                                 

(Brown Sugar and Molasses - How to Produce…) 2 14.29% 2 18.18% 0 0.00%

22

Farmácia Viva - Utilização de Plantas Medicinais                                                               

(Living Pharmacy - Use of Medicinal Plants) 2 14.29% 2 18.18% 0 0.00%

23

Nascentes - Recuperação e Conservação de Nascentes                                                  

(Headwaters - Headwaters Conservation and Recovery) 2 14.29% 2 18.18% 0 0.00%

24

Pimenta do Reino - Produção e Processamento                                                 

(Pepper - Production and Processing) 1 7.14% 1 9.09% 0 0.00%

25

Plantas Medicinais - Cultivo Orgânico de Plantas Medicinais                        

(Medicinal Plants - Cultivating Organic Medicinal Plants) 1 7.14% 1 9.09% 0 0.00%

26 Produção de Embutidos (Production of Embedded) 1 7.14% 1 9.09% 0 0.00%

27 Graviola - Produção de Graviola (Soursop - Production of Soursop) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

28 Limão - Produção de Limão Taiti (Production of Limes) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

29

Pinhão Manso - Como Cultivar Pinhão Manso (biodiesel)                               

(Jatropha - How To Grow Jatropha (biodiesel)) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

30 Serpentes - Criação de Serpentes (Snakes - Creation of Snakes (for venom)) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

31 Produção de Defumados (Smoked / Cured Production) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

32

Brigada de Incêndio Florestal - Formação e Treinamento de…                                    

(Forest Fire Brigade - Education and Training…) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
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Ajudar as comunidades a obter os direitos de Lote / Delinear Áreas Família 
Os membros da comunidade que têm vivido na terra e que fez a terra produtiva (por exemplo, 
pelo crescimento da agricultura ou criação de animais) por dez anos terá o direito de ser 
chamado para a terra. Moura & Rosa irá reconhecer voluntariamente qualquer área está 
desmatada e sob o uso produtivo de cada família. A área mínima a ser chamado para cada 
família é de cem hectares, que é o tamanho mínimo que o Incra diz que uma família no Estado 
do Acre necessidades para uma vida sustentável. As comunidades que desmataram e colocar 
em uso produtivo mais de cem hectares receberá toda a área que foi desmatada. Todas as 
comunidades, quer se juntar ao projeto ou não, será chamado a terra que eles têm colocado 
em uso produtivo.   
 
Ajudar as comunidades obter direitos sobre a terra e delinear áreas familiares vão ajudar os 
proponentes do projeto de facilitar oportunidades econômicas sustentáveis das comunidades. 
Este reconhecimento formal da posse da terra da comunidade e capacidade das comunidades 
para acesso ao crédito (isto é, devido a sua garantia de propriedade) vai reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa como comunidades terão maior responsabilidade e propriedade sobre 
suas terras. Esta atividade de projeto irá ocorrer principalmente nos primeiros anos do Projeto 
Purus.     
 
Assistência Social 
Porque há um grande volume de árvores no leito do Rio Purus durante a estação seca (ou seja, 
a partir de meados de Julho a meados de Novembro), as árvores causar sérios danos para a 
navegação e, consequentemente, interromper o fluxo de produção e fornecimento de 
comunidades costeiras. Moura & Rosa irá facilitar a remoção dessas árvores do rio Purus, como 
parte do Projeto Social. 
 
A assistência social é relevante para alcançar o objetivo comunitário do projeto Purus porque a 
assistência social é um dos principais programas sociais que Moura & Rosa buscam estabelecer. 
Além disso, a remoção de árvores no leito do Rio Purus vai aumentar o acesso ao mercado das 
comunidades devido à melhor transporte no rio Purus e isso deve aumentar os rendimentos 
das comunidades locais.    
 
Participação nos Resultados de Créditos de Carbono 
Receita de carbono será usada principalmente por Moura & Rosa para desenvolver projetos 
sociais e projetos. Essa receita de carbono vai financiar melhorias da comunidade, incluindo 
assistência social, cursos de extensão agrícola, a construção de uma escola primária, e 
construção de um centro de saúde. No final do quinto ano, a comunidade vai começar a 
receber a partir de Moura & Rosa uma pequena parcela dos pagamentos por serviços 
ambientais (ou seja, a receita de carbono), como resultado de sua ajuda para alcançar as metas 
sociais e ambientais do Projeto Purus . Esta receita será compartilhada com as comunidades, a 
partir do final do quinto ano, cada vez Moura & Rosa receber o pagamento por sua parte das 
reduções de emissões verificadas.    
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A proporção total de receitas de carbono a ser dadas às comunidades será ligada à preservação 
das florestas dentro de 100 hectares das comunidades. Tomemos, por exemplo, se uma 
determinada comunidade preserva sucesso de 10 hectares de terra em um determinado ano 
(ou seja, e este 10 hectares foi projetado para ser desmatado em determinado ano) em seus 
100 hectares. Se um total de 250 hectares foram previstos para ser desmatada ao longo do 
projeto (ou seja, e a deflorestação desta 250 hectares foi evitado com sucesso), então a 
comunidade particular seria concedida em 4% (ou seja, 10 hectares / 250 hectares = 4%) de de 
Moura & Rosa receita bruta de carbono.    
 
O número total de hectares previstos para serem desmatados a cada ano para o período de 
referência de 2011-2020 - tanto em toda a Área de Projetos e especificamente dentro de 100 
hectares de uma comunidade - será determinado através de modelagem espacial. A prevenção 
bem sucedida de desmatamento - tanto em toda a Área de Projetos e dentro de 100 hectares 
das comunidades - será demonstrado durante a verificação e revisão de imagens de satélite.   
 
Se uma comunidade é concedido mais de 100 hectares, a comunidade será elegível para a 
receita de carbono na sua parte inteira de propriedade concedido. Este elegibilidade para a 
receita de carbono assume a comunidade reuniu-se os critérios a seguir para a atribuição de 
receita de carbono. Além disso, a quantidade de receitas de carbono a ser distribuído a uma 
comunidade concedidos sobre 100 hectares será calculada da mesma maneira que para as 
comunidades concedidas 100 hectares. 
 
Com relação ao exatamente quais comunidades serão elegíveis para uma parcela da receita de 
carbono, apenas as comunidades que vivem dentro de Moura e de Rosa Seringal Itatinga e 
Seringal parcelas centro do Porto serão elegíveis (ou seja, as comunidades fora da Área de 
Projeto e no cinturão de vazamento não será elegível para receber uma quota de de Moura & 
Rosa receita carbono).   
 
Em relação aos critérios de repartição de receitas entre as comunidades de carbono, apenas as 
comunidades que se unem voluntariamente o Projeto Purus e evitar com sucesso o 
desmatamento dentro de seus 100 hectares (ou seja, ou dentro de sua propriedade concedidos 
mais de 100 hectares, se for o caso) serão elegíveis para a receita de carbono. A manifestação 
de vontade das comunidades para participar do projeto Purus vai ser feito por qualquer 
assinatura de um Memorando de Entendimento, expressar verbalmente interesse Moura & 
Rosa, verbalmente ou expressando interesse a um representante da comunidade, tais como 
FETACRE (ou seja, que, em seguida, transmite essa informação a Moura & Rosa) ou PAV.  
 
Metas sociais e ambientais adicionais, que as comunidades devem cumprir durante os créditos 
de carbono ano foram gerados, a fim de ser elegível para uma quota de financiamento de 
carbono, incluem: 

 As crianças devem frequentar a escola 

 Comunidade deve preservar a floresta existente do lado de fora de sua posse (ou seja, a 
comunidade não pode extrair ilegalmente madeira proveniente de Moura & Rosa 
florestal, propriedade) 
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 A comunidade não pode usar o fogo para queimar seus pastos ou para queimar floresta 

 A comunidade deve participar de cursos e treinamentos oferecidos por Moura & Rosa, 
SENAR ou outra instituição similar. 

 
Receita de carbono vai permitir principalmente Moura & Rosa para implementar projetos e 
programas sociais, enquanto a pequena parcela da receita compartilhada com as comunidades 
irá contribuir tanto para um ligeiro aumento e diversificação de renda para as comunidades. 
 
Atividades de Reflorestamento 
As árvores serão plantadas para reflorestar áreas selecionadas não-florestais e para a criação 
de bosques sustentáveis que irão fornecer fontes alternativas de lenha e construção menor 
(por exemplo, para a reparação de cercas). As primeiras atividades de reflorestamento será 
realizado dentro das áreas de preservação permanente (APP) dentro de cem metros das 
margens do Rio Purus, que são legalmente exigidos pelo Código Florestal Brasileiro. Moura & 
Rosa irá facilitar em 2013 o plantio de grama nas margens do rio Purus, a fim de paralisar 
deslizamentos de terra e o assoreamento do canal do rio Purus e depois começar o 
reflorestamento dessas áreas.   
 
Moura & Rosa vai trabalhar com Miguel (Gerente de Projeto) para estabelecer bosques 
sustentáveis com a assistência técnica da TECMAN. Algumas espécies de árvores a serem 
plantadas dentro destes bosques sustentáveis para a construção e produção de carvão vegetal 
incluem canelão, castanheira, seringueira, andiroba, copaíba, jatobá, cedro, mulateiro, cajá, 
itaúba e maçaranduba. Moura & Rosa também, eventualmente, trabalhar com a EMBRAPA 
para reflorestar outras áreas não-florestais para restaurar a cobertura florestal com árvores 
frutíferas e espécies naturais, nativas. 
 
Atividades de reflorestamento são relevantes para os objetivos climáticos e da comunidade, 
porque tais atividades de reflorestamento vai incluir árvores de fruto que deve diversificar a 
renda das comunidades. Além disso, o estabelecimento de bosques sustentáveis irá reduzir a 
pressão sobre os recursos florestais e, consequentemente, reduzir a liberação de emissões de 
GEE.  
 
Criar um Office 
Moura & Rosa está construindo um escritório. Construindo um escritório contribui para o 
objetivo comunidade porque o escritório servirá como sede centralizada e facilitará do Moura 
& Rosa projetos e programas sociais. 
 
Melhorar a Escola e criar um Barco Ônibus Escolar 
Moura & Rosa vai construir uma escola primária local, com salas separadas para cada série. A 
criação de uma biblioteca vai enfatizar os estudos ambientais e um refeitório para os alunos 
também irá apoiar o desenvolvimento dos alunos. Moura & Rosa em contato com o prefeito de 
Manoel Urbano e do município, desde um barco de ônibus escolar, motorista e coletes salva-
vidas para ajudar as crianças em torno do Projeto Purus. Esta escola terá como objetivo uma 
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aprendizagem diferenciada, incluindo cursos de campo, inclusão digital e programas de 
assistência médica e odontológica. 
 
Construir um Centro de Saúde e Clínica Odontológica 
Moura & Rosa pretende construir um Centro de Saúde, a fim de oferecer aos residentes e suas 
famílias com a medicina preventiva e curativa, incluindo dental. O centro de saúde e uma 
clínica dental também é relevante para o objetivo comunitário, porque este é um outro projeto 
social principal que Moura & Rosa gostaria de facilitar. As clínicas acabará por melhorar a 
saúde, qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida, o que resultará em membros da 
comunidade mais produtivas. 
 
Construir Novas Casas 
Moura & Rosa gostaria de, eventualmente, construir novas casas para os moradores que 
aderirem ao projeto. Estas casas serão novos, resistente e pintado. As casas terão dois e três 
quartos e estar em conformidade com todas as leis brasileiras, sendo inclusive pelo menos cem 
metros da margem do rio Purus. Essas casas terão uma sala de estar, cozinha, quartos, banheiro 
e varanda. Estas casas também terão energia elétrica através da instalação de painéis solares 
fotovoltaicos, água corrente e água encanada. 
 
Ecoturismo 
Moura & Rosa gostaria de, eventualmente, estabelecer uma pequena operação de ecoturismo 
no Projeto Purus e isso iria oferecer emprego para as comunidades como gerentes, 
recepcionistas, governantas, cozinheiras, e guias locais para gerar renda alternativa para o 
desmatamento. Ecoturismo contribuirá tanto para a comunidade e objetiva climáticas, 
aumentar e diversificar a renda da comunidade, além de reduzir a pressão local sobre os 
recursos florestais e liberação subsequente de emissões de GEE. 
 
Desenvolver Plano de Monitorização da Comunidade e monitorar os impactos da Comunidade 
O plano de monitoramento comunidade essencialmente ajudar os proponentes do projeto a 
compreender melhor se os projetos e programas sociais para as comunidades foram capazes de 
gerar oportunidades econômicas sustentáveis e resultados positivos, resultados e impactos.    
 
Objetivo Principal da Biodiversidade 
Para preservar a biodiversidade do projeto, o projeto vai gerar oportunidades econômicas para 
as comunidades locais e implementar projetos sociais com o objetivo de abordar as causas 
subjacentes do desmatamento e reduzir a liberação de gases de efeito estufa. Além disso, os 
proponentes do projeto irá avaliar rapidamente a biodiversidade no projeto e desenvolver um 
plano de monitoramento da biodiversidade. 
 
Rapidamente Avaliar a Biodiversidade no Projeto 
Uma avaliação rápida foi realizada em agosto e setembro de 2009 da biodiversidade do Projeto. 
Esta avaliação rápida da biodiversidade contribuirá para o objetivo de preservar a rica 
biodiversidade do projeto, fornecendo uma compreensão de que a flora e fauna existentes no 
âmbito do Projeto.  
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Desenvolver Plano de Monitoramento da Biodiversidade e monitorar os impactos da 
Biodiversidade 
O plano de monitoramento da biodiversidade será, essencialmente, ajudar o projeto a 
compreender melhor se os objetivos climáticos e comunidade estão alinhadas com a 
preservação da biodiversidade do Projeto.   
 
Tempo de Vida do Projeto e Período Contabilidade GHG 
O Estado Data do projeto, que pode ser demonstrado através de várias declarações assinadas e 
Memorando de Entendimentos (MOU) entre Carbonfund.org, CarbonCo, (CarbonCo é a 
subsidiária integral da Carbonfund.org), Carbon Securities (a fazer negócios -como o nome de 
Freitas Group International), Moura & Rosa e as comunidades, é de 23 maio de 2011. 
 
O Período de Contabilidade GHG - também conhecido como o período de crédito do projeto - 
também começou em 23 de maio de 2011. O Acordo Tri-Party entre Carbonfund.org, Securities 
carbono e Moura & Rosa estipula a Lifetime projeto de 60 anos, seguido por dois mandatos 
renováveis de 25 anos cada. Assim, a duração do projeto é de 60 anos, mas os proponentes do 
projeto podem decidir no futuro para aumentar a vida útil do projeto para 110 anos.   
 
O Projeto período de crédito inicial - também conhecido como o Período de Contabilidade GHG 
- será de 10 anos que começou em 23 de maio de 2011 e termina em 22 de maio de 2021. Este 
período de crédito do projeto também está em conformidade com o Verified Carbon Standard.  
 
Cronograma de Implementação 
O cronograma de implantação aproximada para o Projeto Purus é a seguinte: 
 
Pé e Pós-Validação: Anos 1 e 2 (2011-2012) 

 Assinatura do Acordo Tri-Paraty entre os proponentes do projeto 

 Consultas dos interessados, visitas à comunidade por PAV 

 Carbono Inventário Florestal 

 Uso da terra e desmatamento modelo 

 Projeto de design de documentos escritos 

 Contratação de Gerente de Projeto 

 Iniciar patrulhas de Desmatamento (via trike e / ou barco) 

 Treinamentos de Extensão Agrícola iniciais 

 Biodiversidade e Comunidade Monitoramento dos Impactos planos desenvolvidos 

 Projeto validado para CCBS e VCS Normas 

 Ajudar as comunidades a obter os direitos de Lote / Delinear Áreas Família 
 
Post-Validação: Anos  3-5 (2013-2015) 

 Assistência Social 

 Atividades de Reflorestamento 

 Criar um Office 

 Melhorar a escola e adquirir Barco Escolar  
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Pós-Validação: Anos 6 a 10 (2016-2021) 

 Participação nos Lucros de Créditos de Carbono 

 Construir um Centro de Saúde e Clínica Odontológica 

 Construir novas casas 

 Ecoturismo 

 Reavaliação da Linha de Base 
 
Atividades em Andamento 

 Monitoramento de Clima, Comunidade e Biodiversidade Impactos 
o Levantamento necessidades básicas para ocorrer a cada 2 anos 
o Diagnóstico Rural Participativo para ocorrer a cada 2 anos 
o Avaliação de extração ilegal de madeira para ocorrer a cada 2 anos 
o Monitoramento do Desflorestamento Aérea, revisão periódica de imagens de 

satélite 
o Biodiversidade monitoramento a cada 4 anos 

 Envolver as partes interessadas e consultas à comunidade 
 

Riscos para Clima, Comunidade e Biodiversidade Benefícios 
Há potenciais naturais, antropogênicos e riscos do projeto ao clima, comunidade e 
biodiversidade benefícios do Projeto Purus. Os riscos globais associados com o Projeto Purus 
são considerados baixos e justificar uma Verificado reserva de buffer padrão de baixo carbono. 
 
Riscos Naturais 
A seguir estão algumas potenciais riscos naturais que podem afetar os projetos de conservação 
da floresta e, particularmente, o projeto Purus: 

 Muda, muda e sobrevivência árvore  

 Secas e inundações 

 Mau tempo  

 Incêndio florestal 

 Doenças, espécies invasoras, pragas e infestações 
 
Devido ao fato de que o Projeto Purus é principalmente um projeto de conservação, não há 
risco limitado de mudas, mudas e sobrevivência das árvores de reflorestamento, porque não é 
o objetivo principal climáticas. Enquanto haverá algumas atividades de reflorestamento, o 
sequestro de carbono dessas atividades não serão contados para a geração de reduções de 
emissões verificadas.  
 
Com relação à seca e inundações, a bacia do rio Purus é um ecossistema de zonas húmidas, 
onde o habitat nativo vive em condições periodicamente alagadas. Sendo um clima tropical, o 
Projeto Purus não é propensa a tempestades de neve e não há vulcões na vizinhança geral. 
Além disso, o Estado do Acre, historicamente, não tem experimentado furacões, monções, ou 
tornados com apenas efeitos mínimos de terremotos chilenos. 
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Outro risco para o Projeto Purus é um incêndio florestal. Os proponentes do projeto irá falou 
com o ex-comandante Cel QOBM Flávio Ferreira Pires do Corpo de Bombeiros Militar de Rio 
Branco que empregou profissionais treinados em monitoramento de incêndios, controle e 
prevenção. Também é importante notar que o Estado do Acre tem um dos mais altos níveis de 
precipitação em todo o mundo com precipitação anual varia de 1.600 - 2.750 milímetros. 
  
No que diz respeito às doenças, espécies invasoras e infestação de insetos, Secretaria do Meio 
Ambiente do Brasil aprovou uma comissão técnica permanente, conhecida como a Comissão 
Nacional de Biodiversidade (Conabio), que monitora cuidadosamente estes desenvolvimentos. 
Os proponentes do projeto estão cientes de que o Banco de Dados Global de Espécies Invasoras 
identificou 62 espécies florestais naturais que são ou nativa do Brasil e atuar como uma espécie 
invasora em outros lugares ou são espécies nativas em outros lugares e são consideradas como 
espécies invasoras no Brasil. Além disso, três espécies nativas para o Brasil (ou seja, e que são 
considerados espécies invasoras em outros lugares) estão no Banco de Dados Global de 
Espécies Invasoras é 100 da lista de espécies do mundo Pior exóticas invasoras. Os proponentes 
do projeto irá acompanhar quaisquer espécies invasoras sabe existir no Acre e não extrair 
quaisquer espécies conhecidas do Projeto que são consideradas espécies nativas, mas que são 
espécies invasoras em outro lugar. 
 
Riscos Antropogênicas 
A seguir estão algumas potenciais riscos antrópicas que poderiam afetar os projetos de 
conservação da floresta e, particularmente, o projeto Purus: 

 A exploração madeireira ilegal 

 A caça ilegal de fauna ameaçadas de extinção e cobrança ilegal de flora ameaçadas de 
extinção 

 Incêndios induzidas pelo homem 
 

Os proponentes do projeto irá acompanhar regularmente os objetivos Clima, Comunidade e 
Biodiversidade do projeto e, portanto, será capaz de identificar desde cedo se há extração ilegal 
de madeira ou de atividades de caça ocorrendo. Além disso, para participar dos benefícios do 
Projeto Purus, as comunidades concordaram em parar de usar o fogo como forma de limpeza 
da floresta. 
 
Riscos do Projeto 
Alguns dos potenciais riscos identificados do projeto pelos proponentes do projeto incluem: 

 Comunidades com mais de cem hectares ver redução terra 

 A trama fixa de terra por família é dado, mas uma família resultados crescentes da 
população em menos terra per capita 

 Com o aumento da renda, o uso de drogas ilícitas, alcoolismo e violência pode aumentar 

 "Um influxo de relativamente grandes somas de dinheiro em áreas com má governação 
ou onde as organizações locais não dispõem de sistemas adequados corre o risco de má 
gestão, corrupção e ‘captura de elite’." 
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 "O aumento da especulação de terras ou em migração, criando condições para o 
aumento da concorrência e conflitos sociais dentro e entre as comunidades." 

 Restrição de gado, resulta em salários mais baixos, menos ativos e menor segurança 
alimentar, da mesma forma, as culturas podem ser menos rentável que o gado 

 S.O.S. Amazônia e do Centro de Produção (CPT) aulas técnicas podem não ser eficazes 
na prestação de extensão agrícola para comunidades 

 Se muitas comunidades em todo o Espaço Projeto de começar a produzir a mesma 
cultura, o preço pode cair devido ao descasamento entre oferta e demanda, da mesma 
forma, o preço do carbono pode cair 

 Os proponentes do projeto construir nova escola, mas as crianças não vão, da mesma 
forma, posto de saúde e dental fica estabelecida, mas nenhuma equipe, nem 
medicamentos disponíveis 

 
Para lidar com esses riscos acima mencionados, os proponentes do projeto reuniram-se em 
março de 2012 para desenvolver planos de mitigação. 
 
Os membros da comunidade que têm vivido na terra e que fez a terra produtiva (por exemplo, 
pelo crescimento da agricultura ou criação de animais) por dez anos, tem o direito de ser 
chamado. Moura & Rosa irá reconhecer voluntariamente qualquer área está desmatada e sob o 
uso produtivo de cada família. A área mínima a ser chamado para cada família é de 100 
hectares, que é o tamanho mínimo que o Incra diz que uma família no Estado do Acre 
necessidades para uma vida sustentável. As comunidades que desmataram e colocar em uso 
produtivo mais de cem hectares receberá toda a área que foi desmatada. Todas as 
comunidades, quer se juntar ao projeto Purus ou não, será chamado a terra que eles têm 
colocado em uso produtivo. Este processo irá ser facilitada por um grupo independente. Esta 
titulação de terras para as comunidades locais devem evitar conflitos sobre propriedade da 
terra local, porque as comunidades receberão, no mínimo, o valor total da área recomendada 
pelo INCRA e as comunidades com mais de 100 hectares não vai ver uma redução em suas 
terras. 
 
Além disso, os 100 hectares é relativamente grande parcela de terra para a comunidade e 
combinado com técnicas agrícolas melhoradas, este tamanho de terreno deve ser suficiente 
para cuidar das famílias para a vida útil do projeto. Além disso, a criação de emprego deve 
permitir menos dependência do país. 
 
O projeto do posto de saúde do Projeto vai educar as comunidades sobre os problemas sociais 
que cercam as drogas ilícitas, alcoolismo e violência familiar. Se o pior vem a pior, há polícias 
federal e civil, que vai cuidar do uso de drogas ilícitas e violência. 
 
Para minimizar a corrupção e "captura de elite,” a primeira regra reconhecido por Moura & 
Rosa é tratar todos de forma justa e igual. Por exemplo, um mínimo de 100 hectares será dada 
a todos. Além disso, todo mundo foi dada a mesma oportunidade de escolher classes agrícolas 
e todos os benefícios (por exemplo, o acesso ao posto de saúde e escola) será oferecido a 
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todos. A Pesquisa de necessidades básicas também vai monitorar a distribuição de bens, a 
desigualdade e a pobreza. 
 
Cursos de formação agrícola será oferecido a comunidades vizinhas, como um método para 
neutralizar o potencial de migração. Alguns dos benefícios do projeto (por exemplo, o acesso ao 
posto de saúde) serão oferecidas às comunidades circunvizinhas. Em última análise, o Projeto 
Purus é terra de propriedade privada e em migração não será permitido. O plano de 
monitoramento do desmatamento irá garantir a rápida identificação e resolução de migração 
interna. 
 
Financiamento de carbono, idealmente complementar a redução na renda que pode resultar de 
menos de gado. Treinamentos agrícolas também vai ajudar a diversificar as culturas e aumentar 
a segurança alimentar. Um curso de interesse entre as comunidades é o gerenciamento de 
pasto rotacionado que permitiria gado utilizando menos terra. A proteína também pode ser 
completada através de galinha, peixe e porcos. O objetivo é não aumentar o número total de 
gado em expansão em floresta primária. 
 
S.O.S. Amazônia e do Centro de Produção Técnica são as principais instituições nacionais e são 
especialistas em fornecer treinamentos de extensão rural e pesquisa agrícola sustentável de 
ponta e manejo de pastagens. O risco de os seus esforços na sua falta é mínima. 
 
A produção global de culturas entre as comunidades é relativamente pequeno e não deve criar 
uma pressão descendente sobre os preços de uma determinada cultura em toda Zona do 
Projeto. Diversidade da produção agrícola deve agir como um mecanismo de seguro contra a 
queda de preço de uma dada cultura. Se os preços do carbono caem, os proponentes do 
projeto vai procurar fontes alternativas de financiamento para continuar o projeto e, em 
seguida, elogiar o financiamento reduzido de financiamento de carbono. 
 
A legislação brasileira exige que as crianças vão para a escola e os proprietários de terras vai 
tornar a escola um ambiente muito bom para as crianças, portanto, aumentando o seu desejo 
de frequentar a escola. Esta melhoria inclui a divisão de salas de aula para classes diferentes. Os 
proprietários de terra irá estabelecer a infraestrutura física de uma clínica de saúde e dental, 
enquanto o governo é responsável por pessoal das instalações. Se por algum motivo a clínica é 
incapaz de ser pessoal ou adquiridos com a medicina pelo governo, os proprietários de terras 
vai assumir essa responsabilidade. 
 
Identificação das Partes Interessadas e Envolvimento 
Os proponentes do projeto realizaram uma extensa identificação das partes interessadas e do 
processo de envolvimento ou participação dos interessados. Para obter uma lista completa de 
participantes do Projeto Purus, consulte a seção, Stakeholders.     
 
Estes seguintes partes interessadas, consideradas partes interessadas primárias e secundárias, 
foram envolvidos na elaboração do projeto para otimizar os benefícios clima, comunidade e 
biodiversidade, garantindo o Projeto Purus foi devidamente alinhados com o Estado do Acre. As 
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consultas com todas as partes interessadas, mas especialmente nestes seguintes partes 
interessadas, deverá continuar ao longo da vida do projeto: 
 

 Moura e Rosa Empreendimentos Imobiliários Ltda., especificamente Normando Sales, 
Felipe Moura Sales, Paulo Silva Cesário Rosa, e Wanderley Rosa 

 As comunidades que vivem dentro do Projeto Purus 

 Carbonfund.org Foundation, Inc. e CarbonCo, LLC 

 Freitas Group International LLC e Carbon Securities  

 TerraCarbon 

 Fundação Chico Mendes 

 TECMAN LTDA 

 Professor Antônio Willian Flores de Melo da UFAC  

 PAV Comércio e Serviços Ltda. ("PAV"), particularmente Ayri Saraiva Rando 

 Proprietários de terras e comunidades que vivem em torno da Moura & Rosa 
propriedade  

 Maria José Miranda de Souza Noquelli Tenóryo Dias e Alternativa Ambiental 

 Estado do Acre, em especial a:  
o Climate Institute Mudança do Acre (IMC)  

 Estado da Califórnia 
o California Air Resources Board (ARB) 
o REDD Grupo de Trabalho offset (ROW) 
o Clima Governadores e Task Force Floresta 

 Verificado Associação Carbon Standard 

 Climate, Community and Biodiversity Alliance 
 

É importante notar que os proponentes do projeto usado socialmente e culturalmente os 
métodos adequados para as consultas dos interessados e as consultas das partes interessadas 
foram inclusive de gênero, intergerações e linguagem. Altos valores de conservação também 
foram respeitados, juntamente com os costumes e valores locais. Além disso, as reuniões 
ocorreram frequentemente nos locais mais convenientes (por exemplo, nas comunidades, em 
vez de em Rio Branco) para as partes interessadas. 
 
Além disso, CarbonCo contratou o PAV empresa independente para garantir as comunidades 
locais estavam plenamente conscientes do Projeto Purus, foram capazes de contribuir para a 
elaboração do projeto, capaz de expressar abertamente os resultados desejados e 
preocupações, compreendeu o procedimento de queixas de terceiros, e foram capazes de 
voluntariamente dar o consentimento livre, prévio e informado (ou seja, por exemplo, a escrita 
MOU nem sempre é culturalmente apropriado porque alguns membros da comunidade são 
analfabetos). PAV também fez questão de se encontrar com homens e mulheres, além de 
intergerações de membros da comunidade. 
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Processos Específicos para Tratar de Conflitos Particulares 
Existem alguns processos específicos que estão sendo desenvolvidos a fim de resolver os 
conflitos particulares. Ao tomar conhecimento de qualquer desmatamento dentro da Área de 
Projeto, o Gerente de Projeto - residente na sede do Projeto - deverá adotar os seguintes 
procedimentos: 

 A.1 - informar o fato imediatamente, por telefone, via e-mail ou pessoalmente, para o 
Conselho de Moura & Rosa (isto é, os proprietários de terras do Projeto) 

 A.2 - equipe de campo Trigger para realizar uma inspeção imediata do local por terra ou 
por ar via trike, a fim de identificar a localização exata do desmatamento (ou seja, 
usando GPS), a sua extensão, e seu agente. A equipe de campo fará registro fotográfico 
de tudo e de cada operação, e se o agente tem a autoridade legal de uma agência 
ambiental (IBAMA ou IMAC) para desmatar. 

 A.3 - Se o agente não recebeu a autoridade legal para tal desmatamento, o gerente de 
projeto informa o agente para parar imediatamente o desmatamento, sob a ameaça de 
repercussões legais;  

 A.4 - Se houver resistência para parar o desmatamento, o Gerente de Projeto deve 
comunicar o fato imediatamente ao oficial de plantão ou o Chefe de Polícia Florestal em 
Manoel Urbano e IMAC, pedindo para mover uma equipe para o local imediatamente, 
fornecendo todas as informações necessárias significa, por exemplo, uma lancha para a 
cidade de Manoel Urbano, comida, um guia para o local desmatado, e fornecer as 
provas necessárias para registrar a ocorrência com a polícia e IMAC. 

 A.5 - O Diretor da Moura & Rosa, ao tomar conhecimento do desmatamento, deverá 
comunicar o fato imediatamente ao Assessor Jurídico do Projeto que se muda para a 
cidade de Manoel Urbano e tomar as medidas legais apropriadas, seguindo o caso, e, 
pessoalmente, tomar conhecimento ao Ministério Público, iniciando assim o devido 
processo legal. 

 A.6 - O Diretor da Moura & Rosa deve comunicar o fato à Securities carbono e CarbonCo 
por escrito, enviando-lhes uma cópia de todas as ações tomadas 
 

Moura & Rosa conversou com o ex- comandante Cel QOBM Flávio Ferreira Pires do Corpo de 
Bombeiros Militar em Rio Branco. No futuro, ao tomar conhecimento de qualquer incêndio que 
excede o limite permitido para as comunidades rurais dentro da Área de Projeto, o Gerente de 
Projetos terá as seguintes etapas: 

 B.1 - O Gerente de Projeto deve primeiro comunicar o fato por telefone, via e-mail ou 
pessoalmente, para o Conselho de Moura & Rosa. 

 B.2 - Se precisar de ajuda, o Gerente de Projeto irá pedir o apoio do Corpo de Bombeiros 
do Estado do Acre e da Polícia Florestal de Manoel Urbano, por telefone, fornecendo os 
meios de transporte para o local do incêndio. 

 B.3 - Após o incêndio está sob controle, o Gerente de Projetos vai pedir ao residente 
submeter a autoridade legal para realizar a queima e se essa autorização não é 
apresentado, o Gerente de Projetos deve fazer uma notificação imediata encomendar 
os moradores a se abster de fazer novo ardor, sob a ameaça de repercussão legal. 
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 B.4 - Se houver recorrência de fogo a partir do mesmo morador, o Gerente de Projeto 
deve comunicar imediatamente para o Corpo de Bombeiros do Estado do Acre e da 
Polícia Florestal de Manuel Urbano solicitando o movimento imediato de uma equipe 
para o local, para qualquer processo judicial, fornecendo todos os meios necessários, 
por exemplo, uma lancha para a cidade de Manoel Urbano, comida, um guia para o local 
desmatado, e fornecer as provas necessárias para registrar a ocorrência na polícia. 

 B.5 - O Diretor da Moura & Rosa, ao saber do incêndio, deverá comunicar o fato 
imediatamente ao Assessor Jurídico do Projeto que se muda para a cidade de Manoel 
Urbano e tomar as medidas legais apropriadas, acompanhando o caso e, pessoalmente, 
levando o conhecimento ao IMAC, por escrito, iniciando assim o devido processo legal e 
multa criminal contra o infrator. 

 B.6 - O Diretor da Moura & Rosa deve comunicar o fato à Securities carbono e CarbonCo 
por escrito, enviando-lhes uma cópia de todas as ações tomadas. 

 
Ao tomar conhecimento de qualquer in-migração de Área de Projeto, o Gerente de Projeto 
deve adotar os seguintes procedimentos:  

 C.1 - deve comunicar o fato imediatamente, por telefone, via e-mail ou pessoalmente, 
para o Conselho de Moura & Rosa. 

 C.2 - equipe de campo Trigger para realizar uma inspeção imediata do local por terra ou 
pelo ar (através de trike), a fim de identificar a pessoa, o local exato da invasão (ou seja, 
os pontos de GPS), a extensão da área invadida , as melhorias já feitas no local, o 
objetivo da invasão, fazendo registro fotográfico detalhado de tudo e usando os meios 
necessários para impedir a migração interna, por exemplo, para notificar o Ministério 
Público e apresentá-los com todas as provas necessárias para a formação do inquérito 
policial (por exemplo, os instrumentos utilizados na invasão, como motosserras, fotos, 
localização exata, testemunhas, etc.) 

 C.3 - O Diretor da Moura & Rosa, ao saber da migração interna, deverá comunicar o fato 
imediatamente ao Assessor Jurídico do Projeto que se muda para a cidade de Manoel 
Urbano e tomar as medidas legais apropriadas, acompanhando o caso pessoalmente 
pelo Ministério Público e trazê-lo ao Ministério Público, por escrito, iniciando, assim, o 
devido processo legal. 

 C.4 - O Diretor da Moura & Rosa deve comunicar o fato à Securities carbono e CarbonCo 
por escrito, enviando-lhes uma cópia de todas as ações tomadas. 
 

Ao tomar conhecimento da ocorrência da exploração madeireira ilegal ou caça furtiva no 
Projeto Purus, o Gerente de Projeto deve adotar os seguintes procedimentos: 

 D.1 - informar o fato imediatamente por telefone, via e-mail ou pessoalmente, para o 
Conselho de Moura & Rosa. 

 D.2 - equipe de campo Trigger para realizar um levantamento do local por terra ou por 
ar via trike, a fim de identificar seu agente, o local exato da ocorrência ilegal (ou seja, 
usando GPS), as espécies extraídas ou caçado, o objetivo de tal extração ou caça, 
realizando registro fotográfico detalhado de tudo e usar os meios necessários e 
adequada para impedir a continuação da exploração madeireira ilegal ou caça furtiva. 
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Todas as provas necessárias serão fornecidas para IMAC e da Polícia do Distrito de 
Manoel Urbano para a formação do inquérito policial, por exemplo, as ferramentas 
utilizadas na exploração madeireira ou caça furtiva (ex. motosserra, teçado, rifle, etc.), 
fotos, localização exata, as testemunhas , etc. 

 D.3 - O Diretor da Moura & Rosa, tomando nota da extração ilegal de madeira ou caça 
ilegal, deve informar imediatamente ao Assessor Jurídico do Projeto que se muda para a 
cidade de Manoel Urbano e tomar as medidas legais apropriadas, acompanhando o caso 
pessoalmente por IMAC ou a Polícia e trazê-lo ao Ministério Público, por escrito, 
iniciando, assim, o devido processo legal. 

 D.4 - O Diretor da Moura & Rosa deve comunicar o fato à Securities carbono e CarbonCo 
por escrito, enviando-lhes uma cópia de todas as ações tomadas. 

 
Projeto Transparência 
O Projeto Purus procurará promover o mais alto nível de transparência, além de proteger 
informações confidenciais e respeitando os direitos de propriedade intelectual. Para atingir 
este objetivo, essas ações estão sendo tomadas para promover a transparência do projeto: 

 O Projeto Purus foi validado de forma independente por SCS Global Services (SCS) para 
os CCBS e VCS, duas principais normas de certificação. O Projeto Purus foi verificada 
independentemente por Serviços Ambientais, Inc. (ESI). 

 O CCBS PDD e do Projeto Relatório de Execução foram afixados por 30 dias.   

 Carbonfund.org e as demonstrações financeiras da CarbonCo LLC são anualmente 
auditadas por um revisor oficial de contas independente.     

 Os proponentes do projeto apresentaram o projeto para uma ampla gama de 
funcionários, incluindo mas não limitados a: o Acre Vice-Governador César Correia 
Messias, o Instituto de Mudanças Climáticas do Estado do Acre, do Acre Procurador-
Geral Patrícia Rego e EMBRAPA. 

 O projeto será apresentado publicamente no Ecossistema de mercado Carbono Florestal 
Portal  

 CarbonCo contratou a empresa PAV independente para se reunir com as comunidades 
locais para garantir uma discussão aberta e transparente com as comunidades sobre o 
Projeto Purus 
 

O Projeto realizou extensas consultas às partes interessadas (ex: incluindo as comunidades 
locais e do Estado do Acre), os documentos do projeto foram ambos traduzidos para o 
Português e amplamente divulgado, e um registro VCS-aprovado, será usado para garantir a 
transparência do projeto. 
 
Houve também um processo participativo de elaboração do Acordo Tri-Paraty, destacando os 
papéis gerais e responsabilidades dos proponentes do projeto, clareza sobre financiamento e 
partilha de risco adequada dos custos e benefícios. Além disso, a transparência da repartição de 
benefícios será reforçada através da verificação e distribuição VCS-registro de VER. 
 
 

http://www.forestcarbonportal.com/
http://www.forestcarbonportal.com/
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Métodos para Divulgar CCBA fórum público e facilitar o envio de comentários  
Uma variedade de métodos de comunicação foram utilizados para divulgar o período de 
comentário público CCBA às partes interessadas do Projeto Purus, incluindo as comunidades 
locais. Além disso, os proponentes do projeto irá desempenhar um papel ativo na distribuição 
CCBS Concepção do Projeto Documentos do Projeto Purus. Tais medidas específicas incluem: 

 O CCBS Project Design Documento, Planos de Monitorização completa e Relatório de 
Execução do Projeto estão disponíveis em Inglês e Português. Isto irá permitir a uma 
gama mais ampla de participação das partes interessadas, incluindo as comunidades 
locais e funcionários do governo. 

 Os documentos do projeto será comunicada aos membros da comunidade de uma 
forma adequada para superar o fato de que alguns membros da comunidade pode ser 
analfabeto. Por exemplo, PAV visitou as comunidades durante o fórum público CCBA 
para explicar Comentário Público Período do Projeto e solicitar os seus comentários. 
Cópias dos documentos do projeto portugueses são, na sede do Projeto Purus. 

 O Projeto Documentos CCBS foram postados publicamente por um período mínimo de 
30 dias, no site do CCBA e os comentários serão solicitados do CCBS.  

 CarbonCo divulgado os documentos de Projetos em seu site e solicitou comentários 
sobre o projeto através de um anúncio newsletter para 20.000+ membros do 
Carbonfund.org. 

 Além disso, o projeto Os documentos foram enviados para uma variedade de atores 
específicos, incluindo funcionários do Governo do Estado do Acre, TECMAN e Professor 
Flores para assegurar a exatidão das declarações e incentivar a sua apresentação de 
comentários aos CCBS. 

 
Moura & Rosa anunciou também o período de comentário público sobre a Difusora Acreana 
estação de Rio Branco Rádio rádio. Esta estação de rádio mais ouvida em todo o Estado do 
Acre, incluindo os municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira. Esse anúncio vai informar 
os ouvintes sobre o Projeto Purus e sobre os CCBS, incentivar os ouvintes a analisar os 
documentos do projeto CCBS, e pedir comentários a apresentar. 
 
Papéis e Responsabilidades dos Proponentes do Projeto  
Os três defensores do projeto principal responsável pela concepção e implementação do 
Projeto Purus são Moura & Rosa, CarbonCo e Freitas Group International. A seguir, deverá 
fornecer toda a estrutura de governança, junto com papéis e responsabilidades específicas. 
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Figura 2: Estrutura de Governança Chart / Organizacional do Projeto Purus 

 
CarbonCo LLC 
CarbonCo, LLC ("CarbonCo") é uma sociedade de responsabilidade limitada com sede em 
Bethesda, Maryland, e é uma subsidiária de propriedade total da Carbonfund.org Foundation, 
Inc. 
 
CarbonCo desenvolve projetos de redução de carbono, trabalhando com os proprietários sobre 
a documentação e os programas necessários para garantir grandes extensões de terra estão 
protegidos contra o desmatamento, obter a certificação internacional, e criar valor para todos 
os proponentes do projeto. 
 
CarbonCo está a gerir a parte do trabalho Carbonfund.org 's desenvolvimento do projeto, mas 
não está no negócio de educação alterações climáticas e de divulgação, de carbono em 
pequena escala compensar as vendas no varejo, nem os programas de sustentabilidade 
corporativa. CarbonCo vez está se concentrando em uma série de oportunidades de projetos e 
serviços de consultoria necessários para ajudar esses projetos de conservação de alcançar a 
certificação. Para saber mais, visite: www.CarbonCoLLC.com. 
 
Mais especificamente, as obrigações contratuais da CarbonCo e responsabilidades específicas 
incluem: 

 Realizar diligência para determinar a viabilidade do projeto 

 Selecionando um padrão de certificação internacional e metodologia REDD apropriado 

 Aquisição de imagens de satélite e / ou sensoriamento remoto  

 Determinação de uma taxa de desmatamento adequado, região de referência e cinturão 
de vazamento 
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http://www.carboncollc.com/
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 Medição do estoque de carbono do projeto através de um inventário de carbono 
florestal 

 Desenvolver a VCS Descrição do Projeto e CCBS Project Design Documento 

 Postando o CCBS Project Design Documento para um comentário público período de 30 
dias 

 Contratação de um auditor independente e aprovado para validar e verificar o Projeto 

 Abordando todos os Solicitações de Ação Corretiva levantadas pela equipe de auditoria  

 Registrar as reduções de emissões verificadas (VER) em um registro VCS-aprovado 

 Assessorar a comercialização, venda e transferência de VERs  
 
Freitas Group International, LLC e Carbon Securities 
Freitas International Group, LLC é uma empresa de responsabilidade limitada Flórida, fazendo 
negócios como de Carbon Securities, com sede localizada em Miami, Flórida e associados nas 
cidades brasileiras de Goiânia, Brasília, Rio Branco, Belém e São Paulo.  
 
Carbon Securities trabalha com CarbonCo LLC para identificar e desenvolver projetos de 
redução de carbono de alta qualidade na Bacia Amazônica. Para saber mais sobre Carbon 
Securities, consulte o CCBS PDD validado e visite: http://www.carbonsecurities.org. 
 
Mais especificamente, as obrigações contratuais dos Títulos de Carbono e responsabilidades 
específicas incluem: 

 Promover, incentivar e facilitar a participação e cooperação dos proprietários 

 Facilitar a devida diligência no Projeto 

 Servindo como um elo de ligação e tradutor para os latifundiários e CarbonCo 

 Auxiliar CarbonCo que inclui o estabelecimento de reuniões com os proprietários e as 
partes interessadas, organizando visitas ao local, prestação de informações e 
documentação, como estudos anteriores, fotografias e imagens de satélite referentes 
ao Projeto 

 
Moura e Rosa Empreendimentos Imobiliários LTDA 
A criação de Moura e Rosa Empreendimentos Imobiliários LTDA ("Moura & Rosa" ou "M&R") 
era um sonho alimentado pelos proprietários de terras desde 2001/2002, quando o primeiro 
estudo do carbono sequestrado na área do Projeto Purus foi conduzido. 
 
Moura & Rosa mais tarde foi fundada em 27 de fevereiro de 2009, para promover a 
preservação das florestas tropicais situado nas margens do Rio Purus, no município de Manoel 
Urbano, Estado do Acre, Brasil (ou seja, o Projeto Purus). 
 
Moura & Rosa foi criado por Normando Rodrigues Sales e Wanderley Cesário Rosa para garantir 
a continuidade dos projetos em andamento e os investimentos que visam a preservação do 
Projeto Purus. Tecnicamente, Felipe Moura Sales (filho de Normando) e Paulo Silva Cesário 
Rosa (filho de Wanderley) próprio Moura & Rosa que detém a propriedade do Projeto Purus, 
enquanto Normando e Wanderley são atualmente os diretores da Moura & Rosa. 

http://www.climate-standards.org/2012/10/20/the-purus-project-a-tropical-forest-conservation-project-in-acre-brazil/
http://www.carbonsecurities.org/
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Com a possibilidade de valorização dos serviços do ecossistema de preservação da floresta 
tropical, os proprietários de terras decidiu investir em conhecimento, em busca de 
informações, estudos e pesquisas no local, de modo que a conservação se tornaria uma 
realidade ao mesmo tempo, privilegiando as famílias que ali vivem. Os projetos sociais previstos 
destinam-se a ter um efeito multiplicador, onde os projetos não só reduzir o desmatamento, 
mas também ajudar as famílias na área. Isso inclui dar-lhes outra perspectiva de vida, 
contribuindo para o seu conhecimento prático, e dando-lhes novas profissões. 
 
Além disso, as obrigações contratuais e responsabilidades específicas do Moura & Rosa 
incluem:  

 Fornecendo todas as provas de propriedade do imóvel, tais como ações, títulos e mapas 
que definem claramente os limites da propriedade e registrados com as autoridades 
governamentais 

 Eliminando os drivers e as causas do desmatamento   

 Reconhecendo e concordando em não executar qualquer atividade que de outra forma 
poderiam interferir com a implementação durante o período de vigência do projeto e 
com a geração VER e certificação na propriedade, incluindo, mas não limitado a: (i) 
limpar a floresta para o gado, (si) derrubada da floresta para a agricultura, (iii) a 
expansão antigas estradas ou construção de novas estradas, (iv) a expansão para novas 
florestas na propriedade para uso da comunidade ou de infra-estruturas (por exemplo, 
pontes, habitação, electricidade, etc), (v) a expansão de registro operações, e (vi) o 
desmatamento para novas minas ou de extração mineral. 

 Tomar todas as medidas necessárias para evitar quaisquer riscos associados ao projeto, 
nomeadamente a propagação de espécies invasoras, incêndios florestais e pragas  

 Demonstrando a posse legal de todo e qualquer direito de crédito de carbono pré-
existentes 

 Pagar todos e quaisquer ônus pendentes, impostos, multas e / ou quaisquer outras 
dívidas contra a Propriedade 

 Cooperar com CarbonCo e Carbono Securities de qualquer maneira e sempre que 
necessário, a fim de obter os VERs que inclui entrevistas com o objetivo de coletar 
informações adicionais sobre o projeto, verificando as informações escritas nos 
documentos de projeto, o acesso ao local do projeto, participando de reuniões com as 
autoridades e comunidade para explicar o projeto 

 Elaboração de um plano de monitoramento impacto na comunidade 

 Reunião com a comunidade para informar e explicar o projeto proposto, juntamente 
com o fornecimento de um meio de a comunidade exprimir, e estar disponível para 
enfrentar, queixas razoáveis  

 Incorporando comentários da comunidade no desenvolvimento do projeto e resolver 
quaisquer queixas razoáveis com o Projeto 

 Proprietário de terras reconhece e concorda que todas as medidas de conservação / 
preservação a serem tomadas em relação ao projeto será realizado por Landowner 
voluntariamente 
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 Fabricação a documentação do projeto à disposição do público no escritório do 
proprietário do terreno e na propriedade 

 
TerraCarbon LLC 
Nem Carbonfund.org nem CarbonCo empregar diretamente pessoal com as habilidades 
técnicas para realizar e executar algumas das atividades necessárias e TerraCarbon contratado. 
 
TerraCarbon LLC é uma empresa de consultoria especializada no setor de mercados de carbono 
florestal e uso da terra. TerraCarbon oferece uma variedade de técnicas, transação e serviços 
estratégicos para os clientes que implementam programas orientados para o mercado ou 
projetos para restaurar e proteger as florestas do mundo. Desde a sua fundação, TerraCarbon 
tem aconselhado os clientes de todo o mundo em projetos que vão desde reflorestamento para 
o desmatamento evitado de turfeiras restauração. TerraCarbon, com os clientes, incluindo 
empresas florestais, desenvolvedores de projetos florestais de carbono, fundos, agências 
multilaterais internacionais e organizações sem fins lucrativos, tem a missão de fornecer 
conselhos práticos enraizada na experiência para ajudar os clientes a implementar atividades 
de carbono florestal e terrestres que mitiguem mudanças climáticas. Para saber mais, visite: 
http://terracarbon.com/ 
 
TECMAN LTDA 
CarbonCo, com a orientação de TerraCarbon, contratado TECMAN LTDA ("TECMAN") para 
realizar inventário de carbono florestal do Projeto. TECMAN é uma empresa de consultoria 
ambiental baseada em Rio Branco e empresa de gestão florestal fundada em 2000 para atender 
a uma crescente demanda por projetos florestais e ambientais no estado do Acre, Brasil. 
Adquirida por Fabio Thaines e Igor Agapejev de Andrade em 2007, recentes conquistas de 
TECMAN incluem mais de 50 mil hectares de trabalho sustentável, manejo florestal, incluindo 
dentro da Floresta Estadual do Antimary do Acre, Brasil. Para saber mais, visite: 
http://tecman.eng.br/. 
 
Antônio Willian Flores de Melo 
CarbonCo, com a orientação de TerraCarbon, contratado Professor Antônio Willian Flores de 
Melo ("Professor Willian Flores") para realizar o desmatamento regional do Projeto e 
modelagem do uso da terra. Willian Flores é professor da Universidade Federal do Acre (UFAC), 
no Centro de UFAC para Ciências Biológicas e da Natureza. Willian é formado em Agronomia 
pela Universidade Federal do Acre e um mestrado 'da Ciência da Universidade de São Paulo em 
estudos ecológicos e Agronomia.  
 
Comunidades Locais  
As comunidades locais nas margens do Rio Purus e no Purus Propriedade Projeto composto de 
dezoito famílias e aproximadamente 100 pessoas.   
 
Como de março de 2012 dentro do Seringal Itatinga pacote, havia treze comunidades: 

 1. Noé Claudio da Silva 

http://terracarbon.com/
http://tecman.eng.br/
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o Noé participaram da pesquisa as necessidades básicas (BNS) e da Pesquisa 
Agrícola (AS).Noé gostaria de fazer parte do projeto, mas não quis assinar o 
Memorando de Entendimento (MOU). No entanto, Noé assinou a declaração 
inicial. 

 2. Aguinelo Nunes da Silva  
o Aguinelo, nem sua irmã Almira Nunes da Silva, estava em casa no momento do 

BNS e AS, no entanto, Almira assinado o Memorando de Entendimento. PAV se 
reuniu com Aguinelo. 

 3. Antônio Nunes de vendas Cardinal 
o Antônio prefere não participar do Projeto Purus. PAV reuniu-se com Antônio. 

 4. Manoel Guita  
o Manoel participou das BNS e AS. Porque Manoel está perto de se aposentar, ele 

não quis assinar o Memorando de Entendimento, mas ele apoia o Projeto Purus. 
PAV reuniu-se com Manoel. 

 5. Cardeal Antônio Leite  
o Antônio, o irmão de Manoel Guita, não estava em casa durante o tempo das 

BNS e AS e não quer fazer parte do Projeto Purus. PAV reuniu-se com Antônio. 

 6. Benedito Nunes da Silva 
o Benedito participou das BNS, AS, e assinou o Memorando de Entendimento. 

PAV se reuniu com Benedito da esposa Maria Geralda da Silva Pereira. 

 7. Antônio Cardeal Newman Messias  
o Antônio, o filho do Cardeal Antônio Leite, não estava em casa no momento do 

BNS e AS e até à data, não assinou o Memorando de Entendimento e prefere 
não aderir ao projeto. PAV reuniu-se com Antônio. 

 8. Sebastião Marques da Silva (Miguel) 
o Miguel, o Gerente de Projeto no local e mais velho residente, assinaram o 

Memorando de Entendimento e participou em ambas as BNS e AS. PAV reuniu-
se com Miguel. 

 9. Antônio Marques da Silva  
o Antônio é filho de Miguel e está agora a viver em sua própria casa. Antônio 

também assinou o Memorando de Entendimento e participou nas BNS e AS. PAV 
reuniu-se com Antônio.  

 10. Hélio de Oliveira e Manoel de Oliveira 
o Hélio e Manoel são irmãos. Manoel participou das BNS, o AS, e assinou o 

Memorando de Entendimento. 

 11. Manoel Nazareno Pereira da Silva  
o Nazareno está debatendo se a aderir ao projeto Purus. PAV reuniu-se com 

Manoel. 

 12. Raimundo e Essilia Carneiro 
o Essilia participou das BNS e AS. Essilia gostaria de participar do projeto, mas 

queria que seu marido Raimundo (estava caçando) para assinar o Memorando 
de Entendimento. Raimundo se reuniu com PAV e estaria disposto a assinar um 
memorando de entendimento no futuro. 
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 13. Adriano Moura da Silva  
o Adriano assinou o Memorando de Entendimento e participou em ambas as BNS 

e AS. 
 
Como de março de 2012 dentro da Central parcela Porto, havia cinco comunidades: 

 1. Celina Pereira de Mello 
o Celina é a chefe da família e seu filho Francimar também vive na propriedade. 

Celina era uma parte do grupo de foco para estabelecer as necessidades básicas 
e preços comunidade. Celina assinado o Memorando de Entendimento e 
também participou da BNS e AS. 

 2. Francisco Marques Vieira (Chico Brabo)  
o Brabo assinado o Memorando de Entendimento e participou tanto na AS e os 

BNS. Brabo também assinou a declaração inicial. PAV encontrou-se com Chico 
Brabo. 

 3. Marilson José Leite da Silva 
o José, sobrinho de Antônio Guita, prefere não participar do Projeto, mas José 

assinou a declaração inicial. PAV reuniu-se com José. 

 4. Raimundo de Oliveira  
o Cleia Pereira de Oliveira participou das BNS, mas queria que seu marido a 

assinar o Memorando de Entendimento e queria que o marido preencher o AS. 
Raimundo assinou a declaração inicial. PAV reuniu-se com Raimundo. 

 5. José Mariano Nunes Frota  
o José apoia o projeto, mas não se sentia confortável a assinatura do Memorando 

de Entendimento. José teve participação nos BNS e AS. PAV reuniu-se com José. 
 
Fundação Chico Mendes 
Embora a Fundação Chico Mendes não tem qualquer papel formal no Projeto Purus, os 
proponentes do projeto se comprometeram a parcela da receita do projeto para promover a 
missão da Fundação Chico Mendes ea Fundação tem prestado orientação informal a Moura & 
Rosa. Para saber mais, visite: http://www.chicomendes.org.br/index_english.html. 
 
PAV Comércio e Serviços Ltda. 
PAV Comércio e Serviços Ltda. ("PAV") iniciou suas atividades na área de serviços ambientais e 
mecanismos de incentivo aos serviços ambientais em 2008, ano seguinte ao da conclusão do 
curso de Engenharia Ambiental pelo Sr. Ayri Saraiva Rando. Nesse mesmo ano, PAV prestado 
serviços de consultoria para o escritório de Brasília, do Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (IPAM) para a conclusão e relatório do Workshop Latino-Americano sobre Mudanças 
Climáticas e Povos da Floresta: Avançando o Diálogo sobre a Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) e Direito dos Povos Indígenas e Tradicionais, 
realizada em abril de 2008, em Manaus, Amazonas. De abril de 2012 até março de 2013, PAV é 
a prestação de serviços de apoio para a CARE Brasil para: a institucionalização de normas 
ambientais relacionadas à REDD + no Sistema Estado do Acre de Incentivo a Serviços 

http://www.chicomendes.org.br/index_english.html
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Ambientais (SISA), correndo esta organização por meio de uma parceria com o Instituto do 
Clima do Acre Mude de Serviços Ambientais e Regulatório Acre (IMC).   
 
Orientação e Formação 
Orientação e treinamento para os funcionários do projeto e relevantes membros da 
comunidade 
Os proponentes do projeto Purus irá fornecer orientação e treinamento para os colaboradores 
do projeto e membros da comunidade relevantes. Isto inclui a capacitação das comunidades 
locais e do plano também alvo grupos sub-representados nas comunidades. Até o momento, a 
orientação e treinamentos incluem: 

 Normando e Wanderley se reuniu com as comunidades locais para mais de cinco anos 
para fornecer orientação para o Projeto Purus e atividades de conservação 

 CarbonCo, Carbon Securities and TerraCarbon tinha um kick-off meeting e orientação, 
em agosto de 2011 com Moura & Rosa, TECMAN e Professor Flores antes de iniciar o 
inventário de carbono florestal e modelagem de desmatamento regional. 

 TerraCarbon fornecido tanto em sala de aula e treinamento de campo, juntamente com 
um procedimento operacional padrão (em Português e Inglês) para o inventário de 
carbono florestal de TECMAN 

 CarbonCo, Carbon Securities and Moura & Rosa reuniu-se com o Dr. Armando Muniz 
Calouro (Biologia Professor UFAC) para discutir a sua capacidade de oferecer 
treinamentos para a comunidade local em relação ao plano de monitoramento da 
biodiversidade do Projeto 

 Wanderley foi treinado e licenciado em Abril de 2012 pela organização Aeroclube de 
Campinas sobre como operar / pilotar um trike. 

 PAV fornecido orientação adicional para a comunidade sobre o Projeto Purus durante 
outubro 2012  

 
No curto prazo, os proponentes do projeto gostaria de ter: 

 S.O.S. Amazônia ajudar com treinamentos de extensão agrícola baseado fora do Centro 
os dez mais para os cursos técnicos de produção comprados março 2012 

 Assistência de André Luís Botelho de Moura para treinar os proponentes do projeto e as 
comunidades locais sobre técnicas adequadas para as câmeras de monitoramento da 
vida selvagem e biodiversidade 
 

Num futuro mais distante, os proponentes do projeto irá identificar os indivíduos ou 
organizações apropriadas para oferecer treinamentos adicionais, tais como: 

 Locais, empresas de ecoturismo de base Acre para treinar guias da comunidade 

 Identificar empresas locais para treinar na instalação de sistemas fotovoltaicos e na 
instalação de água limpa e corrente 
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Envolvimento da Comunidade 
Comunidades terão uma oportunidade igual para preencher todos os postos de trabalho 
Os proponentes do projeto reconhece as comunidades são um elemento fundamental para o 
sucesso do Projeto Purus e para alcançar o objetivo do projeto, será dada às comunidades uma 
oportunidade igual para preencher todas as posições de emprego.    
 
Até à data, as comunidades foram envolvidas no Projeto Purus por: 

 Atuando como guias  

 Prestação de serviços de alojamento, alimentação e transporte 

 Escolher as culturas específicas e técnicas que eles gostariam de aprender mais sobre a 
partir do Centro de Produções Técnicas (Centro de Produção Técnica)  

 Engajar-se em resolver os arranjos de posse da terra 

 Discutindo a concepção do projeto, os benefícios do projeto, como eles gostariam de 
participar 

 
Como os Purus projeto avança, as comunidades acabará por ser considerado para uma 
variedade de funções e oportunidades de emprego, tais como: 

 Locais, monitores on-the-ground para desmatamento 

 Recuperação de dados de monitoramento da biodiversidade  

 Participação em projetos de cooperativas agrícolas 

 Guias de turismo para o ecoturismo 

 Trabalhando em empregos internos no site do projeto (por exemplo: motorista de barco 
ônibus, uma pessoa trabalhador braçal / manutenção para auxiliar na sede, zelador, 
etc.) 

 Saúde pessoal e clínicas odontológicas, bem como a escola 
 
Oportunidades econômicas e participação em projetos sociais será oferecida 
independentemente de raça, religião, orientação sexual ou gênero. Para ajudar a garantir a 
igualdade de oportunidades, todos os postos de trabalho serão anunciados na rádio Rádio 
Difusora Acreana e oportunidades de emprego também serão comunicados via boca-a-boca 
para cada comunidade do, Gerente de Projetos no local local. Todos os membros da 
comunidade interessados em ser considerado para a oportunidade de emprego será solicitado 
a qualquer contato diretamente Moura & Rosa ou para manifestar o seu interesse para o local, 
Gerente de Projeto no local, que entrará em contato com Moura & Rosa em seu nome. Moura 
& Rosa vai entrevistar todos os candidatos, incluindo mulheres e de grupos sub-representados, 
e contratar o melhor candidato (s) com base em sua experiência vis-à-vis as exigências de 
trabalho anteriores. Se todos os candidatos elegíveis têm experiência similar, em seguida, 
Moura & Rosa irá escolher e ajudar a treinar o candidato que está sub-representado, incluindo 
as candidatas e candidatos com menos estabilidade financeira. Por exemplo, Miguel e Socorro 
foram contratados como os gerentes de projetos locais em março 2012. 
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Leis e Regulamentos Pertinentes 
As leis e regulamentos em matéria de direitos do trabalhador no Brasil 
O Projeto Purus reúne ou exceder todas as leis e regulamentos aplicáveis em matéria de 
direitos dos trabalhadores no Brasil e os proponentes do projeto irá informar todos os 
trabalhadores sobre os seus direitos.   
 
A seguir está uma lista de leis e regulamentos do Brasil em matéria de direitos do trabalhador: 

 A Constituição Federal, Capítulo II-Direitos Sociais, Artigos 7-11 que abordou: 
o Salário mínimo 
o O horário normal de trabalho 
o Orientação de férias e repouso semanal 
o Orientação sobre maternidade e paternidade 
o Reconhecimento da negociação coletiva 
o Proibição de discriminação 

 
Além da Constituição, há mais dois decretos relativos às leis trabalhistas brasileiras.   

 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): DECRETO-LEI N. º 5.452, DE 1 º DE MAIO DE 
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). Esse decreto dá mais esclarecimentos sobre: 

o Horária, diária, semanal e mensal de horas de trabalho 
o Emprego de menores e mulheres 
o Estabelece um salário mínimo 
o Segurança no trabalho e ambientes de trabalho seguros 
o Define penalidades para o não cumprimento por parte dos empregadores 
o Estabelece um processo relacionado com o trabalho judicial para abordar todas 

as questões relacionadas com o trabalho 

 Estatui Normas reguladoras do Trabalho rural: LEI N º 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973 
(Estabelece normas regulares para os trabalhadores rurais). Esta é uma lei 
complementar ao referido decreto de 1943, porque antes de 1973, os trabalhadores 
rurais não têm os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos. Em 1973, essa lei foi 
criada para especificar a igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais, além de 
compensação de horas extraordinárias. 

 
Conformidade com a Lei 
Acordos entre os proponentes do projeto, bem como Acordos entre CarbonCo e seus 
contratantes estipulam que as empresas respeitem as leis trabalhistas (por exemplo, salários 
acima do salário mínimo federal do Brasil) e garantia de que todos os impostos sobre o 
emprego no Brasil e seguro são pagos.   
 
Além disso, CarbonCo tem um manual do funcionário para garantir orientações adequadas são 
seguidos por seus empregados. Moura & Rosa tem um carta explicativa sobre os direitos 
trabalhistas que serão apresentados a todos os seus funcionários para garantir que os 
trabalhadores sejam informados dos seus direitos.   
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CarbonCo passa por uma auditoria financeira por um auditor independente para garantir que 
todos os impostos, incluindo o emprego, sociais e corporativos, são pagos.  Além disso, Moura 
& Rosa deram "Certificado de Regularidade do FGTS - CRF" e "Certidão NEGATIVA DE DÉBITOS 
RELATIVOS como CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E AS de Terceiros", que certifica que todos 
os impostos (incluindo funcionários e empresas) e seguros (incluindo a Segurança Social) pago. 
 
Os proponentes do projeto será para sempre continuar a trabalhar com o bem-estar das 
comunidades em mente. Este deve diferir de acordos históricos de emprego, onde havia 
arranjos trabalhador escravo de reservas extrativistas. Em contraste, as comunidades serão 
oferecidos emprego significativo, tem a capacidade de moldar diretamente do projeto, e uma 
capacidade de expressar qualquer e todas as queixas.   
 
Para garantir que os proponentes do projeto Purus respeitar os direitos de propriedade privada 
das comunidades locais e para evitar qualquer invasão potencial, os seguintes procedimentos 
são fornecidos para a realização de todas as visitas à comunidade: 

 Se houver necessidade de falar com um morador, os proponentes do projeto Purus vai 
primeiro tentar agendar uma visita com o morador e só no dia e horário definido, será 
que os proponentes do projeto Purus visitar a casa do morador 

 À chegada ao porto, perto da casa do morador e ainda dentro do rio Purus, os 
proponentes do projeto Purus deve solicitar autorização do morador para descer e ir 
para a sua casa 

 Somente quando autorizada, os proponentes do projeto Purus ir para a casa do 
morador 

 Para evitar qualquer aparência de intimidação, os proponentes do projeto Purus 
também se comprometer a fazer essas visitas com um máximo de três pessoas 

 Moura & Rosa vai sempre tentar gravar estas visitas, através de fotografias e notas 
escritas 

 
Trabalhador Garantia de Segurança 
Avaliar situações e ocupações que representam um risco substancial à segurança dos 
trabalhadores 
Os proponentes do projeto Purus avaliadas exaustivamente as situações e ocupações 
específicas que possam representar riscos para a segurança do trabalhador. Os proponentes do 
projeto irá informar os trabalhadores sobre esses riscos, explicar como minimizar esses riscos, e 
projeto utilizará as melhores práticas de trabalho. 
 
Os principais riscos potenciais para os trabalhadores identificados pelos proponentes do 
projeto incluem: 

 Afogamento, como resultado de barco virou Durante Rio Transporte 

 Exaustão de calor e desidratação 

 Se perder na floresta remota 

 Picadas de cobras venenosas 
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Afogamento 
É importante notar que todos os barcos viajam relativamente lento no rio Purus, muitos 
participantes sabem nadar, e coletes salva-vidas estão sempre a bordo no caso de um barco 
não virar. 
 
Exaustão de Calor e Desidratação 
Os trabalhadores e os proponentes do projeto estão familiarizados com as florestas tropicais 
(por exemplo, alta umidade e temperaturas tropicais) e se preparar para cada viagem com 
comida e água suficiente.   
 
Se Perder 
Sistemas de posicionamento global (GPS) são utilizados durante as viagens para a floresta 
profunda para minimizar o risco de se perder. Guias locais da comunidade e familiaridade dos 
Proprietários do Projeto Purus, com a área também ajuda a minimizar as chances de se perder. 
 
Picadas de Cobras Venenosas 
O risco mais significativo para os trabalhadores, nomeadamente os trabalhadores do TECMAN 
durante o inventário de carbono da floresta, foi o encontro com o potencial de picadas de 
cobras venenosas. Picadas de cobra são relativamente comuns na América do Sul e, 
especificamente, no Estado do Acre. As espécies de serpentes de maior preocupação entre as 
comunidades ribeirinhas do baixo rio Purus no Amazonas, no Brasil foram a fer-de-lance 
(Bothrops atrox) e surucucu Sul-Americanas (Lachesis muta). Para mitigar esse risco, todos os 
funcionários da TECMAN foram equipados com e obrigados a usar calças de cobra proteção.  
Para floresta trabalho de inventário de carbono da TECMAN, houve também uma discussão de 
procedimentos de segurança e TECMAN tem um manual de segurança intitulado procedures de 
Segurança los Campo. 
 
Outros riscos potenciais para a segurança do trabalhador 
Uma situação adicional que poderia representar um risco substancial para a segurança do 
trabalhador é a atividade de projeto de assistência social relacionado com a remoção de 
árvores no leito do Rio Purus. No entanto, os trabalhadores da comunidade que ajudam 
voluntariamente com a remoção de árvore será limitado a prestar assistência com transporte e 
fornecimento de alimentos. Todas as atividades que envolvem risco substancial - como o 
mergulho no rio Purus ou operar o on-shore, guincho pesado - será realizada por profissionais 
experientes e treinados empregados pelo Estado do Acre.  Estes profissionais experientes, 
treinados serão solicitados por Moura & Rosa do Estado de bombeiros do Acre.   
 
Aprovação de Autoridades 
Documento que o Projeto tem a aprovação das autoridades competentes 
O Projeto Purus tem a aprovação da Moura & Rosa que possuem a propriedade privada Projeto 
Purus e os proponentes do projeto recebeu a aprovação das comunidades locais. Essas 
aprovações são evidenciadas pelo Acordo Tri-Partite entre os proponentes do projeto, 
juntamente com as declarações iniciais e Memorando de Entendimentos com as comunidades 
locais.   
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Além disso, para garantir que as comunidades locais estavam plenamente conscientes do 
Projeto Purus, foram capazes de contribuir para a elaboração do projeto, capaz de expressar 
abertamente os resultados desejados e preocupações, compreendeu o procedimento de 
queixas de terceiros, e foram capazes de dar voluntariamente livre, prévio e consentimento 
informado (ou seja, por exemplo, a escrita MOU nem sempre é culturalmente apropriado 
porque alguns membros da comunidade são analfabetos), CarbonCo contratou o PAV grupo 
independente para visitar as comunidades em outubro de 2012. Durante esta visita, as 
comunidades foram convidados pelo PAV se eles gostariam de participar voluntariamente do 
projeto. 
 
Os proponentes do projeto também estão em comunicação ativa com o Estado do Acre. Um 
funcionário, carta de aprovação informações do Instituto Mudanças Climáticas para os 
proponentes do projeto de usar os dados do Estado foi recebido. Os proponentes do projeto 
também têm cartas de apoio de: 

 O Ministério Público do Estado do Acre 

 O Vice-Governador do Estado do Acre 
 
Potenciais Impactos das Partes Interessadas Negativas fora do Local 
Os proponentes do projeto identificaram os seguintes impactos potenciais interessados offsite 
negativos: 

 Aumento do custo da terra, por exemplo, se os projetos de carbono florestal aumentar 
os valores de propriedade para futuras compras de terras  

 Valor da terra diminuiu, por exemplo, se o Project Purus impede propriedades 
adjacentes de acesso aos mercados 

 Em migração para as áreas adjacentes à zona do Projeto  

 Se as comunidades migrar para fora da zona do projeto (ou seja, devido à transferência 
forçada ou a falta de sucesso do projeto) e em florestas primárias adjacentes à Zona do 
Projeto 

 Se os proponentes do projeto são incapazes de eliminar o desmatamento e comunidade 
continua a expandir-se para a floresta, incluindo matas fora da Zona do Projeto 

 Riqueza na Zona Projeto cria conflitos em áreas vizinhas, devido ao ciúme, um aumento 
em atividades ilícitas, alcoolismo, captura de elite, etc. 
 

Planos de Mitigação 
Descrever como o projeto planeja mitigar estes impactos sociais e econômicos negativos fora do 
local 
É importante notar que as comunidades e perto do Projeto Purus têm bons relacionamentos e 
sem conflitos com as principais partes interessadas que vivem fora da Zona do Projeto foram 
identificados por meio de consultas às partes interessadas. 
 
Em relação ao aumento do custo da terra, o Projeto terá menos impacto sobre o aumento dos 
custos da terra do que a conclusão da BR-364 de pavimentação. Em contrapartida, o projeto 
pode diminuir o valor da terra circundante. O Projeto Purus é um projeto de conservação e 
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pode impedir que as propriedades vizinhas de ter acesso aos mercados, porque o projeto não 
vai permitir a construção de estradas através da propriedade. No entanto, Moura & Rosa vai 
discutir o projeto com os proprietários de terras adjacentes para oferecer expansão projetos de 
conservação de florestas além dos limites do Projeto Purus. Manutenção da cobertura florestal, 
em detrimento da construção de estradas ou o estabelecimento de grandes fazendas de gado, 
tem clima positivo, a comunidade e os benefícios da biodiversidade. 
 
A migração para áreas adjacentes à zona do Projeto poderia ocorrer. No entanto, Sistema 
Estadual do Acre de Incentivo por Serviços Ambientais (SISA) visa melhorar os meios de 
subsistência rurais, o que deverá reduzir a imigração em ambos Zona do Projeto e as áreas 
adjacentes à zona do Projeto. Além disso, os proponentes do projeto vai monitorar o 
desmatamento ao longo da Zona do Projeto e procurará minimizar o desmatamento dentro da 
Zona do Projeto. Da mesma forma, existe a possibilidade de emigração do Projeto Purus e no 
projeto das florestas de propriedade não-Purus circundantes. Para atenuar a emigração, os 
proponentes do projeto realizaram diversas reuniões com a comunidade e procurar 
implementar uma variedade de projetos e programas sociais. 
 
No que diz respeito ao aumento conflito, atividades ilícitas, alcoolismo e captura de elite, os 
proponentes do projeto irá monitorar benefícios para a comunidade em toda Zona do Projeto.  
Crianças de comunidades vizinhas terão permissão para frequentar a escola no Projeto Purus, 
quando comunidades do entorno serão autorizados a visitar a clínica dental e de saúde, que 
será estabelecido no Projeto Purus. 
 
Benefícios da Biodiversidade Excepcionais 
O Projeto Purus não só demonstra impactos sobre a biodiversidade líquidos positivos sobre a 
biodiversidade dentro da Zona do Projeto, mas também tem sítios de importância mundial para 
a conservação da biodiversidade. Esta importância mundial para a conservação da 
biodiversidade foi determinado com base fora da Área Chave Biodiversidade (KBA) quadro de 
vulnerabilidade.  
 
Uma avaliação rápida da flora do Projeto Purus e fauna de diversidade foi conduzida por Maria 
José Miranda de Souza Noquelli de Tenóryo Dias e Alternativa Ambiental, de agosto a setembro 
de 2009. Havia pelo menos duas espécies de flora ameaçadas de extinção identificadas no 
Projeto Purus classificada como a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) 
Lista Vermelha. Estas espécies da flora ameaçadas de extinção são Car-Cara (nome Português é 
Canela rosa, tradução Inglês é Cinnamon Rose, nome científico é Aniba rosaeodora) e 
Baboonwood (nome Português é Virola Branca / Ucuúba Branca, nome científico é Virola 
surinamensis). 
 
Assim, o quadro de vulnerabilidade KBA se aplica ao Projeto Purus e do Projeto ganhou a 
distinção de ouro da CCBS. 
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RESUMO DOS PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 
Os proponentes do projeto concebido planos completos de monitoramento de impacto do 
clima, comunidade e biodiversidade. Estes planos de monitorização foram submetidas aos CCBS 
em 15 de maio de 2013. Os proponentes do projeto devem disseminar estes planos de 
monitorização e os resultados do acompanhamento dos planos especificamente para as 
comunidades locais e outras partes interessadas, além de fazer o plano e os resultados à 
disposição do público através da internet para o público em geral. Estes planos de 
monitoramento podem ser acessados aqui. 
 
CLIMA DE IMPACTO DE MONITORAMENTO 
Plano de monitoramento do impacto climático do Projeto Purus será realizada principalmente 
através de monitoramento aéreo de um trike, através da realização de avaliações rurais 
participativas ao longo da Zona do Projeto, bem como, revendo imagens de satélite fornecidas 
pelo Estado do Acre.   
 
O plano de monitoramento do impacto climático identifica os tipos de medições, piscinas de 
carbono necessários, método de amostragem e frequência das medições. O plano de 
monitoramento de impacto ambiental também é responsável por vazamentos e vai continuar 
por pelo menos cinco anos depois de tudo o deslocamento atividade ou outro vazamento 
causando atividades tenham sido realizadas. O plano completo de monitoramento climático, e 
seus resultados da monitorização em curso, será disponibilizado publicamente na internet e 
também será disponibilizado para as comunidades locais e outras partes interessadas do 
Projeto Purus. 
 
Monitoramento Aéreo de um Trike 
Wanderley Cesário Rosa, diretor administrativo da Moura & Rosa, participou de cursos de 
treinamento em São Paulo, Brasil sobre como operar um trike em abril de 2012. Moura & Rosa, 
então, comprou um trike maio 2012, o trike foi entregue a Moura & Rosa em junho de 2012, e 
monitoramento aéreo do desmatamento em todo o Projeto Purus começou em agosto de 
2012. 
 
A estação chuvosa pico no Acre, que é o período de tempo de no mínimo ameaça do 
desmatamento, é de novembro a abril e Moura & Rosa tentará realizar monitoramento aéreo, 
uma vez por mês, dependendo das condições climáticas e da situação de segurança resultante. 
A estação seca no Acre, que é quando o risco de desmatamento é maior, é de maio a novembro 
e Moura & Rosa irá sobrevoar o Projeto Purus pelo menos uma vez por mês.   
 
Para complementar este monitoramento aéreo via trike, o monitoramento do impacto 
climático também será conduzida pelo barco e por terra. Esse monitoramento terrestre ocorre 
aproximadamente a cada duas semanas. 
 
Os monitores irão anotar observações, documentar quaisquer reuniões da comunidade, estes 
dados de entrada para o modelo de monitoramento, e fazer o upload do documento em uma 
conta compartilhada DropBox entre os proponentes do projeto.   

http://www.climate-standards.org/2012/10/20/the-purus-project-a-tropical-forest-conservation-project-in-acre-brazil/
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As principais responsabilidades dos patrulheiros são estabelecer uma presença, identificar e 
documentar qualquer desmatamento (ie, incluindo tirar fotos), e, em seguida, comunicar 
imediatamente tal desmatamento de Moura & Rosa eo gerente de projeto local. Moura & Rosa, 
então, transferir imediatamente essa informação aos Carbon Securities e CarbonCo. 
Coletivamente, CarbonCo e Moura & Rosa irá discutir as ações adequadas para combater o 
desmatamento relatados. 
 
Plano de Monitoramento do Padrão de Carbono Verificado 
CCBS plano do Projeto Purus clima impacto de monitoramento, que também irá utilizar as 
avaliações rurais participativas e imagens de satélite, será centrada no plano de monitorização, 
o Verified Carbon padrão (VCS). O completa VCS Descrição do Projeto (VCS PD) pode ser 
acessado aqui. 

 
COMUNIDADE DE IMPACTO DE MONITORAMENTO 
Plano de monitoramento do Projeto Purus completa comunidade de impacto para as 
comunidades que vivem na Zona do Projeto será centrada no acompanhamento dos 
indicadores derivados da Avaliação Participativa Rural (PRA), Surveys necessidade básica (BNS) 
e Teoria da Mudança. Além disso, os proponentes do projeto irá analisar o Censo brasileiro 
para monitorar as variáveis sócio-econômicas de comunidades fora do local, nos municípios de 
Sena Madureira e Manoel Urbano. 
 
O plano comunidade impacto monitoramento e seus resultados da monitorização em curso, 
será disponibilizado publicamente na internet e também será disponibilizado para as 
comunidades locais e outras partes interessadas do Projeto Purus. 
 
Plano Inicial Monitoramento dos Impactos da Comunidade 
O plano de monitoramento do impacto inicial da comunidade envolvida comunicação regular 
entre Moura & Rosa e as comunidades locais que vivem no Projeto Purus. Além disso, os 
proponentes do projeto desenhado e implementado um BNS e PRA para estabelecer uma linha 
de base inicial para o monitoramento dos impactos da comunidade líquidos para as 
comunidades que vivem na zona do projeto Purus. 
 
Com relação às partes interessadas externas, o plano de monitoramento do impacto inicial da 
comunidade envolvida conversas informais com as partes interessadas externas e revisão 
variáveis sócio-econômicas do Censo brasileiro para os municípios de Manoel Urbano e Sena 
Madureira para estabelecer uma linha de base para monitoramento dos impactos da 
comunidade líquidos para as comunidades offsite. 
 
Plano de Monitoramento dos Impactos Completa Comunidade 
Completo plano de monitoramento impacto na comunidade do Projeto Purus para as 
comunidades que vivem na Zona de Projeto será centrada em torno de monitoramento dos 
indicadores derivados dos PRA, BNS e Teoria das atividades da Mudança, produtos, resultados e 
impactos da comunidade. A frequência de monitoramento para garantir que esses indicadores 
estão diretamente ligados aos grandes objetivos da comunidade do Projeto Purus e estão 

https://vcsprojectdatabase2.apx.com/myModule/Interactive.asp?Tab=Projects&a=2&i=963&lat=-8.994141&lon=-69.451007&bp=1


Page 47 of 73 
 

levando para os impactos positivos líquidos esperados terá lugar pelo menos a cada dois anos. 
Além disso, os proponentes do projeto irá analisar o Censo brasileiro para monitorar as 
variáveis sócio-econômicas de comunidades fora do local, nos municípios de Sena Madureira e 
Manoel Urbano a cada quatro anos. 
 
Comunidades que vivem na Zona do Projeto 
A Avaliação Rural Participativa (PRA, também conhecido como um Diagnóstico Rural 
Participativo) foi conduzida por CarbonCo, Carbono Securities e Moura & Rosa em março de 
2012. Os proponentes do projeto tentou provar cada vida em comunidade dentro da Área de 
Projeto Purus, juntamente com todas as comunidades adjacentes que vivem ao longo do rio 
Purus e dentro da Zona do Projeto. Um total de dezesseis comunidades - treze comunidades 
dentro da Área de Projeto Purus e três comunidades que vivem ao longo do rio Purus e na Zona 
do projeto - foram entrevistados como parte do PRA em março 2012.  
 
CarbonCo, Carbon Securities e Moura & Rosa também realizou um levantamento necessidades 
básicas (BNS) março 2012 entre os dezesseis comunidades. Essencialmente, um grupo de foco 
foi criado entre os proponentes do projeto e da comunidade para identificar as 25 principais 
bens ou serviços que se acreditava serem as necessidades básicas ou coisas que ninguém das 
comunidades locais deve ter para viver sem. Os proponentes do projeto, em seguida, examinou 
individualmente cada uma das 16 comunidades, e apenas os bens ou serviços que, no mínimo, 
50% das comunidades consideradas uma necessidade básica foram incluídos nos cálculos finais 
de um índice de pobreza e pontuação da pobreza.   
 
Por exemplo, os resultados globais do BNS entre os treze comunidades que vivem dentro do 
Projeto Purus foram as seguintes: 
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Figura 3: Resultados agregados de Avaliação Participativa Rural (Crédito: Brian McFarland) 

 
Coletivamente, o PRA e BNS ajudaram a moldar a Teoria de alterar o projeto do proponente. 
Como se observa na caixa de ferramentas de Avaliação de Impacto Social, “em termos simples, 
{a teoria da mudança} é um roteiro elaborado pelos proponentes do projeto e as partes 
interessadas de como o projeto pretende chegar do Ponto A (estratégia e as atividades do 
projeto) a Ponto Z ( impactos do projeto)." Da mesma forma, as estratégias e atividades do 
projeto Purus levará a saídas, seguido por resultados e, finalmente, por líquido positivo clima, 
comunidade e impactos sobre a biodiversidade. 
 

 
Figura 4: Progressão de Estratégias e Ações do Projeto através de impactos na comunidade 

Aggegated Data from Basic Necessities Survey (Communities Inside Project)

Total Surveys: 13

Asset or 

Service Item

Are Basic Necessities? (Total 

Number of No Responses)

Are Basic Necessities? (Total 

Percentage of No Responses)

Are Basic Necessities? (Total 

Number of Yes Responses)

Are Basic Necessities? (Total 

Percentage of Yes Responses)

Weighting 

(Fraction)

1 Service Access to Enough Food 0 0.0% 13 100.0% 1.000

2 Asset House 0 0.0% 13 100.0% 1.000

3 Service Access to School 2 12.5% 11 84.6% 0.846

4 Asset Electricity (PV or Generator) 3 18.8% 10 76.9% 0.769

5 Service Access to Clean, Drinking Water 0 0.0% 13 100.0% 1.000

6 Service Access to Health Clinic 2 12.5% 11 84.6% 0.846

7A Asset Boat 2 12.5% 11 84.6% 0.846

7B Asset Engine for Boat 3 18.8% 10 76.9% 0.769

8 Asset Machete 1 6.3% 12 92.3% 0.923

9 Asset Planting Tool 3 18.8% 11 84.6% 0.846

10 Asset Chain Saw 4 25.0% 9 69.2% 0.692

11 Asset Diesel or Gasoline 2 12.5% 11 84.6% 0.846

12 Asset Television 4 25.0% 9 69.2% 0.692

13 Asset Refrigerator 3 18.8% 10 76.9% 0.769

14 Asset Radio 3 18.8% 10 76.9% 0.769

15 Asset Fishing Pole 5 31.3% 8 61.5% 0.615

16 Asset Fishing Net 5 31.3% 8 61.5% 0.615

17 Asset Chicken Coop 6 37.5% 7 53.8% 0.538

18 Asset House for Pigs 8 50.0% 5 38.5% 0.385

19 Service Access to Medicine 3 18.8% 10 76.9% 0.769

20 Asset Cooking Stove 1 6.3% 12 92.3% 0.923

21 Asset Clothes 0 0.0% 13 100.0% 1.000

22 Asset Hammock 0 0.0% 13 100.0% 1.000

23 Asset Furniture (Table, Chairs, Bench) 2 12.5% 11 84.6% 0.846

24 Asset Bed 2 12.5% 11 84.6% 0.846

25A Asset Telephone 2 12.5% 11 84.6% 0.846

25B Asset Tower for Telephone 4 25.0% 9 69.2% 0.692

*Yellow Highlighted Indicates Item is Not a Basic Necessity

Estratégias 
e 

Atividades

Saídas

Resultado

Impactos
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Para definir claramente as atividades, produtos, resultados e impactos, as seguintes definições 
foram utilizadas: 

 
As atividades do projeto são as atividades físicas ou implementadas dos projetos.  
 
Saídas do projeto são os resultados tangíveis de curto prazo das atividades do 
projeto e, normalmente, tomam a forma de produtos ou serviços prestados 
durante a vigência do projeto e como um resultado direto de financiamento do 
projeto. 
 
Os resultados do projeto são os resultados diretos destinados decorrentes das 
saídas. São mudanças de curto e médio prazo vividos pelos participantes do 
projeto e/ou pelo ambiente físico, e são menos tangível e fácil de medir do que 
as saídas.  
 
Impactos do projeto são os resultados finais pretendidos pelo projeto, 
especialmente no que diz respeito as mudanças sociais líquidas. Podem ocorrer 
como resultado direto ou indireto de resultados do projeto. 

 
Indicadores de atividades, produtos, resultados e impactos do projeto Purus são as seguintes: 
 
Indicadores de Atividades 

 Assinado Acordo Tri-Paraty entre os proponentes do projeto 

 Conclusão de carbono Inventário Florestal  

 Conclusão do Desmatamento Regional e Uso da Terra Modeling 

 Conclusão do Projeto VCS Descrição e CCBS Project Design Documento 

 Conclusão do Inquérito Agrícola, Levantamento necessidades básicas e Diagnóstico 
Rural Participativo  

 
Indicadores de Saídas 

 Declaração de validação para VCS Descrição do Projeto e CCBS Project Design 
Documento 

 Planilha com cursos agrícolas Top-10 identificados 

 Fatura para os cursos de Agricultura Top-10 comprados 

 Extensão Treinamentos / cursos realizados agrícolas 

 Planilha compilação de dados em necessidades básicas como: o que são consideradas 
necessidades básicas; valor total dos ativos de propriedade e valor total dos ativos 
Owned per capita; preço dos ativos; Pobreza Pontuação e Índice de Pobreza 

 Estatísticas sumárias sobre: Renda / Ativo desigualdade; maioria das comunidades 
carentes, a maioria dos ativos sob-Owned; mais desejados necessidades básicas    

 Pesquisas qualitativas e planilha compilação de dados sobre: Uso da Terra; Padrões de 
Desmatamento e ciclo anual de desmatamento, por que e onde o desmatamento 
ocorre; Desmatamento de Moradores contra migrantes recentes 
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Indicadores de Resultados 

 Valor de Financiamento de Carbono Gerado 

 Comunidades obter novos conhecimentos, práticas e competências Sobre Sustentáveis 
pastagens agrícolas e de rotação 

 Plano de priorização e execução dos projectos e programas sociais para reduzir o 
desmatamento e melhorar os benefícios comunitários 

 Linha de base para o monitoramento Benefícios à comunidade 

 Formulação do Plano de Mitigação de fuga 

 Formulação do Plano de Monitoramento do Desmatamento 
 
Indicadores de Impactos 

 Diversified Income comunidade  

 Geração de Renda aumentou 

 Desmatamento reduzido 

 Práticas Agrícolas intensificadas 

 Pastagens rotativas Implementado 

 Culturas Diversificadas 

 Aumentar Ativos Próprios das Comunidades e activos detidos por Capita 

 Melhorados os índices da pobreza e Scores Pobreza 

 Aumento do acesso às necessidades básicas 

 Aumento do acesso à escola 

 Aumento de Eletrificação Rural 

 Aumento do acesso à saúde e Clínica Odontológica 
 
Comunidades “Offsite” 
Embora o vazamento muito limitada está prevista fora da Zona do Projeto devido às atividades 
de projeto do projeto Purus, as outras partes interessadas que possam ser afetadas 
negativamente devido ao projeto Purus são as comunidades e proprietários rurais que vivem 
junto à Zona do Projeto e dentro dos municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano. 
 
Para quantificar e documentar as mudanças no bem-estar econômico e social destes atores 
externos que resultam das atividades do projeto, os proponentes do projeto será a primeira 
revisão do Censo brasileiro a cada quatro anos para documentar as variáveis sócio-econômicas 
dos municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano. Estas variáveis sócio-econômicas 
específicas a serem monitorados são: 
 

 Total de pessoal ocupado 

 População residente 

 Produto Interno Bruto (PIB) per capita a preços correntes 

 Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes 
com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural 

 Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes 
com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urban 
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 População residente - alfabetizados 

 Inscrição - Ensino Fundamental 

 Inscrição - High school 

 Número de instituições de saúde 

 Percentual de Domicílios particulares permanentes, por existência de água canalizada e 
tipo de abastecimento de água - com abastecimento de água 

 Percentual de domicílios particulares permanentes - com fornecimento de energia 
 
Os proponentes do projeto, então, entrevistar as partes interessadas externas adjacentes à 
Zona do Projeto a cada quatro anos para quantificar as suas variáveis sócio-econômicas (isto é, 
as mesmas variáveis sócio-econômicas descritas acima). Em seguida, os proponentes do projeto 
irá realizar uma análise estatística para determinar se as variáveis sócio-econômicas das partes 
interessadas externas são significativamente piores do que os moradores ao longo dos 
municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, devido as atividades de projeto do projeto 
Purus.  
 
BIODIVERSIDADE IMPACTO DE MONITORAMENTO 
Os proponentes do projeto tem um plano de monitoramento dos impactos da biodiversidade 
inicial e um plano de monitoramento dos impactos da biodiversidade total.  O plano completo 
da biodiversidade impacto monitoramento e seus resultados da monitorização em curso, será 
disponibilizado publicamente na internet e também será disponibilizado para as comunidades e 
outras partes interessadas do Projeto Purus.     
 
Plano Inicial Monitoramento dos Impactos da Biodiversidade 
Plano de monitoramento dos impactos dos proponentes do projeto inicial da biodiversidade é 
monitorar a perda de florestas (ou seja, a disponibilidade de habitat) na Zona do projeto em 
uma base anual utilizando o Estado de imagens de satélite do Acre, para realizar 
monitoramento aéreo por meio de um trike, e utilizar o rápido biodiversidade avaliação da flora 
e fauna do Projeto Purus, que foi conduzido por Maria José Miranda de Souza Noquelli de 
Tenóryo Dias e Alternativa Ambiental, de agosto a setembro de 2009.   
 
Os proponentes do projeto estão usando a Desflorestamento Evitado Partners VCS REDD 
Metodologia, intitulado "VM0007: Módulos de Metodologia de REDD (REDD-MF), v1.3." Eo 
plano de monitoramento VCS para estimar as mudanças na cobertura florestal. Em conjunto 
com o acompanhamento da evolução da cobertura florestal, os proponentes do projeto utilizou 
a metodologia de biogeografia de ilhas para estimar mudanças na biodiversidade, como 
resultado do projeto. O conceito de biodiversidade da biogeografia insular foi originalmente 
desenvolvido por Robert MacArthur e EO Wilson e foi extrapolado a teorizar que a área habitat 
está relacionada com a diversidade de espécies e abundância das espécies.   
 
Biogeografia insular na Amazônia brasileira foi demonstrado pelos "Projeto Dinâmica Biológica 
de Fragmentos Florestais (PDBFF, também conhecido como o tamanho mínimo Crítica do 
Projeto Ecossistemas) {...}, que concluiu que os censos de besouros, pássaros e primatas em 1 -, 
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10 -, e 100 - reservas hectare indicam que o número de espécies e, em alguns casos, os 
tamanhos da população, nestes grupos varia de acordo com o tamanho da reserva ". 
 
Os Valores Iniciais de Conservação Plano 
Os proponentes do projeto reconhecem a importância particular de alto valor de conservação 
do Projeto Purus e avaliar a eficácia das atividades de conservação do Projeto vis-à-vis os altos 
valores de conservação do Projeto. 
 
As medidas para manter ou aumentar as concentrações significativas de biodiversidade - 
espécies particularmente ameaçadas, espécies endêmicas e ecossistemas ameaçados - dentro 
do Projeto Purus são as diversas atividades de mitigação de desmatamento (por exemplo, a 
formação de extensão agrícola, monitoramento do desmatamento, etc.), conforme descrito no 
CCBS Project Design Documento.   
 
O plano inicial para avaliar a eficácia dessas várias atividades de mitigação do desmatamento 
incluirá: 

 Análise de imagens de satélite de desmatamento eo monitoramento aéreo via trike do 
desmatamento para garantir a efetiva conservação da cobertura florestal (ie, um 
ecossistema ameaçadas ou raras) 

 Incorporar a análise da diversidade, população e distribuição de espécies ameaçadas e 
endêmicas identificados com armadilhas fotográficas da vida selvagem em 
biodiversidade plano de monitoramento   

 Revisão em curso Avaliações Rurais Participativas e Pesquisas necessidade básica para 
garantir a eficácia de manter ou aumentar AVCs comunidade  

 
Mecanismos adicionais para assegurar a manutenção ou melhoria de AVCs será desenvolvido 
utilizando gestão adaptativa e consulta das partes interessadas. 
 
Plano Completo Monitoramento dos Impactos da Biodiversidade 
Plano de monitoramento dos impactos dos proponentes do projeto completo da biodiversidade 
continuará a acompanhar a cobertura florestal e disponibilidade de habitat em uma base anual 
através de imagens de satélite e vôos mensais sobre o Projeto Purus com um trike. Além disso, 
os proponentes do projeto irá monitorar a diversidade, distribuição e populações de médio-
grandes mamíferos com armadilhas fotográficas da vida selvagem. Além disso, uma teoria da 
mudança deve ser usado para ligar as atividades de projetos de produtos e resultados, e os 
impactos gerais da biodiversidade. 
 
Indicadores de Atividades 
As principais atividades associadas com as armadilhas fotográficas animais selvagens são: 

 Reveja mapas de vegetação do Projeto Purus para identificar áreas gerais no âmbito do 
Projeto de configurar armadilhas fotográficas vida selvagem 

 Consultar as comunidades locais e André Luís Botelho de Moura para identificar os 
locais específicos para configurar armadilhas fotográficas da vida selvagem 
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 Compra e colocação de câmeras de vida selvagem em toda a Área Projeto de seis a doze 
meses, girando as câmeras para diferentes estratos de vegetação, conforme necessário 

 Trabalhar com André Luís Botelho de Moura para treinar comunidade em câmeras vida 
selvagem, como a manutenção preventiva, o movimento periódico das câmeras entre 
diferentes locais, juntamente com a recuperação e substituição de memória da câmera 
e baterias regulares 

 As imagens fotográficas começa então a ser organizado, identificadas e analisadas por 
especialistas 

 Divulgar o plano de monitoramento dos impactos da biodiversidade total e os 
resultados do plano de monitoramento especificamente para as comunidades locais e 
outras partes interessadas, além de fazer o plano e os resultados publicamente 
disponível para o público em geral.     

 
Gestão adaptativa serão incorporadas no plano de monitoramento da biodiversidade, a fim de 
permitir uma mudança nos locais de câmera e modelos de câmera com base off resultados. 
 
Indicadores de Saídas 
Os principais resultados do plano de monitoramento da biodiversidade será fotografias das 
armadilhas fotográficas fauna e relatórios de monitoramento do desmatamento para 
documentar a cobertura florestal e disponibilidade de habitat. Além disso, uma análise da 
diversidade, e distribuição da população de quaisquer espécies ameaçadas e endémico 
identificados pelas armadilhas fotográficas selvagens irá ser conduzida. 
  
Indicadores de Resultados 
Os resultados baseados fora das saídas será uma análise de mamíferos de médio a grande 
diversidade e populações e uma melhor compreensão de sua distribuição ao longo do Projeto 
Purus. 
 
Indicadores de Impactos 
O impacto final será a preservação da biodiversidade e, em particular, da preservação dos altos 
valores de conservação do projeto, tais como espécies ameaçadas. 
 
O Projeto Purus deve acompanhar impactos sobre a biodiversidade, tanto espacialmente ao 
longo do projeto Purus, bem como temporalmente ao longo da vida do projeto Purus. O 
objetivo é rever anualmente imagens de satélite e disponibilidade de habitat, durante a 
realização de um projeto de monitoramento de impacto biodiversidade com armadilhas 
fotográficas da vida selvagem a cada quatro anos. 
 
Impactos offsite 
Os proponentes do projeto irá monitorar impactos sobre a biodiversidade fora do local, que se 
acredita ser mínimo, usando imagens de satélite para avaliar o vazamento. 
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RESULTADOS E BENEFÍCIOS DE MAIO 2011 A DEZEMBRO 2013 IMPLEMENTAÇÃO 
Benefícios líquidos de clima, comunidade e biodiversidade entre 23 de maio de 2011 e 31 de 
dezembro de 2013 incluem, mas não estão limitados a: uma redução no desmatamento da área 
do projeto; preservação dos habitats biologicamente diversificados; contratações locais e 
transferência de conhecimentos técnicos; e o desenvolvimento global da primeira vez, VCS-
CCBS validado o projeto REDD+ no estado do Acre, Brasil.  
  
Execução das Actividades Principais 

Descrever cada atividade de projeto e sua relevância para a consecução de objetivos do projeto 

A seção a seguir irá descrever cada grande clima, Comunidade e biodiversidade atividade de 
projeto entre maio de 2011 e dezembro de 2013, e como isso é relevante para alcançar o clima 
global, os objetivos da Comunidade e biodiversidade. 
  
Major Clima Objetivo 

Para alcançar os objetivos principais do clima mitigar o desmatamento e a posterior liberação 
de emissões de GEE, os defensores do projeto continuou a dirigir os drivers de desmatamento 
subjacente para atenuar a liberação de GEE e continuou com monitoramento contínuo. 
  
Inventário de Carbono Florestal 

O inventário de carbono florestal foi conduzido pela empresa florestal local renomado TECMAN 
e foi supervisionado por especialistas internacionais em TerraCarbon e CarbonCo. TECMAN foi 
contratada pela CarbonCo, em julho de 2011, participaram em sala de aula e campo de 
treinamento fornecido por TerraCarbon em agosto de 2011, e em seguida TECMAN realizado o 
inventário de carbono florestal do projeto Purus a partir de agosto para novembro de 2011. 
  
TECMAN é um exemplo de um local de aluguer; TECMAN recebeu uma transferência de 
conhecimento técnico e know-how da TerraCarbon; e empregados do TECMAN também 
receberam certificados de conclusão para demonstrar seus conhecimentos da realização de um 
inventário de carbono florestal. TECMAN também foi contratada pela CarbonCo em 2013 para 
realizar o inventário de carbono de floresta em dois outros REDD+ projetos no Acre. 
  
Modelagem de Desmatamento e Ordenamento Regional 

Semelhante à necessidade de uma medição de estoques de carbono, havia uma necessidade de 
desenvolver um modelo de uso do solo e desmatamento regional para determinar uma linha de 
base do desempenho para os defensores do projeto. Tais modelos permitem agora os 
defensores do projeto prever onde (ou seja, local), quando, do que (ou seja, motoristas e 
agentes) e quanto desmatamento é esperado, juntamente com onde ajudar com mitigação de 
escapamento e principalmente onde monitorar.  
  
Modelagem de desmatamento e ordenamento regional do projeto Purus foi conduzida pelo 
Professor Flores, da Universidade Federal do Acre e foi supervisionado por CarbonCo e 
TerraCarbon.  
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Professor Flores foi contratada pela CarbonCo em outubro de 2011 e assistida com a 
modelagem do projeto Purus de aproximadamente de agosto de 2011 a setembro de 2012. 
Professor Flores foi contratada novamente em abril de 2013 para ajudar com a aquisição de 
dados para o projeto Purus. 
  
Professor Flores é outro exemplo de um local de aluguer; Professor Flores recebeu uma 
transferência de conhecimento técnico e know-how da TerraCarbon; e o Professor Flores 
também recebeu um certificado de conclusão, demonstrando seu conhecimento sobre 
desmatamento de modelagem para um projeto de REDD + validado. 
  
Endereço subjacente Drivers de desmatamento para reduzir a liberação de GEE 

Enquanto compreensão do projeto Purus estoques de carbono e cenário de desmatamento, os 
defensores do projeto começou a abordar os motoristas de desmatamento subjacente para 
atenuar a liberação de Gees entre maio de 2011 e dezembro de 2013. 
  
Os defensores do projeto foram capazes de atenuar a quase todo o desmatamento que teria 
ocorrido no cenário "sem projeto" de 23 de maio de 2011 a 31 de dezembro de 2013. Abaixo 
está o desmatamento que teve lugar "com o projeto" em 2011 e 2012: 
  

 
  
Desenvolver clima monitoramento plano e monitoramento contínuo do desmatamento 

Os defensores do projeto irá constantemente monitorar desmatamento pela vigilância aérea 
usando um trike, através de monitores de sobre-o-terreno, bem como de imagens de satélite 
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Landsat do estado do Acre. Neste clima, plano de monitoramento foi concebido entre 23 de 
maio de 2011 e 31 de dezembro de 2012.  
  
Objetivo da Comunidade de Major 

Para gerar oportunidades económicas sustentáveis e implementar projetos sociais locais para 
as comunidades que vivem e em torno do projeto do Purus, os defensores do projeto se 
comprometeram, ou começou a planejar, as seguintes atividades de projeto: projeto 
consciência, comunidade conhecer e discutir o projeto; Concepção de projetos e programas 
sociais para a Comunidade; Implementar projetos e programas sociais para a Comunidade; 
Desenvolva a Comunidade monitoramento plano e impactos de comunidade do Monitor. 
  
Projeto Consciência, Conhecer a Comunidade e Discutir o Projeto 

Entre 23 de maio de 2011 e 31 de dezembro de 2012, os defensores do projeto visitou o 
projeto Purus juntos e reuniu-se com as comunidades locais em março de 2011, de agosto de 
2011, de março de 2012 e junho de 2012. Além disso, contratou a CarbonCo grupo 
independente de PAV Comércio e Serviços Ltda. ("PAV") para visitar as comunidades em 
outubro de 2012. 
  
Entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, os defensores do projeto visitou o 
projeto Purus juntos e reuniu-se com as comunidades locais em março-abril de 2013 e agosto 
de 2013. Começando em torno de fevereiro de 2013, Kidney da Cunha Aires ("Kidney"), o 
gerente de projeto local, visitou as comunidades de aproximadamente uma vez por mês 
durante quinze dias. Em geral, o Kidney visitou o projeto Purus aproximadamente vinte vezes 
em 2013 e ficou alojado no projeto Purus por aproximadamente um mês consecutivo. 
  
As comunidades são um componente essencial do projeto Purus e do mesmo modo, tem sido 
absolutamente necessário falar abertamente e freqüentemente o projeto com as comunidades.  
  
Através de reuniões com as comunidades, os defensores do projeto ter sido capazes de obter 
insights das comunidades sobre a concepção do projeto e melhor incorporar as comunidades 
do projeto. Como resultado, o objetivo comunitário de geração de oportunidades económicas 
sustentáveis e implementar projetos e programas sociais vai ser melhor alcançado com 
participação ativa, em curso e de entrada das comunidades locais. 
  
Design e Implementação de Projetos e Programas Sociais para a Comunidade 

Projetos sociais e programas para as comunidades locais, que não só geram oportunidades 
económicas sustentáveis, também irão resultar em: menos pressão sobre as florestas locais; 
uma redução no desmatamento; mitigação das emissões de gases de efeito estufa; e a 
preservação da biodiversidade. 
  
Durante a vida útil de projeto, Moura & Rosa gostaria ainda mais design e implementar as 
atividades de projeto a seguir: 
  

 Gerente de projetos de aluguer 
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         Patrulhas de floresta do desmatamento 

         Cursos de formação para as comunidades e treinamentos de extensão agrícola 

         Ajudar comunidades obter direitos de terra / delinear áreas familiares 

         Assistência social 

         Lucros de créditos de carbono 

         Reflorestamento atividades de áreas de permanente preservar perto do Rio Purus 

         Construir um escritório 

         Melhorar a escola e criar um barco de ônibus escolar 

         Construir um centro de saúde e clínica odontológica 

         Construir novas casas para famílias que têm projeto de juntou-se 

         Ecoturismo 

  
Gerente de Projetos de Aluguer 

Durante o acompanhamento inicial e relatar o período de maio de 2011 a dezembro de 2012, 
Moura & Rosa contrataram dois inicial em tempo integral, gerentes de projeto no local das 
comunidades locais no projeto Purus. Mais especificamente, em março de 2012, Moura & Rosa 
contratado Sebastião Marques da Silva (Miguel) e de Miguel cônjuge Maria Souza de Moura 
(Socorro). Em abril de 2012, Miguel e Socorro foram oficialmente registrado como o inicial em 
tempo integral, gerentes do projeto Purus de projeto no local. 
  
Miguel e Socorro foram contratados para a manutenção da sede do projeto Purus e para 
auxiliar os proponentes do projeto durante visitas ao local. Socorro trabalhou mais 
hospitalidade como cozinhar para os visitantes e limpar as instalações do quartel-general. A 
função principal de Miguel foi manter a segurança do quartel-general, fornecendo uma 
presença e protegendo a infraestrutura local. 
  
Miguel e Socorro já não queriam participar no projeto de março de 2013, a começar por Miguel 
e Socorro querem eventualmente mudar para Manoel Urbano.  
  
José Rogério de Oliveira Sabóia ("Rogério") foi contratado e começou a viver na sede do 
projeto, começando novembro de 2013 para assumir as responsabilidades de: manter as 
instalações na sede; monitoramento para possível desmatamento e queima; ouvindo as 
comunidades locais e; servindo como um intermediário entre as comunidades e Moura & Rosa, 
na ausência do Kidney. Rogério recebeu a carta de explicação de direitos de trabalhador. 
  
Kidney da Cunha Aires ("Kidney"), que vive em Rio Branco, foi contratada pela Moura & Rosa 
sob um período de estágio de formação que foi formalizado em janeiro de 2013. Este período 
de estágio probatório começou em novembro de 2012 e Kidney recebido a carta de explicação 
de direitos de trabalhador. Título oficial do Kidney é "gerente de projeto no local." Kidney é 
responsável pela logística no local, transporte de e para o projeto Purus, comunicação com as 
comunidades locais sobre o projeto, a assistência com a Comunidade e biodiversidade planos 
de vigilância e monitoramento de desmatamento ao longo do Rio Purus. 
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Kidney foi contratado para um horário rotativo que inclui trabalhando no local no projeto Purus 
por quinze dias e depois voltar para Rio Branco para quinze dias de trabalho. Kidney visitou o 
projeto Purus uma vez em novembro de 2012, durante uma visita inicial para ver o projeto e 
conhecer as comunidades locais. Kidney também visitou o projeto Purus duas vezes em 
dezembro de 2012. Em 2013, realizações do Kidney incluíam: melhoria das relações com as 
comunidades locais e comunidades envolvente no cinturão de escapamento; supervisão de 
projetos locais, incluindo a construção de escadas, pintura de casas e oferta de cursos de 
extensão agrícola; e monitoramento de desmatamento. Kidney também organizou uma partida 
de futebol que incluía camisolas doadas e doou alimentos em novembro de 2013. 
  
Iniciar e Continuar as Patrulhas de Desmatamento 

Entre maio de 2011 e dezembro de 2012, os defensores do projeto concebido um plano de 
monitorização, comprou um trike para monitoramento aéreo, participaram de treinamento 
sobre como pilotar o triciclo e iniciou as patrulhas de desmatamento. 
  
Wanderley Cesário Rosa, um diretor de gestão de Moura & Rosa, participado em classes de 
treinamento em São Paulo sobre como operar um trike em abril de 2012. Moura & Rosa então 
comprei um trike em maio de 2012 e em junho de 2012, o trike foi entregue ao Rio Branco. 
  
Monitoramento aéreo do desmatamento começou em agosto de 2012 com Wanderley e o 
instrutor voando de trike sobre o projeto Purus. Em setembro de 2012, outro vôo de trike com 
Wanderley e o instrutor lugar assumiu o projeto Purus. Em outubro de 2012, Wanderley fez seu 
primeiro vôo solo de trike, mas foi incapaz de voar sobre o projeto Purus devido ao mau tempo. 
O último vôo de trike de 2012 teve lugar em novembro de 2012. 
  
Entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, os defensores do projeto continuou a 
monitorar o desmatamento através de trike, de barco e por imagens de satélite. Por exemplo, 
Wanderley sobrevoou o Projeto Purus o trike 18 de maio, 6 de julho, 30 de janeiro, 28 de 
agosto e 24 de novembro. 
  
Filho do Wanderley, Leonardo Silva Cesário Rosa, formou-se, também, sobre como operar o 
trike em janeiro de 2013. Wanderley ainda é o principal operador de trike, mas Leonardo foi 
treinado como um potencial operador de backup, se necessário. 
  
Para complementar este monitoramento aéreo via trike, monitoramento de impacto de 
alterações climáticas é também informalmente conduzida por barco e por terra. Essa vigilância 
terrestre pelo Kidney ocorreu aproximadamente a cada duas semanas. 
  
E se o desmatamento é identificado, Moura & Rosa imediatamente documentar e transferir 
essas informações para Carbon Securities e CarbonCo. Coletivamente, CarbonCo e Moura & 
Rosa discutirá as ações apropriadas para comprometer-se a neutralizar qualquer 
desmatamento relatado. 
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Os monitores vão anotar observações em um caderno, documentar as reuniões de 
comunidade, esses dados de entrada para o modelo de monitoramento e carregar o 
documento para uma conta DropBox compartilhada entre os defensores do projeto.  
  
Um total de onze modelos de monitoramento oficiais foram concluídas entre 23 de maio de 
2011 e 23 de dezembro de 2012. Um total de cinco modelos de monitoramento oficiais foram 
concluídas entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2013.  
  
Moura & Rosa também adquiriu um barco rápido, em junho de 2012, que oferece transporte 
para os defensores do projeto e permite o monitoramento de desmatamento pelo rio Purus.  
  
Treinamentos de Extensão Agrícola 

As comunidades e em torno do projeto Purus foram inquiridas de 10-12 março de 2012 para 
entender melhor qual extensão agrícola, cursos de formação seria do maior interesse. Um total 
de 32 cursos, que vão desde gerenciamento de pastagem rotacional de cocos orgânicos, foram 
oferecidas.  
  
Moura & Rosa então comprei estes dez cursos em 30 de março de 2012 do centro para a 
produção técnica (CPT). Equipamentos, como um projetor com um sistema de som, foi 
comprado por Moura & Rosa, em julho de 2012, para auxiliar o ensino desses cursos.  
  
Moura & a Rosa, intenção era começar a ensinar os treinamentos de extensão agrícola mais 
desejados por ordem de importância, começando novembro de 2012; no entanto, neste 
momento inicial foi adiado porque o SENAR não estava disponível até 2013. Então mais tarde 
determinou que S.O.S. Amazônia seria melhor equipada para fornecer treinamentos da 
extensão agrícola.  
  
Em julho de 2013, cursos sobre a produção / cultivo de bananas, gestão da propriedade rural e 
o uso sustentável das leguminosas foram ensinados por Adair Pereira Duarte de S.O.S. 
Amazônia. Em agosto de 2013, cursos sobre a gestão sustentável das pastagens de gado e 
sistema alternativo de estabelecer a golpes de frango foram ensinados por Mirlailson Andrade 
de S.O.S. Amazônia. 
  
O curso sobre as bananas focada em: a origem de bananas; as diferentes espécies de bananas; 
adequada de plantio, espaçamento e sistemas de plantio direto; identificação e controle de 
doenças; técnicas de colheita e transporte; e acesso ao mercado. O curso de gestão de 
propriedade rural ensinou como gerenciar a propriedade e a necessidade de planejar cada fase 
incluindo recibos, execução, compras, vendas e preparação do local. O curso sobre a utilização 
sustentável das leguminosas e ensinou a fertilizar usando adubo, húmus e esterco de origem 
local, como leguminosas são espécies de fixação de nitrogênio. A gestão sustentável de gado 
pastagens curso focado em como usar o pasto sem degradar o pasto, como implementar um 
sistema de rotação de pastagem sustentável e adequada divisão de piquetes de pastejo. O 
curso de golpes de galinha ensinou como: criar filhotes; técnicas de abate; como manter um 
golpe de frango semi confinados e confinados; tipos de alimentos para animais; tratamento de 
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doenças; e as comunidades que participaram foram construídas um galinheiro e receberam as 
miúdas e alimentam.  
  
Um total de cinco a sete pessoas participou em cada um dos treinamentos, incluindo 
moradores da faixa de escapamento. Os resultados e os comentários estão sendo monitorados 
através do gerente de projeto local do projeto, bem como através de inquéritos de comunidade 
dos planos de monitoramento de impacto a Comunidade. Muitos dos ensinamentos estão 
actualmente a ser implementados pelas comunidades locais. Por exemplo, a família do Sr. 
Benedito melhorou a gestão de suas terras, iniciando-se as culturas de ameixa e expandiram 
suas plantações de banana, em vez de pastagens de gado corretamente. Além disso, vários 
golpes de frango foram construídas e centenas de gatas, com alimentação, foram doadas para 
as comunidades locais.  
  
Moura & Rosa ordem outro barco (ou seja, além do referido barco rápido) no final de setembro 
ou início de outubro de 2012 e sua construção foi concluída em 2013 precoce. Este barco 
particular foi originalmente comprado para ajudar a aumentar o acesso ao mercado das 
comunidades locais, transportando as culturas das comunidades de Manoel Urbano, mas mais 
tarde foi dado a Miguel como parte de uma indenização. Outro grande barco será ordenado em 
2014. Em 2013, este outro grande barco foi projetado, o Construtor foi escolhido e a madeira 
para a construção do barco foi comprada. 
  
Ajudar Comunidades Obter Direitos de Terra / Delinear áreas Familiares 

Como mencionado anteriormente, os membros da Comunidade que têm vivido na terra e 
quem fez a terra produtiva (por exemplo, pela crescente agricultura ou criação de animais) para 
dez anos têm o direito de ser intitulado a terra. Moura & Rosa vão reconhecer qualquer área 
atualmente é desmatada voluntariamente e sob produtivo usar por cada família. A área mínima 
a ser intitulado para cada família é cem hectares que é o tamanho mínimo que o INCRA diz uma 
família no estado do Acre necessidades de subsistência sustentável. Essas comunidades que 
desmatadas e colocar sob uso produtivo mais de cem hectares receberá a área total que tem 
sido desmatada. Todas as comunidades, se juntam ao projeto Purus, ou não, serão intituladas a 
terra puseram sob uso produtivo.  
  
Para ajudar as comunidades a obter os direitos à terra e para delinear áreas familiares, a 
primeira etapa teve lugar em 2010, quando Willian Figueiredo Bittencourt da empresa PLANTEC 
fiz um geo-referência da propriedade e também foi para o projeto Purus para geo-referência 
das comunidades. 
  
Durante o primeiro semestre de 2012, o processo continuou. PLANTEC foi contratada para 
iniciar o processo de legalização da terra para as comunidades. Imagens de satélite foi 
comprada duas vezes em 2012 de Sr. Adalberto, um contratante independente para Moura & 
Rosa, para determinar que o uso do solo e assentamentos há quanto tempo foram apurados 
para definir áreas das comunidades.  
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Além disso, brasileiro Federal lei também foi revisado por Moura & Rosa de 2010 a 2012 para 
determinar as autoridades competentes com relação a titulação das comunidades locais, o que 
exatamente precisa ser feito em ordem para as comunidades locais de título e os direitos 
dessas comunidades rurais. As instituições, o INCRA, o Ministério público, FETACRE e Sindicato 
dos Trabalha-dores Rurais de Manoel Urbano (STR – Manoel Urbano; em inglês: Rural União de 
Manoel Urbano) foram contatados por Moura & Rosa. 
  
Durante o segundo semestre de 2012, o Presidente do STR – Manoel Urbano visitou as 
comunidades do projeto Purus para melhor explicar os objetivos do projeto e esclarecer à 
Comunidade, como a regularização da posse de terras vai funcionar.  
  
STR – Manoel Urbano foi identificado como intermediários para auxiliar Moura & Rosa e as 
comunidades com a titulação de terras para comunidades, juntamente com outras instituições 
como ITERACRE e o Instituto de mudança do clima. 
  
Em 2013, Moura & Rosa continuaram a pesquisar as leis e para entender melhor o processo de 
concessão de título para as comunidades locais. Kidney continuou a reunir-se com as 
comunidades locais para melhorar a confiança deles. Moura & Rosa também revistos os 
inquéritos e começaram a acelerar o processo de concessão de título para as comunidades 
locais.  
  
Assistência Social 

Porque há um alto volume de árvores no leito do Rio Purus durante a estação seca, as árvores 
causam sérios danos a navegação e consequentemente, interrompem o fluxo de produção e 
abastecimento das comunidades costeiras. Moura & Rosa facilitará a remoção destas árvores 
do Rio Purus, como parte do projeto Social. 
  
A remoção de árvores só pode ser feita em setembro e outubro de cada ano, pois é quando o 
rio Purus é no seu nível mais baixo de água e a remoção de árvores é o menos perigoso.  
  
Em maio de 2012, Moura & Rosa conversa com o corpo de bombeiros de Sena Madureira 
estava focado em fazer arranjos logísticos (i.e., o que precisa ser fornecido de Moura & Rosa, 
como habitação e transporte) e tentativa de agendamento. Moura & Rosa, então foram 
colocados em uma lista de espera e foram pre-programado para setembro de 2013. 
  
No entanto, a remoção das árvores não foi em concluída em 2013 porque faltava-lhe os 
recursos financeiros para prestar assistência para os bombeiros, Moura & Rosa. Em vez disso, a 
assistência social durante 2013 incluído dando gasolina para as comunidades locais, em junho 
de 2013, em junho de 2013 a doar alimentos para as comunidades locais, pintando as casas das 
comunidades locais e escadas de edifício em julho-agosto de 2013 para a família do Sr. 
Benedito fornecer acesso mais fácil ao rio Purus. 

  
Assistência social é relevante para atingir o objetivo comunitário do projeto Purus porque a 
assistência social é um dos principais programas sociais que Moura & Rosa procuram 
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estabelecer. Além disso, a remoção de árvores do leito do Rio Purus irá aumentar o acesso ao 
mercado das comunidades devido ao melhor transporte no Rio Purus e isto deve aumentar os 
rendimentos das comunidades locais.  
  
Lucros de Créditos de Carbono 

Moura & Rosa irão participar nos lucros dos créditos de carbono com as comunidades locais.  
Embora esta seja uma atividade de longo prazo, o projeto Purus foi desenhado e a Comunidade 
foi consultada sobre esta atividade. Além disso, o projeto Purus foi validado para o VCS e o CCB 
com distinção ouro em janeiro de 2013 e o projeto foi verificado com êxito pela primeira vez à 
VCS e CCB com distinção ouro em dezembro de 2013, que são ambos muito importantes 
marcos. 
  
Para obter mais informações sobre os lucros futuros de créditos de carbono, por favor consulte 
o PDD CCBS validado. 
  
Receita de carbono principalmente permitirá Moura & Rosa para implementar projetos sociais 
e programas, enquanto a pequena porção de receita compartilhada com as comunidades irá 
contribuir tanto para rendimentos ligeiramente aumentado e diversificado para as 
comunidades. 
  
Construir um Escritório 

Moura & Rosa construíram um escritório no projeto Purus para servir como sede do projeto. A 
construção inicial do quartel-general começou em maio de 2012. O empreiteiro contratado por 
Moura & Rosa trabalhou em maio e junho de 2012 para instalar um vaso sanitário, chuveiro, 
cozinha e um sinal de projeto Purus na sede. 
  
Em 2013, a cozinha foi ampliada, foram concluídas as ligações para a casa de banho e fossa 
séptica e um galinheiro foi construído. Moura & Rosa também comprou uma torre de telefone 
para a sede do projeto em novembro de 2012, para permitir a comunicação celular, comprado 
e a madeira trataram em 2013 e planejam instalar a torre de telefone em 2014. Além disso, a 
sede foi mantida ao longo de 2013. 
  
Melhorar a Escola e Criar um Barco de ônibus Escolar 

No futuro, Moura & Rosa vão construir uma escola primária local, com salas separadas para 
cada grau. O estabelecimento de uma biblioteca enfatizará estudos ambientais e um refeitório 
para os alunos também apoiará o desenvolvimento dos alunos. Esta escola terá como objetivo 
uma aprendizagem diferenciada, incluindo cursos de campo, inclusão digital e programas de 
assistência médica e odontológica. 
  
Construir uma escola primária local é uma atividade de projeto a longo prazo. Taqui costumava 
não ser nenhum barco de ônibus escolar para a escola no projeto Purus; no entanto, Moura & 
Rosa foram capaz de assegurar um barco de ônibus escolar para a escola. Enquanto as 
Normando Sales recebia cartas de apoio, Normando apresentou o projeto de Purus para o 
então prefeito de Manoel Urbano. Naquela época, o prefeito disse que ajudaria Normando para 
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adquirir um barco de ônibus para a escola situada dentro do projeto Purus. Este barco ônibus 
escolar foi entregue no segundo semestre de 2012, em torno de junho de 2012. 
  
Este barco ônibus escolar freqüentemente quebrou porque o barco era muito grande para o rio 
Purus e frequentemente encalhou. Um barco menor, mais leve ônibus escolar foi adquirido no 
final 2013. 
  
Desenvolver a Comunidade monitoramento plano e Monitor comunidade impactos 

Plano de monitoramento da Comunidade essencialmente ajudará os defensores do projeto 
entender melhor se os projetos e programas sociais para as comunidades foram capazes de 
gerar oportunidades económicas sustentáveis e global positivo saídas, resultados e impactos. 
Os planos de monitorização inicial e completo da Comunidade foram projetados entre maio de 
2011 e dezembro de 2012 e toda a Comunidade o plano de vigilância foi publicamente postada 
em 15 de maio de 2013.  
  
Objetivo de Biodiversidade de Major 

Para preservar a rica biodiversidade do projeto, os defensores do projeto irá gerar 
oportunidades econômicas sustentáveis para as comunidades locais e implementar projetos 
sociais locais, com o objetivo de abordar as causas subjacentes do desflorestamento e reduzir a 
liberação de GEE. Além disso, os defensores do projeto rapidamente avaliará a biodiversidade 
no projeto e desenvolver uma plano de monitoramento de biodiversidade. 
  
Rapidamente Avaliar a Biodiversidade no Projeto 

Uma rápida avaliação foi realizada em agosto e setembro de 2009 da biodiversidade do projeto. 
Esta rápida avaliação de biodiversidade contribui para o objetivo de preservar a rica 
biodiversidade do projeto, fornecendo uma compreensão de que flora e fauna existentes no 
âmbito do projeto.  
 
Desenvolver o plano e impactos de biodiversidade de Monitor de monitoramento de biodiversidade 

O plano de monitorização da biodiversidade essencialmente ajuda os defensores do projeto 
entender melhor se os objetivos da Comunidade e clima são alinhados com a preservação da 
rica biodiversidade do projeto.  
  
Os planos de monitoramento de biodiversidade inicial e completo foram projetados entre maio 
de 2011 e dezembro de 2012 e a biodiversidade completa plano de monitoramento foi postada 
publicamente para o CCBS em 15 de maio de 2013.  
  
André Luís Botelho de Moura foi contratada em maio de 2013, 12 Bushnell Trophy Cam alta 
definição com câmeras de segurança pacote animais selvagens foram compradas em maio de 
2013, e em seguida as câmeras da vida selvagem foram implantadas ao projeto Purus em junho 
de 2013.  
  
André desenvolveu um procedimento normal e treinado nos rins em junho de 2013 na câmara 
adequada instalação e como realizar a manutenção preventiva. 
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O primeiro período, composto por 90 dias de câmera, foi de junho 15th a 12 de setembroth, 
2013. As câmeras foram então removido do projeto Purus, colocado em um desumidificador, as 
fotografias foram analisadas, e as câmeras foram destacadas para o projeto Purus em 2014.  
  
Também é importante notar que André Luís Botelho de Moura é outro exemplo de um local de 
aluguer. 
  
Cronograma de Implementação 

A cronograma de implementação aproximada para o Projeto Purus, com principais realizações 
entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, é a seguinte: 
  
Pré e Pós-Validação: Anos 1 e 2 (2011-2012) 

 Assinatura do acordo de Tri-partido entre os proponentes de projeto 

ó O Tri-partido de acordo foi assinado em 17 de março de 2011. 
 Consultas às partes interessadas, comunidade visitas de PAV 

ó Das partes interessadas foram continuamente realizadas consultas. Por exemplo, 
os defensores do projeto visitou o projeto juntos e conheceu as comunidades 
locais, em março de 2011, de agosto de 2011, de março de 2012 e junho de 
2012. CarbonCo também contratou o grupo independente PAV para visitar as 
comunidades em outubro de 2012. Visitas em 2013 incluído março-abril de 
2013, de junho de 2013 e agosto de 2013. 

 Inventário de carbono florestal 
ó TECMAN foi contratada em julho de 2011, participaram em sala de aula e 

treinamento de campo em agosto de 2011, e em seguida TECMAN realizado o 
inventário de carbono florestal do projeto Purus a partir de agosto para 
novembro de 2011. 

 Modelagem de desmatamento e uso da terra 

ó Professor Flores foi contratada em outubro de 2011 e assistida com o projeto 
Purus modelagem de aproximadamente de agosto de 2011 a setembro de 2012. 

 Projeto Design documentos escritos 

ó o projeto Design documentos (PDDs) foram escritos, revisados, traduzidos e 
revistos entre 23 de maio de 2011 e 31 de dezembro de 2012. Os PDDs foram 
apresentados para validação em 29 de abril de 2012 e foram validados 
oficialmente em janeiro de 2013.  

 Gerente de projetos de aluguer 

ó Moura & Rosa contratado Miguel e de Miguel cônjuge Socorro em março de 2012. 
Em abril de 2012, Miguel e Socorro foram oficialmente registrado como o inicial 
em tempo integral, gerentes de projeto no local para o projeto Purus. Kidney 
também foi contratado sob um período de estágio probatório por Moura & Rosa, 
que começou em novembro de 2012.  Emprego do Kidney foi formalizado em 
janeiro de 2013, Miguel e Socorro sair em março de 2013, porque querem mudar 
eventualmente a Manoel Urbano, e Rogério foi contratado e começar a viver na 
sede do projeto em novembro de 2013.  
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 Iniciar patrulhas de desmatamento  

ó Wanderley Cesário Rosa participou em classes de treinamento em São Paulo sobre 
como operar um trike em abril de 2012. Moura & Rosa então comprei um trike 
em maio de 2012 e em junho de 2012, o trike foi entregue ao Rio Branco. 
Monitoramento aéreo do desmatamento ocorreu ao longo de 2012 e 2013.  

 Treinamentos iniciais de extensão agrícola 

ó As comunidades e em torno do projeto Purus foram inquiridas de 10-12 de março 
de 2012 para entender melhor quais cursos de formação de extensão agrícola 
seria de mais interesse. Equipamentos, como um projetor com sistema de som, 
foi comprado por Moura & Rosa, em julho de 2012 para ajudar com o ensino dos 
cursos. Um total de 5 cursos (produção / cultivo de bananas; gestão da 
propriedade rural; uso sustentável de leguminosas, gestão sustentável das 
pastagens de gado; e sistema alternativo de criação de frango de golpes de 
estado) foram ensinados a comunidades locais em julho e agosto de 2013.  

 Biodiversidade e planos desenvolvidos de monitoramento de impacto de comunidade 

ó A Comunidade planos de vigilância e biodiversidade inicial e total foram 
projetados entre maio de 2011 e dezembro de 2012 e os planos completo foram 
postados publicamente para o CCBS em maio de 2013. 

 Projeto auditado CCBS e padrões de VCS 

ó CarbonCo contratou serviços globais de SCS em novembro de 2011 para validar o 
projeto Purus aos padrões CCBS e VCS. Uma visita ao local validação foi realizada 
em junho de 2012 e o projeto Purus foi validado oficialmente em janeiro de 
2013.  

ó CarbonCo contratou Environmental Services, Inc. em abril de 2013 para verificar o 
projeto Purus aos padrões CCBS e VCS. Uma visita de verificação foi realizada em 
agosto de 2013 e o projeto Purus verificou-se oficialmente em dezembro de 
2013. 

 Ajudar comunidades obter direitos de terra / delinear áreas familiares 

ó Em 2010,Willian Figueiredo Bittencourt da empresa PLANTEC fez um geo-
referência da propriedade e também foi para o projeto Purus para geo-
referência das comunidades. Durante o primeiro semestre de 2012, o processo 
continuou. A partir de 2010 a 2012, PLANTEC também foi contratada para iniciar 
o processo de legalização da terra para as comunidades, imagens de satélite foi 
comprada para determinar o uso da terra e quanto tempo os assentamentos 
foram apurados para definir as áreas e Lei Federal brasileira foi completamente 
revisto. Em 2013, Moura & Rosa continuaram a pesquisar as leis e para entender 
melhor o processo de concessão de título para as comunidades locais. Kidney 
continuou a reunir-se com as comunidades locais para melhorar a confiança 
deles. Moura & Rosa também revistos os inquéritos e começaram a acelerar o 
processo de concessão de título para as comunidades locais.  
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Pós-Validação: Anos 3 a 5 (2013-2015) 
Embora destinado a ser atividades de médio prazo, as seguintes etapas preliminares teve lugar 
desde 23 de maio de 2011 e particularmente entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 
2013: 

 Assistência social 
ó Uma parceria foi finalizado com o corpo de bombeiros de Sena Madureira em 

2012 para ajudar Moura & Rosa, com a remoção de árvores do Rio Purus, em 
2013. Embora Moura & Rosa carecia de recursos financeiros para prestar 
assistência ao corpo de bombeiros para remover as árvores do Rio Purus, a 
assistência social alternativa durante 2013 incluídas gasolina para as 
comunidades locais em junho de 2013 a doar, doar comida para as comunidades 
locais em junho de 2013, pintando as casas das comunidades locais e escadas de 
edifício em julho-agosto de 2013 para a família do Sr. Benedito fornecer acesso 
mais fácil ao rio Purus. 

 Construir um escritório 

ó Começou a construção inicial do quartel-general em maio de 2012. O empreiteiro 
contratado por Moura & Rosa trabalhou em maio e junho de 2012 para instalar 
um vaso sanitário, chuveiro, cozinha e um sinal de projeto Purus na sede. Em 
2013, a cozinha foi ampliada, banheiro e tanque séptico conexões foram 
concluídas, e manteve-se o quartel-general.  

 Melhorar a escola e adquirir o barco de ônibus escolar 

ó Barco um ônibus escolar foi entregue ao projeto Purus durante o segundo 
semestre de 2012, em torno de junho de 2012. Um barco menor do ônibus 
escolar foi assegurado no final 2013 para substituir o barco ônibus escolar 
anterior que freqüentemente avariou-se. 

 Atividades de reflorestamento  
o Atividades de reflorestamento, particularmente de sistemas agroflorestais, estão 

previstas para ocorrer em 2014 ou 2015 ao longo das margens do Rio Purus. 
  
Pós-Validação: Anos 6 a 10 (2016-2021) 
Embora destinado a ser atividades a longo prazo, as seguintes etapas preliminares teve lugar 
desde 23 de maio de 2011 e particularmente entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 
2013: 

 Participação nos lucros dos créditos de carbono 

ó o projeto Purus foi projetado e a Comunidade foi consultada sobre lucros de 
créditos de carbono entre maio de 2011 e dezembro de 2012. O projeto Purus 
foi validado em janeiro de 2013 e verificado em dezembro de 2013 que são 
marcos importantes.  

 Construir um centro de saúde e clínica odontológica 

 Construir novas casas 

 Ecoturismo 

 Reavaliação da linha de base 
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INFORMAÇÕES PARA AUDITORES E PROCEDIMENTOS DE RECLAMAÇÃO ENTRE 
EM CONTATO 

A seguir, informações de contato para os auditores do Projeto e para os procedimentos de 
reclamação. 
 
Informações para contato Auditores 
Abaixo está a empresa de validação, SCS Global Services, informações de contato: 
 SCS Global Services, Programa de Verificação Greenhouse Gas  
 2000 Powell St. # 600, Emeryville, Califórnia, 94608 - EUA 
 Website: http://www.scsglobalservices.com   
 Email: cpollet-young@scsglobalservices.com  Telefone: +1 (510) 452-8000  
 
Abaixo está a empresa de verificação, Serviços Ambientais, Inc. (ESI) informações contactar: 
 Serviços Ambientais, Inc. - Escritório Corporativo 
 7220 Way Financeiro, Suite 100 
 Jacksonville, Florida, 32256 - EUA 
 Website: http://www.esinc.cc/ 
 Email: info@esinc.cc   Telefone: +1 (904) 470-2200 
  
Os nomes dos auditores ESI, que visitaram o Projeto Purus, em agosto de 2013 para a primeira 
verificação, foram Shawn McMahon e Stewart McMorrow. Os nomes dos auditores ESI, que 
vão visitar o Projeto Purus, em agosto de 2014 para a segunda verificação, são Guy Pinjuv e 
Shawn McMahon. 
 
Informações para o Procedimento de Reclamações Contato 
Abaixo está as informações de contato para o Instituto Mudança do Clima, que é a empresa 
independente identificado pelo Projeto Purus para lidar com conflitos não resolvidos e 
reclamações: 
 Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais  
   Endereço: Rua Floriano Peixoto, n º 460, Primeiro Andar, Centro, Acre, Brasil 
 Telefone: +55 (68) 3223-1933 / +55 (68) 3223 9962 / +55 (68) 3223 1903 
 Endereço de E-mail: gabinete.imc @ ac.gov.br  
 
Processo para lidar com conflitos não resolvidos e Queixas 
Se os conflitos ou queixas são incapazes de ser resolvido pelos proponentes do projeto 
(particularmente Moura & Rosa), o Estado do Climate Change Institute do Acre - atuando como 
um terceiro para evitar qualquer conflito de interesses - vai ouvir, responder e ajudar a resolver 
todos queixas razoáveis com o Projeto Purus através de um processo imparcial e acessível. 
Processo de Mudanças Climáticas do Instituto para ouvir, responder, e resolver queixas 
razoáveis é a seguinte: 

 Receber: Qualquer pessoa pode visitar ou contactar o Instituto Mudança do Clima. 
Qualquer pessoa que faz o contato com a Ouvidoria através da internet receberá uma 
notificação de recebimento por e-mail.  

http://www.scsglobalservices.com/
mailto:cpollet-young@scsglobalservices.com
http://www.esinc.cc/
mailto:info@esinc.cc
mailto:gabinete.imc@ac.gov.br
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 Verificação e Aceitação: O Provedor de Justiça vai decidir se a denúncia for considerada 
razoável e se a denúncia deve ser aceito pelo Instituto de Mudanças Climáticas.  

 Encaminhamento para áreas internas: Ao decidir aceitar a demanda, a Ouvidoria 
registra o complacente e informa a pessoa levantar a queixa do número de protocolo eo 
prazo para uma resposta. Se a demanda for aceita, a demanda será encaminhado 
internamente para o especialista adequado. Se a demanda for rejeitada, o Provedor de 
Justiça informará a pessoa do motivo da rejeição.  

 Monitoramento: O Provedor de Justiça vai monitorar o protocolo e acompanhará as 
áreas internas responsáveis pela recolha das respostas para a compliant.   

 Resolução: Quando o acordo for decidido, o Provedor de Justiça vai fazer contato com a 
pessoa que levantou a queixa e ao Provedor de Justiça vai fechar o protocolo. Todas as 
reclamações recebidas pela Ouvidoria são normalmente respondidos dentro de cinco 
dias úteis e que a pessoa pode ligar para saber o andamento de seu protocolo. 

 
Cada mês, o Provedor de Justiça deve elaborar um relatório e encaminhá-lo ao Conselho de 
Administração e Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas. Neste relatório, o Provedor de 
Justiça: resumir as ações tomadas para resolver reclamações; quantificar as queixas e fornecer 
gráficos para comparar o número de reclamações contra a meses anteriores, no montante 
relatório de protocolos abertos e fechados, e fornecer sugestões relevantes para a melhoria 
dos processos e considerações finais do Provedor de Justiça . 
 
Além disso, todos os conflitos ou queixas serão tratadas dentro de um prazo razoável, as 
resoluções serão documentadas, e este processo tem sido divulgado a todos os interessados e, 
especialmente, para as comunidades locais. 
 

INFORMAÇÕES PARA OS PROPONENTES DO PROJETO ENTRE EM CONTATO 
A seguir, as informações de contato para os proponentes do projeto: 
 
CarbonCo, LLC 
Brian McFarland - BMcFarland@CarbonCoLLC.com ou (240) 595-6883 
Eric Carlson - ECarlson@CarbonCoLLC.com ou (240) 247-0630 
 
Carbon Securities 
Pedro Freitas - PedroFreitas@CarbonSecurities.org ou (813) 468-1955 ou +55 (62) 9999-2113  
Marco Aurélio Freitas - MarcoFreitas@CarbonSecurities.org ou +55 (62) 9969-2022  
Elizabeth Guimarães - ElizabethGuimarães@CarbonSecurities.org ou +55 (62) 3642-6837 
 
Moura & Rosa 
Normando Sales - normandosales@hotmail.com ou 55-68-3224-0562 
Wanderley Rosa - wanderleyrosa@uol.com.br ou 55-68-3224-0562 

 
 
 

mailto:BMcFarland@CarbonCoLLC.com
mailto:ECarlson@CarbonCoLLC.com
mailto:PedroFreitas@CarbonSecurities.org
mailto:MarcoFreitas@CarbonSecurities.org
mailto:ElizabethGuimarães@CarbonSecurities.org
mailto:normandosales@hotmail.com
mailto:wanderleyrosa@uol.com.br
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Partes Interessadas 
 

Os proponentes do projeto, as comunidades e partes interessadas principais do Projeto Purus 

 Moura e Rosa Empreendimentos Imobiliários Ltda., especificamente Normando Sales, 
Felipe Moura Sales, Paulo Silva Cesário Rosa, e Wanderley Rosa 

 As comunidades que vivem dentro do Projeto Purus 

 CarbonCo, LLC 

 Freitas Group International Securities LLC e Carbon Securities 
 
As partes interessadas secundárias do Projeto Purus 

 TerraCarbon 

 Fundação Chico Mendes 

 TECMAN LTDA 

 Professor Antônio Willian Flores de Melo da UFAC  

 PAV Comércio e Serviços Ltda. ("PAV") 

 Proprietários de terras e comunidades que vivem em torno da Moura & Rosa 
propriedade  

 Maria José Miranda de Souza Noquelli Tenóryo Dias e Alternativa Ambiental 

 Dr. Armando Muniz Calouro, Biologia Professor na UFAC 

 Estado do Acre, em especial a:  
o Climate Institute Mudança do Acre (IMC)  

 Mônica Julissa, Diretora do IMC-Acre  
o SENAR 

 Jefferson Lunardelli Cogo, o Superintendente de SENAR 
o EMBRAPA 

 Judson Valentim, diretor da EMBRAPA Regional 
 Marcelo Ribas, Pesquisador / Técnico designado como um interlocutor 

com a EMBRAPA para o Projeto Purus) 
o Ludovino Lopes, sócio da Ludovino Lopes Advogados 

 Estado da Califórnia 
o California Air Resources Board (ARB) 
o REDD Grupo de Trabalho offset (ROW) 
o Clima Governadores e Task Force Floresta 

 Verificado Associação Carbon Standard 

 Climate, Community and Biodiversity Alliance 
 
Outras partes interessadas (Terciário) do Projeto Purus 
Organizações Não-Governamentais (ONGs), sindicatos e associações 

 Conservação e organizações ambientais ativo e em torno Acre como 
o IPAM 
o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) 
o Conservation International 
o The Nature Conservancy 
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o Wildlife Conservation Society 

 Western Climate Initiative 

 S.O.S Amazônia, especialmente, o Sr. Miguel Scarcello) 

 FETACRE (Federação dos Trabalhadores Rurais do Acre), em especial a Sra. Liziane 
Pedrosa 

 Global Canopy Programme e particilarly Luís Meneses Filho 
 
Setor Privado 

 Os participantes do mercado de carbono e desenvolvedores de projetos, especialmente 
de REDD+ 

 Entidades tampados da Califórnia e participantes do sistema de cap-and-trade da 
Califórnia 

 Jorgenei da Silva Ribeiro, ex-diretor do Banco da Amazônia 

 Manoel Sobral Filho, ex-diretor executivo da ITTO, Japão 

 Mazinho Serafim, proprietário de uma fábrica de processamento Nut, Casa do 
Seringueiro, em Sena Madureira, Acre 

 
Agências governamentais e funcionários do governo 

 Cesar Messias, Vice-Governador do Estado do Acre 

 Ronald Polanco, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre 

 Valmir Gomes Ribeiro, Conselheiro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre  

 Fábio Vaz, assessor do Governo do Estado do Acre e coordenador da comissão que criou 
o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Acre em Crédito de Carbono, 
Serviços Ambientais, que deu origem ao Instituto de Mudanças Climáticas  

 IMAC (Instituto de Meio Ambiente do Acre) 
o Fernando Lima, presidente do IMAC 
o Paulo Viana, do Conselho Fiscal do IMAC 

 Patrícia Rego, Procurador-Geral do Estado do Acre 

 Flávio Bussab Della Libena, Ministério Público de Manoel Urbano, Acre 

 Francisco Mendes, prefeito de Manoel Urbano, Acre 

 Lúcio Flávio, ex-Coordenador-Geral de UCEGEO-Acre 

 Assuero Doca Veronez, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Acre e 
Vice-Presidente da Confederação Nacional da Agricultura 

 Gladson Cameli, Deputado Federal, Presidente da Comissão Parlamentar da Amazônia 
na Câmara dos Deputados 

 Leila Medeiros, ex-secretário de Meio Ambiente do Município de Rio Branco e 
Conselheiro atual para o Ministério Público Estadual 

 Embaixador Figueiredo, Representante do Brasil para a Conferência das Partes das 
Nações Unidas 

 Izaias Faria de Abreu, Chefe de Gabinete do Senador Walter Pinheiro - PT/BA 

 Selma Mendes, Conselheiro e Diretor da Prefeitura de Manoel Urbano 

 Luiz Afonso Zaire, Gabinete do Ministro-Chefe Felix Fischer - agora vice-presidente do 
Superior Tribunal de Justiça - STJ 
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 Gilcely Evangelista, Procuradoria Judicial do Estado do Acre 

 José Ronaldo, prefeito de Epitaciolândia, Acre 

 INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 

 Prefeitura Municipal de Manoel Urbano 

 Câmara Municipal de Manoel Urbano 

 SEMA-Acre (Secretaria Especial fazê Secretaria do Meio Ambiente Meio Arnbiente fazer 
do Acre) 

 Câmara dos Deputados Federal, atraves do Presidente Dep. Gladson Cameli 

 Leonardo Silva Cesário Rosa - Procurador do Estado do Acre  

 Luiza Horta Barbosa da Silva Cesário Rosa - Defensora Pública do Estado do Acre  

 Rui Moreira - Diretor Geral do Tribunal Superior Eleitoral e Doutor los Fotografía 
 
General Public 

 Comunidade científica, tais como biólogos, engenheiros florestais e ecologistas 

 Birding comunitárias e Wildlife Conservacionistas 

 Ecoturismo participantes 
 

Academia 

 Dr. Irving Foster Brown, cientista sênior do Woods Hole Research Center e Professor do 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais da 
Universidade Federal do Acre)  

 Cleber Salimon, Professor da Universidade Federal do Acre 

 Gregory P. Asner, Departamento de Ecologia Global do Instituto Carnegie para a Ciência, 
na Universidade de Stanford 

 Ewerson Duarte da Costa, Especialista los Direito Ambiental e Recursos Hídricos Pela 
Universidade Gama Filho do Rio  

 
Mídia 

 Alan Rick, O Âncora na TV Gazeta Entrevista, Rio Branco 

 Jairo Carioca, Jornalista que documentou a reunião na Colônia Velha-Samaúma 
pertencente ao Sr. Chico Brabo, na presença de Brian, Pedro Wanderley, Leonardo e 
Normando 

 Chico Araújo, diretor da Agência de Notícias da Amazônia 

 Mário Nelson Duarte, jornalista que trabalhou muitos anos para a Estação Rádio Jovem 
Pan de São Paulo Rádio e aposentou-se como um consultor do Senado 
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Modelo de Monitoramento 
 
Relatório de Acompanhamento de Projeto Purus 
 

Nome do Monitor   

Data de Monitor   

Comunidades Visitadas  

 

 

Notas de Reuniões com Comunidade  

 

 

Queixas e Preocupações da 

Comunidade  

 

 

Local e Data do Desmatamento  

 

 

Ator Responsáveis pelo 

Desmatamento  
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Observações Relativas ao 

Desmatamento (por exemplo, o 

tamanho ea causa do desmatamento) 

 

 

 

Observada a Biodiversidade 

 

 

Outras Notas Relacionadas ao Projeto 

 

 

 


