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DEDICATÓRIA
"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, verifica-se que aqueles empates não foram em vão.
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 um mundo melhor para enfrentar a necessidade de conter o aquecimento global.
Parabéns Chico, você não era um visionário: o Projeto Purus é a materialização deste sonho.
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FOLHA DE ROSTO
I. Nome do Projeto: O 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 são CarbonCo, LLC ("CarbonCo"), Freitas
International Group, LLC ("Freitas International Group LLC" 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) 247-0630
E-mail: BMcFarland@CarbonCoLLC.com
IV. Auditor: Ambiental, Services Inc. (ESI em Inglês) é o auditor. Informações de contato e endereço físico do
ESI é:
Shawn McMahon, Silvicultura, Carbono e Serviços de GEE
Engenheiro Florestal Sênior e Lead Auditor
Environmental Services, Inc. (ESI)
7220 Financial Way, Suite 100, Jacksonville, Florida, 32256
Telefone: + 1 (530) 525-2232
E-mail: 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 2015 para 31 de dezembro de 2015.
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. Segunda verificação do Projeto Purus foi
alcançado em outubro de 2014 ea terceira verificação foi alcançado em novembro de 2015. Este PIR cobre a
quarta verificação.
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 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
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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.
Clima, comunidades e biodiversidade líquidas positivas entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014
incluem, mas não estão limitados a: a redução do desmatamento da área do projeto; preservação da diversidade
biológica habitats; conclusão do estudo usando armadilhas fotográficas animais selvagens sensíveis ao
movimento; instalação de um telefone permanente na sede do Projeto; assistência médica fornecida às
comunidades locais; e iniciação de concessão de título oficial terra para várias comunidades locais.
Clima, comunidades e biodiversidade líquidas positivas entre 01 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015
incluídos, mas não estão limitados a: a redução do desmatamento da área do projeto; preservação da diversidade
biológica habitats; construção de um posto de saúde no local; aquisição de um barco para fornecer transporte
gratuito para as comunidades; instalação de sistema de água potável na sede do Projeto; ea conclusão da
titulação de terras aos primeiros membros da comunidade.
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 em Inglês) lista de vermelho. Estas ameaçadas espécies da flora são cara-cara
(Aniba rosaeodora) e Baboonwood (Virola surinamensis). Além disso, numerosas espécies vulneráveis e
ameaçadas da IUCN perto, incluindo cães-do-nabal, onças, tamanduás, antas e de várzea, foram fotografados no
Projeto Purus.
XI. Data de Conclusão deste PIR e o Número da Versão: Esta versão, a versão 1.0, foi concluída dia 22 de
junho de 2016.

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 com o Verified Carbon
Standard (VCS, Versão 3.3) e ao Clima, Comunidade e Biodiversidade Padrão (CCBS, Second Edition) com
Distinção Ourod. A monitorização inicial do Projeto Purus e período do relatório de 23 de maio de 2011 a 31 de
dezembro de 2013 foi verificada com sucesso por Serviços Ambientais, Inc. (ESI) para o VCS e CCBS com
Distinção Ouro em dezembro de 2013. O segundo acompanhamento e período de reporte a partir de 1 janeiro
2013 a 31 dezembro 2013 foi verificada com sucesso por ESI ao VCS e CCBS com Distinção Ouro em outubro
de 2014. O terceiro monitoramento e período de relatório de 1 janeiro 2014 para 31 dezembro 2014 foi
verificada com sucesso por ESI ao VCS e CCBS com Distinção Ouro em novembro 2015. Este Relatório de
Implementação do Projecto (PIR) cobre a quarta monitoramento e período de relatório de 01 janeiro 2015 a 31
dezembro 2015.
O CCBS Documento de Concepção do Projeto com documentação de apoio podem ser acessados aqui eo VCS
Descrição do Projeto da documentação pode ser acessada aqui.
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.
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As três principais Proponentes de 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 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. Os projetos sociais e atividades para mitigar o desmatamento gama de
participar profissionais locais para a formação de extensão agrícola e patrulhas de sites de desmatamento
potenciais nas fases iniciais do projeto, para, eventualmente, construir melhores casas e instalação de painéis
solares fotovoltaicos para as comunidades locais a melhorar seus meios de subsistência.
Benefícios líquidos de clima, comunidade e biodiversidade entre 23 de maio de 2011 e 31 de dezembro de
2012, incluído, mas não eram 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.
Benefícios líquidos de clima, comunidade e biodiversidade entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de
2013 incluído, mas não eram limitados a: uma redução contínua no desmatamento da área do projeto;
preservação permanente dos habitats biologicamente diversificados; implantação de sensível ao movimento,
armadilhas fotográficas de animais selvagens; oferecendo 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.
Clima, comunidades e biodiversidade líquidas positivas entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014
incluem, mas não estão limitados a: a redução do desmatamento da área do projeto; preservação da diversidade
biológica habitats; conclusão do estudo usando armadilhas fotográficas animais selvagens sensíveis ao
movimento; instalação de um telefone permanente na sede do Projeto; assistência médica fornecida às
comunidades locais; e iniciação de concessão de título oficial terra para várias comunidades locais.
Clima, comunidades e biodiversidade líquidas positivas entre 01 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015
incluídos, mas não estão limitados a: a redução do desmatamento da área do projeto; preservação da diversidade
biológica habitats; construção de um posto de saúde no local; aquisição de um barco para fornecer transporte
gratuito para as comunidades; instalação de sistema de água potável na sede do Projeto; ea conclusão da
titulação de terras aos primeiros membros da comunidade.
Este Documento Resumo de Projeto Purus é um resumo de CCBS Documento de Concepção do Projeto (PDD
em Inglês), o VCS Descrição do Projeto (PD em Inglês), os planos de acompanhamento integral CCBS,
juntamente com o Projeto de Relatório de Execução CCB (PIR em Inglês) e do Relatório de Monitoramento
VCS que cobrem a monitoramento e períodos de referência de 23 de maio de 2011 a 31 dezembro de 2015.
Entre em contato com Brian McFarland de CarbonCo, LLC com quaisquer perguntas, comentários ou
preocupações sobre o Projeto Purus em 1-240-247-0630 ou pelo e-mail BMcFarland@CarbonCoLLC.com.
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VISÃO GERAL DE DOCUMENTO DE DESENHO DO PROJETO
O Padrão do Clima, Comunidade e Biodiversidade (CCBS em Inglês) Documento de Concepção do Projeto
(PDD em Inglês) com documentação de apoio podem ser acessados aqui. Verificado Carbono Padrão (VCS em
Inglês) do Descrição Projeto (PD em Inglês) 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 os proprietários de terras do Projeto Purus 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 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 nãolegal 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
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

223
248
295
293
457
358
431
351
449
533

252
278
212
275
283
258
218
212
232
180

475
526
507
568
740
616
648
563
681
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:
Ano

2011
2012
2013
2014

Quantidade de
desmatamento em
floresta aberta com
bambu e palma
estratos (FAB + FAP)
361
354
477
477

Quantidade de
desmatamento em
floresta aluvial aberta
com a palma estratos
(FAP-aluvial)
411
466
268
339

Quantidade de
desmatamento em
floresta aberta com
palmeiras e bambus
estratos (FAP + FAB)
0
0
0
0

O desmatamento
total no cinturão
de vazamento
(hectares)
772
820
745
816
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2015
2016
2017
2018
2019
2020

531
472
549
483
440
556

341
335
410
417
234
242

0
0
0
0
0
0

872
806
959
899
674
798

A estimativa de emissões (GEE) créditos de gases de efeito estufa elegíveis para a emissão de Unidades de
Carbono Verificadas (VCUs em Inglês) 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
Menos emissões do projeto
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
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

126.240
142.812
137.409
158.897
202.300
176.865
185.232
169.285
201.212
209.001

37.328
37.211
37.094
36.977
36.861
36.745
36.630
36.515
36.400
36.286

22.778
25.768
24.793
28.670
36.502
31.912
33.422
30.545
36.305
37.711

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

8.891
10.560
10.032
12.192
16.544
14.012
14.860
13.277
16.481
17.271

57.243
69.273
65.490
81.057
112.394
94.195
100.320
88.949
112.025
117.733

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
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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
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 (IUCN em
Inglês). 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.
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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 sócioeconômico. 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 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 rio 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.

OBJECTIVOS DO PROJETO E ACTIVIDADES PRINCIPAIS
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.

Page 9 of 51

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 Modelagem do Desmatamento
 Endereço Drivers Desmatamento Subjacentes para Mitigar Lançamento de GEE
 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:
 Consciência de Projeto, 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
 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,
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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 de Projeto e sua Relevância para a Consecução de Objetivos do Projeto

A seção a seguir ainda mais vou descrever cada grande clima, comunidade e biodiversidade atividade de projeto
desde 23 de maio de 2011 com uma ênfase particular sobre as atividades entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de
dezembro de 2015, 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 florestal em dois outros projetos de
REDD+ no Acre e depois novamente em 2014 para a quarta CarbonCo REDD+ projeto 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 (UFAC) e foi supervisionado por CarbonCo e TerraCarbon. 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, fevereiro de 2014, março de 2015, e março de 2015 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.
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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 GEE (ver
projetos e programas sociais dentro desta seção).
Abordando os drivers subjacente do desmatamento - por exemplo, fornecer treinamentos de extensão agrícola,
envolvendo as comunidades locais e a trabalhar oficialmente concede título de terra – é relevante para a
consecução do objetivo de clima de redução líquidas reduções de GEE, reduzindo a dependência das
comunidades de recursos florestais através da intensificação da produção agrícola e pecuária práticas,
fornecendo renda alternativa, juntamente com o fornecimento de educação sobre os efeitos do desmatamento e
os benefícios de proteger os recursos florestais.
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 Lanosa do estado do Acre (ver
projetos e programas sociais dentro desta seção). Neste clima, plano de monitoramento foi concebido entre 23
de maio de 2011 e 31 de dezembro de 2012.
Desenvolvimento de um clima de plano de acompanhamento e monitoramento de desmatamento ajudará os
proponentes de projeto com o objetivo de clima. Assim, o clima, o plano de vigilância e monitoramento de
desmatamento irá resultar em reduções de emissões de GEE líquidas porque tais atividades fornecerá uma
detecção adiantada do desmatamento, permitindo que os defensores do projeto para identificar os drivers
específicos e os agentes do desmatamento e para implementar as ações apropriadas para atenuar tal
desmatamento e posterior liberação de emissões de GEE.
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 proponentes 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, Sidney da Cunha Aires ("Sidney”), o gerente de projeto local, visitou as comunidades de
aproximadamente uma vez por mês durante quinze dias. Em geral, o Sidney visitou o projeto Purus
aproximadamente vinte vezes em 2013 e ficou alojado no projeto Purus por aproximadamente um mês
consecutivo.
Entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014, os proponentes do projeto visitou o Projeto Purus juntos e
se reuniu com as comunidades locais maio 2014 e agosto de 2014. Sidney visitaram o Projeto Purus,
aproximadamente, 32 ocasiões em 2014.
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Entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015 os Proponentes do Projeto visitou o Projeto Purus juntos e
reuniu-se com as comunidades locais, em agosto de 2015. Além disso, Kidney visitaram o Projeto Purus cerca
de 22 vezes em 2015.
As comunidades são um componente essencial do Projeto Purus e do mesmo modo, tem sido absolutamente
necessário falar abertamente e frequentemente 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
 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 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 quartelgeneral, 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 Saboia ("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
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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.
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.

Fotos da Partida de Futebol (crédito da foto: Kidney da Cunha Aires)

Em 2014, as realizações de Kidney incluem: melhorar as relações com as comunidades locais e as comunidades
envolventes no cinturão de vazamento; supervisão de projetos locais, incluindo a instalação da torre de
telefonia, prestando assistência aos médicos, e plantio de árvores frutíferas ao redor sede do Projeto;
monitoramento de desmatamento; e auxiliando com câmaras de animais selvagens. Uniformes também foram
comprados para o pessoal local maio 2014.
Em 2015, as realizações de Kidney incluem: continuação dos trabalhos para melhorar as relações com as
comunidades locais e as comunidades envolventes no cinturão de vazamento; supervisão de projetos locais,
incluindo a instalação do posto de saúde e instalação de sistema de água potável na sede do Projeto; e
monitoramento contínuo do desmatamento.
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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.
Entre 01 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014, os Proponentes do Projeto continuou a monitorar o
desmatamento através de avião, de barco, e por imagens de satélite. Apesar do trike sendo quebrado e peças
erradas a ser entregue, Wanderley fez sobrevoos com um avião alugado sobre o Projeto Purus em 22 de
setembro, 08 de outubro, 29 de outubro, 02 de novembro e 13 de dezembro.
Entre 01 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro 2015, os proponentes do projeto monitorado o desmatamento
através de avião, de barco, e por imagens de satélite. Wanderley fez sobrevôos com um avião alugado ao longo
dos Projeto Purus seis vezes em 2015 em 10 de agosto, 03 de setembro, 03 de outubro, 20 de outubro, 30 de
novembro e 28 de dezembro.
Para complementar este monitoramento aéreo de avião, monitoramento de impacto de alterações climáticas é
também informalmente conduzida por barco e por terra. Essa vigilância terrestre pelo Kidney ou Rogério
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.
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. O modelo de monitoramento inclui:






Nome do Monitor
Data do Monitor
Comunidades visitadas
Anotações de reunião com a Comunidade
Queixas e preocupações da Comunidade
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Local e data do desmatamento
Ator responsável pelo desmatamento
Observações relativas ao desmatamento
Biodiversidade observada
Outras notas relacionadas ao 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. Um total de cinco modelos de monitoramento oficiais foram concluídas
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014. Um total de seis modelos oficiais de monitorização foram
concluídos entre 01 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015.
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.
O monitoramento do desmatamento continuará a ajudar os defensores do projeto objetivo o clima e a
Comunidade. Assim, monitoramento irá resultar em reduções de emissões de GEE líquidas porque tais
atividades fornecerá uma detecção adiantada do desmatamento, permitindo que os defensores do projeto para
identificar os drivers específicos e os agentes do desmatamento e para implementar as ações apropriadas para
atenuar tal desmatamento e a posterior liberação de emissões de GEE.
Além disso, a redução no desmatamento fornecerá diversificada e alternativa de renda para as comunidades
locais através de compartilhamento de receitas de crédito de carbono e habilitar Moura & Rosa para
implementar uma variedade de projetos sociais e programas (ou seja, por exemplo, para construir uma clínica de
saúde local).
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. Em seguida, foi mais tarde determinado que Adair Pereira Duarte e
Marilson Andrade estaria melhor equipado para fornecer os treinamentos de 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. 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
Marilson Andrade.
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
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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 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 atualmente 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.
Cursos de formação de extensão agrícola será retomada em 2016.
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.
Treinamentos de extensão agrícola e o acesso ao maior mercado ajudarão os defensores do projeto atingir
objetivos a comunidade e o clima do projeto Purus. Estas atividades resultará em ambas as reduções de
emissões de GEE líquidas, reduzindo a dependência das comunidades de recursos florestais através da
intensificação da agricultura e pecuária, proporcionando também as comunidades com rendimentos alternativos.
Ajudar Comunidades Oter 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.
Ajudar as comunidades a obter os direitos à terra e delimitando áreas familiares ajudarão os proponentes de
projeto com facilitando as oportunidades econômicas sustentáveis das comunidades. Este reconhecimento
formal da posse de terras da Comunidade e a capacidade das comunidades de acesso a crédito (i.e., devido a sua
garantia de propriedade) irão reduzir as emissões de gases de efeito estufa como comunidades terá maior
responsabilidade e propriedade sobre suas terras.
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
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há quanto tempo foram apurados para definir áreas das comunidades. 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 Trabalhadores Rurais de Manoel Urbano (STR – 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.
Em 2014, Moura & Rosa reuniu-se várias vezes com STR e as comunidades locais para explicar plenamente a
situação fundiária. Um total de três famílias a partir de 01 de setembro de 2015 estavam em processo de receber
título oficial terras de Moura & Rosa. As negociações continuam com as outras famílias, a fim de conceder-lhes
a posse oficial da terra também. A partir de 01 de setembro de 2015, Moura & Rosa foi tão longe quanto
possível conceder o título para as três primeiras comunidades e agora a concessão do título final, oficial está nas
mãos do INCRA e do Cartório. Moura & Rosa elaborou um acordo e assinaram o presente Acordo com as três
primeiras famílias. Moura & Rosa, em seguida, foi para o INCRA e aplicado para um novo número de registo
para estas três primeiras famílias. Este número de registo é conhecido como o CCIR (Certificado de Registro de
Imóvel Rural) número. A partir daí, o processo vai do INCRA ao Cartório onde o Cartório irá rever tudo e,
eventualmente, emitir todos os novos títulos e documentos propriedade da terra, como o Memorial Descritivo.
Em seguida, os proprietários assinar isto documentação final do Cartório.
A partir de 01 de junho de 2016 Benedito Nunes da Silva tem oficialmente título e as outras duas comunidades
(Jose Artenizio de Silva e José Mariano Nunes Frota) ainda estão à espera de INCRA.
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 préprogramado 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
Page 18 of 51

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.
Moura & Rosa foram incapazes de contrair o corpo de bombeiros de Sena Madureira em 2014, porque era um
ano eleitoral no Acre. No entanto, Moura & Rosa fornecida assistência social, patrocinando dia celebração
infantil (organização de um torneio de futebol e churrasco e distribuição de medicamentos) e entregando
presentes para o Natal.
Moura & Rosa tentará contrair o corpo de bombeiros de Sena Madureira e DERACRE (Departamento de
Estradas e Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre) em 2015.
Em 2015, bolas de futebol e roupas foram doadas em agosto de 2015 pela Carbon Securities e CarbonCo. Além
disso, Moura & Rosa entregou algumas cestas de alimentos ao longo de 2015.
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 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.
Em 2015, todos os três proponentes do projeto doou uma parcela de seus rendimentos do Projeto Purus para a
Fundação Chico Mendes.
Em 2016, Moura & Rosa vai doar uma parcela de seus rendimentos do Projeto Purus para as comunidades
locais que aderiram ao Projeto Purus e ajudaram a conter o desmatamento.
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. Em maio de
2014, a torre de telefonia foi instalado.
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Instalação de Telefone (Crédito da Foto: Brian McFarland)

Culturas agroflorestais, incluindo bananas e cocos, foram plantadas ao redor sede do Projeto em 2014.
Ao longo de 2014, Kidney incentivou a comunidade local para começar a usar a torre de telefonia. Também em
agosto de 2014, um jogador de TV e DVD foram instalados na sede do Projeto.
Em 2015, o posto de saúde no local local, foi construído na sede do Projeto. Além do posto de saúde, Moura &
Rosa também instalou um sistema de água potável na sede e plantada de milho em torno da sede em 2015.
Além disso, a sede foi mantida ao longo de 2013, 2014, e 2015.
Construir um escritório contribui para o objetivo da comunidade porque o escritório servirá como um quartelgeneral centralizado e facilitará a Moura & Rosa, programas e projetos sociais.
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.
Construção de uma escola primária local é uma atividade de projeto a longo prazo. Costumava não haver
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 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 frequentemente 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.
O barco ônibus escolar estava operacional ao longo de 2014. Moura & Rosa também doou outro motor para o
barco ônibus escolar, e também doou uma caixa de livros e um quadro-negro da escola local.
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É importante notar que existem algumas escolas dentro da zona do projeto do Projeto Purus. O barco de ônibus
escolar e os materiais escolares doados foram dadas ao Sr. Ribamar Sabóia quem faz o transporte para o
Antônio Sabóia Escola Municipal. Uma das outras escolas, conhecida como a Escola Municipal Francisco
Soares Moreira, é dirigido pelo Professor Sales, um filho do Sr. Antonio Guita e Professor de vendas não quer
nada do Projeto Purus. Apesar desta oposição, os proponentes do projeto doou bolas de futebol e roupas para a
Escola Municipal Francisco Soares Moreira, em agosto de 2015.
Moura & Rosa incidirá sobre a educação em 2016. Por exemplo, Moura & Rosa irá construir um futebol (isto é
futebol) para as crianças perto do quartel-general. Isso ajudará a melhorar laços de coesão e da comunidade
social. Além disso, Moura & Rosa irá oferecer filmes e vídeos educativos sobre a protecção do ambiente através
da televisão e leitor de DVD que foi instalado na sede.
Melhorar a escola local e protegendo os barcos de ônibus escolar são relevante para o objetivo comunitário
porque este é um dos principais projetos sociais que Moura & Rosa gostaria de facilitar. Muitas pessoas moverse para as cidades em busca de melhores escolas; em vez disso, as crianças podem permanecer com suas
famílias em áreas rurais e serão capazes de obter uma melhor educação. Comércio entre famílias pode aumentar
devido a mais coesão comunitária. Além disso, a escola local eventualmente vai oferecer oportunidades de
emprego.
Construir um Centro de Saúde e Clínica Odontológica
Há dois programas de saúde e odontológicos diferentes. Existe um programa de "Itinerante Saúde", onde o
Projeto Purus traz médicos e enfermeiros de Rio Branco para a sede Purus Project, que serve como um centro
de saúde temporário. O segundo programa é uma saúde permanente e clínica odontológica.
A data original prevista para a conclusão da unidade de saúde foi em maio de 2015, mas Acre experimentado
graves inundações no início de 2015. Em vez disso, a construção do posto de saúde começou em maio de 2015.
telhado e as paredes externas foram concluídas em dezembro de 2015. A construção do interno paredes
divisórias, piso, banheiros e começou em março de 2016 e deve por totalmente concluída em meados de julho
de 2016. Quatro cursos (2 gerais de saúde, 1 médico, 1 dentista) serão ensinadas em 2016 com o posto de saúde
totalmente concluída.
O "Itinerante Saúde" foi realizada em dezembro de 2014. Um total de cerca de 180 membros da comunidade
local participaram deste primeiro programa Itinerante de Saúde. Estes membros da comunidade local veio de
dentro da Área do Projeto Purus e suas áreas cinturão de vazamento. check-ups básicos foram dadas a todos que
participaram do programa "Saúde Itinerante", em dezembro de 2014. No entanto, as mulheres e crianças
estavam no mais necessitam de assistência médica e houve uma necessidade específica para um ginecologista e
um pediatra.
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Outro Imagem da Frente da Sede do Projeto Purus. Suprimentos Médicos, tais como Ataduras, Gaze e Medicamentos,
foram Fornecidos Gratuitamente para Membros da Comunidade Local.

O centro de saúde construído será um "espaço sócio-cultural" que servirá para realizar várias atividades. Além
de fornecer assistência médica e odontológica, Moura & Rosa pretende ter o posto de saúde proporcionar um
espaço para cursos de formação, juntamente com eventos sócio-culturais e actividades recreativas, tais como
filmes, palestras de interesse da comunidade, casamentos, baptizados, e reuniões da comunidade.

Construção de Clínica de Saúde (Crédito da foto: Brian McFarland)
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O centro de saúde e clínica odontológica também é relevante para o objectivo comunidade, 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 que irá resultar em membros da comunidade mais
produtivas.
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 treinou Kidney em junho de 2013 na câmara adequada
instalação e como realizar a manutenção preventiva.
O primeiro período, que consiste em 90 dias de câmara, foi de junho a setembro de 2013. As câmaras foram
então removidas do Projeto Purus, colocado em um desumidificador, foram analisadas as fotografias, e as
câmaras foram realocados para o Projeto Purus partir de dezembro de 2013 a maio de 2014.
Também é importante notar que André Luís Botelho de Moura é outro exemplo de um local de aluguer.

CRONOGRAMA DO PROJETO E PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
Cronograma do Projeto
O Relatório de Implementação do Projeto (PIR em Inglês) inicial, abrange o período de relatório de
acompanhamento e de 23 de maio de 2011 a 31 de dezembro de 2012. O segundo PIR abrange o período de
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relatório de acompanhamento e 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. O terceiro PIR abrange o
monitoramento e período de relatório de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. Esta quarta PIR
abrange o monitoramento e período de reporte de 01 de janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015.
Tempo de Vida do Projeto e Período Contabilidade GEE
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 GEE - também conhecido como o período de crédito do projeto - também começou
em 23 de maio de 2011. O Acordo Tri-Partido entre Carbonfund.org, Carbon Securities 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 GEE - 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
A cronograma de implementação aproximada para o Projeto Purus, com principais realizações entre 1 de janeiro
de 2014 e 31 de dezembro de 2014, é a seguinte:
Pré e Pós-Validação: Anos 1 e 2 (2011-2012)
 Assinatura do Acordo de Tri-Partido entre os proponentes de projeto
o O Tri-Partido de acordo foi assinado em 17 de março de 2011.
 Consultas às partes interessadas, comunidade visitas de PAV
o 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 inclusive,
março-abril de 2013, Junho de 2013 e agosto de 2013, enquanto as visitas em 2014 e 2015,
incluídas Maio de 2014, agosto de 2014 e agosto de 2015.
 Inventário de Carbono Florestal
o 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. TECMAN foi contratado novamente
pela CarbonCo 2012-2014 para realizar inventários de carbono florestal em outros projetos do
CarbonCo.
 Modelagem de Desmatamento e Uso da Terra
o 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. Professor Flores mais tarde foi
contratado em abril de 2013, fevereiro de 2014, março de 2015, e março de 2016 para ajudar
com a aquisição de dados para o Projeto Purus.
 Documentos de Concepção do Projeto de gravação
o O Documentos de Concepção do Projeto (PDDs em Inglês) 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.
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Gerente de Projetos de Aluguer
o 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. Kidney e Rogério trabalhou para o Projeto Purus durante todo
2014 e 2015.
Iniciar Patrulhas de Desmatamento
o 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, 2013, 2014 e 2015.
Treinamentos Iniciais de Extensão Agrícola
o 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.
Planos Biodiversidade e Comunidade de Monitoramento de Impactos
o 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 de Padrões de CCBS e VCS
o 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.
o 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.
o A segunda visita ao local de verificação foi realizada em agosto de 2014 e do Projeto Purus foi
oficialmente verificado em outubro de 2014.
o A terceira visita ao local de verificação foi realizada em agosto de 2015 e do Projeto Purus foi
verificada oficialmente em novembro de 2015.
o A quarta visita ao local de verificação está agendada para 20-27 julho de 2016.
Ajudar Comunidades Obter Direitos de Terra / Delinear Áreas Familiares
o Em 2010,Willian Figueiredo Bittencourt, da empresa PLANTEC fez uma 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 continuou a pesquisar as leis e para entender melhor o processo de concessão de
título para as comunidades locais. Kidney continuaram a se encontrar com as comunidades locais
para melhorar a sua confiança. Moura & Rosa também analisou as pesquisas e começou a
acelerar o processo de concessão de título para as comunidades locais. Em 2014, Moura & Rosa
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realizou várias reuniões com as comunidades STR e locais. Um total de três famílias começaram
o processo de recebimento título oficial da terra a partir de 1 junho 2015. A partir 1 junho 2016,
um membro da comunidade tem título oficial e dois outros estão aguardando a signoff final
INCRA.
Pós-Validação: Anos 3 a 5 (2013-2015)
As seguintes atividades de médio prazo ocorreu desde 23 de maio de 2011 e particularmente entre 01 de janeiro
de 2013 e 31 de dezembro de 2015:








Assistência Social
o 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. Moura & Rosa foram
incapazes de contratar o corpo de bombeiros em 2014 devido às eleições políticas, mas Moura &
Rosa comemorado o dia das crianças no Projeto Purus e doaram presentes para as crianças no
Projeto Purus para o Natal. Em 2015, bolas de futebol e roupas foram doados para comunidades
locais, juntamente com várias cestas de alimentos.
Construir um Sede
o Começou a construção inicial do sede 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 sede. Em 2014, a torre de telefonia foi instalado e
culturas agroflorestais foram plantadas ao redor da sede. Em 2015, o posto de saúde foi
construído ao lado da sede. Além disso, um sistema de água potável foi instalado e milho foi
plantado em torno da sede em 2015.
Melhorar a Escola e Adquirir o Barco de Ônibus Escolar
o 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 frequentemente avariou-se. O barco de ônibus
escolar estava operacional ao longo de 2014 e 2015. Além disso, Moura & Rosa doou um outro
motor para o barco ônibus escolar e também doou um “louza” e livros para a escola.
Atividades de Reflorestamento
o Atividades de reflorestamento, em particular o agroflorestais, foram conduzidos em torno da
sede do Projeto Purus em 2014. Em 2015, o milho e coco anão foram plantadas ao redor da sede.

Pós-Validação: Anos 5 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 2015 e 31 de dezembro de 2015:




Participação nos Lucros dos Créditos de Carbono
o 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,
verificado em dezembro de 2013, e, em seguida, verificado pela segunda vez em outubro de
2014, que constituem marcos importantes.
Construir um Centro de Saúde e Clínica Odontológica
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o Embora originalmente uma atividade de longo prazo, Moura & Rosa acelerada centro de saúde e
clínica odontológica. Moura & Rosa, desde que o programa Itinerante de Saúde em dezembro de
2014, que acolheu cerca de 180 membros da comunidade. A construção do posto de saúde
começou em maio de 2015. Telhado e as paredes externas foram concluídas em dezembro de
2015. A construção do paredes divisórias internas, pisos e banheiros começou em março de 2016
e deve por totalmente concluída até meados de julho de 2016.
Construir Novas Casas
o Este era originalmente uma atividade de longo prazo, mas a maioria dos membros da
comunidade já não deseja uma nova casa.
Ecoturismo
o Esta é uma actividade de longo prazo. De 2011 a 2015, os proponentes do projeto discutido o
potencial de implementar um equipamento de ecoturismo em pequena escala no Projeto Purus.
Moura & Rosa acabará por entrar em contato com a Agência Estadual de Turismo e Lazer
(SETUL).
Reavaliação da Linha de Base
o Linha de base original do projeto foi concebido e validado entre 2011 e 2013. Muitos aspectos da
linha de base original (por exemplo, fontes de dados, os dados do modelo, os parceiros do
projecto, etc.) provavelmente será usado novamente na reavaliação da linha de base.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DOS PROPONENTES DO PROJETO
Os três proponentes do projeto primárias responsáveis pela concepção e implementação do Projeto Purus são
Moura & Rosa, CarbonCo e Freitas International Group. CarbonCo, a subsidiária integral da Carbonfund.org, é
responsável por obter o Projeto de certificado e para a fase inicial de project finance. Carbon Securities age
como um elo de ligação entre CarbonCo e Moura & Rosa, juntamente com agindo como tradutor e ajudar com a
logística para visitas ao local. Moura & Rosa é uma Acre, organização com sede no Brasil criado pelos
proprietários rurais e é o principal responsável pela gestão do dia-a-dia do projeto ea implementação de
atividades para mitigar o desmatamento. A seguir deve fornecer a estrutura geral de governação, junto com
funções e responsabilidades específicas.

The Purus
Project

Freitas
International
Group

Chico Mendes
Foundation

EMBRAPA and
Consultants from
SOS Amazonia

Moura &
Rosa

Monitors

CarbonCo

Local Project
Managers

Community

TerraCarbon

Willian
Flores
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Figura 2: Estrutura de Governança Chart / Organizacional do Projeto Purus
Page 27 of 51

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.
Contato: Brian McFarland - BMcFarland@CarbonCoLLC.com ou +1 (240) 247-0630
Contato: Eric Carlson - ECarlson@CarbonCoLLC.com ou +1 (240) 247-0630
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.
Contato: Pedro Freitas - PedroFreitas@CarbonSecurities.org ou +1 (305) 209-0909
Contato: Marco Aurélio Freitas - MarcoFreitas@CarbonSecurities.org ou +55 (62) 9969-2022
Contato: Elizabeth Guimarães - ElizabethGuimarães@CarbonSecurities.org ou +55 (62) 3642-6837
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.
Contato: Normando Sales - normandosales@hotmail.com ou 55-68-3224-0562
Contato: Wanderley Rosa - wanderleyrosa@uol.com.br ou 55-68-3224-0562
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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
 2. Aguinelo Nunes da Silva
 3. Antônio Nunes de vendas Cardinal
 4. Manoel Guita
 5. Cardeal Antônio Leite
 6. Benedito Nunes da Silva
 7. Antônio Cardeal Newman Messias
 8. Sebastião Marques da Silva (Miguel)
 9. Antônio Marques da Silva
 10. Hélio de Oliveira e Manoel de Oliveira
 11. Manoel Nazareno Pereira da Silva
 12. Raimundo e Essilia Carneiro
 13. Adriano Moura da Silva
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Como de março de 2012 dentro da parcela Porto Central, havia cinco comunidades:
 1. Celina Pereira de Mello
 2. Francisco Marques Vieira (Chico Brabo)
 3. Marilson José Leite da Silva
 4. Raimundo de Oliveira
 5. José Mariano Nunes Frota
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.
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 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).

RESUMO DOS PLANOS DE MONITORIZAÇÃO E RESULTADOS
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.
Plano e Resultados Monitorização do Impacto Climático
Plano de monitoramento do impacto climático do Projeto Purus será realizada principalmente através de
monitoramento aéreo de um trike ou avião alugado, 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 ou Avião Alugado
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,
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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.
Entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, os proponentes do projeto continuou a monitorar o
desmatamento através de trike, por barco, e por imagens de satélite. Por exemplo, Wanderley voou o trike sobre
o Projeto Purus em 30 de janeiro, 18 de maio, 06 de julho, 28 de agosto, e 24 de novembro.
O filho de Wanderley, Leonardo Silva Cesário Rosa, também foi treinado em como operar o trike em janeiro de
2013. Wanderley ainda é o principal operador do trike, mas Leonardo foi treinado como um potencial operador
de back-up, se necessário.
Entre 01 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014, os proponentes do projeto continuou a monitorar o
desmatamento através de avião, de barco, e por imagens de satélite. Apesar do trike está sendo quebrado e peças
erradas a ser entregue, Wanderley fez sobrevôos com um avião alugado sobre o Projeto Purus em 22 de
setembro, 08 de outubro, 29 de outubro, 02 de novembro e 13 de dezembro.
Entre 01 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro, 2015, os proponentes do projeto monitorado o desmatamento
através de avião, de barco, e por imagens de satélite. Wanderley fez sobrevôos com um avião alugado ao longo
dos Purus Projeto seis vezes em 2015 em 10 de agosto, 03 de setembro, 03 de outubro, 20 de outubro, 30 de
novembro e 28 de dezembro.
Para complementar este monitoramento aéreo via trike ou avião alugado, 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.
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.
O plano de monitoramento do impacto climático indica o desmatamento foi reduzido com sucesso, em
comparação com a linha de base de desmatamento, de maio de 2011 a dezembro de 2015.
Créditos de redução de emissões de GEE estimado para 2015 derivadas do plano de monitoramento do clima =
As emissões de linha de base, fixas por 10 anos em menos de validação
menos emissões do projeto
menos fugas
Não permanência Tampão Risco de retenção na fonte (calculado como uma porcentagem da alteração líquida
nos estoques de carbono antes da dedução de vazamento)
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Anos

As estimativas
das emissões de
linha de base ou
remoções
(tCO2e)

Emissões
estimadas de
projeto ou
remoções
(tCO2e)

Emissões
de fuga
estimado
(tCO2e)

2015

202,300

82,626

15,588

Tampão Deduções
de risco por conta de
(%)
AFOLU
tampão
agrupada
(tCO2e)
11%
13,164

Créditos do
GEE elegíveis
para a emissão
como VCUs
(tCO2e)
90,922

Plano de Monitoramento Impacto Comunidade e Resultados
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 em Inglês), Surveys Necessidade Básica (BNS em Inglês) 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.
Completa Plano de Monitoramento e Resultados Impacto Comunidade
Os proponentes do projeto utilizados identificação e consulta das partes interessadas, juntamente com uma
Avaliação Participativa Rural (PRA) e as Necessidades Básicas Survey (BNS) metodologia para desenvolver
uma teoria da mudança para estimar os impactos na comunidade do Projeto para o cenário com projeto-vis-à vis
o cenário sem o projeto. As atividades, realizações, resultados e impactos da comunidade do Projeto, serão
também monitorizados regularmente para garantir benefícios líquidos positivos para todas as comunidades.
O processo geral entre 23 maio 2011 e 31 dezembro 2012, de identificação de impactos na comunidade foi:








Moura & Rosa reuniu com a comunidade para discutir projeto
Avaliação comunitário de troca rápida conduzida por Moura & Rosa
Os proponentes do projeto reuniu comunitária de novos discutir projeto
CarbonCo avaliado estudos de fundo sobre metodologias apropriadas, em particular o Manual de
Avaliação de Impacto Social e da Biodiversidade (SBIA) para Projetos de REDD+
PRAs e Avaliação BNS Conduzido pelos proponentes do projeto
Análise casual para desenvolver uma teoria da mudança
Teoria da Mudança Modificada, como necessário, depois de reunião com PAV Comunidade
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Ao longo de 2013 - 2016, os Proponentes do Projeto continuou a reunir-se com as comunidades locais e readministrado a Pesquisa Necessidade Básica em 2014 e 2016 para quantificar os impactos da comunidade.
Avaliação Rural Participativa
A Avaliação Participativa Rural (PRA) foi conduzido por CarbonCo, Carbon Securities, e Moura & Rosa de 1012 de março de 2012. Os defensores do projeto a tentativa de provar cada comunidade que vive dentro de 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 16 comunidades - 13 comunidades da área do Projeto Purus e três comunidades
que vivem ao longo do rio Purus e na Zona do Projeto - foram entrevistadas como parte da PRA.
Os resultados globais da presente inicial PRA, que serve como uma linha de base, foram como se segue:
How Many Years
Grand Totals (Inside Project Have You Lived
and Outside Project)
Here?
Total of Yes Responses
N/A
Total of No Responses
N/A
Percentage of Yes Responses
N/A
Percentage of No Responses
N/A
Average
17.83
Number Over 5 Years
13
Percentage Over 5 Years
81.25%

Do You
Do You Participate Do You Participate Do You Participate Do You Participate in
Participate in
in Cattle
in Fuel Wood
in Charcoal
Timber Extraction /
Agriculture?
Ranching?
Collection?
Production?
Logging?
16
10
5
14
12
0
6
11
2
4
100.00%
62.50%
31.25%
87.50%
75.00%
0.00%
37.50%
68.75%
12.50%
25.00%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Do You Sell Crops Do You Use Fuel Do You Have a
Grand Totals (Inside Project or Cattle Outside
Wood for
Sustainable Fuel
and Outside Project)
Property?
Cooking?
Wood Lot?
Total of Yes Responses
14
4
0
Total of No Responses
2
12
16
Percentage of Yes Responses
87.50%
25.00%
0.00%
Percentage of No Responses
12.50%
75.00%
100.00%
Average
N/A
N/A
N/A
Number Over 5 Years
N/A
N/A
N/A
Percentage Over 5 Years
N/A
N/A
N/A

Do You Make
Charcoal?
14
2
87.50%
12.50%
N/A
N/A
N/A

Do You Sell
Charcoal?
0
16
0.00%
100.00%
N/A
N/A
N/A

How Far into Forest
to Collect Wood (In
Do You Sell Timber?
Meters)
0
N/A
16
N/A
0.00%
N/A
100.00%
N/A
N/A
631.33
N/A
N/A
N/A
N/A

Figura 3: Agregado Resultados da Avaliação Participativa Rural (Crédito: Brian McFarland)
Como se pode observar, todos os membros da comunidade a prática da agricultura e quase dois terços participar
na criação de gado. Também é importante observar que, embora não há comunidades vender madeira ou carvão
fora da comunidade, uma maioria significativa das comunidades quer vender culturas ou gado e uma maioria
significativa também fazer carvão.
Este PRA ajuda a estabelecer uma linha de base das actividades económicas e práticas de uso da terra que as
comunidades de prática, juntamente com um mecanismo para avaliar o vazamento.
Em abril de 2013, os proponentes do projeto administrado um PRA follow-up que incidiu sobre o consumo de
madeira de combustível, consumo de carvão vegetal, e vazamento de compreender melhor se a degradação
estava ocorrendo em toda a Área do Projeto.
Em junho de 2015, os proponentes do projeto administrado um PRA follow-up que incidiu sobre o consumo de
madeira de combustível, consumo de carvão vegetal, e vazamento de compreender melhor se a degradação
estava ocorrendo em toda a Área do Projeto.
Necessidades Básicas Inquérito
CarbonCo, Carbon Securities, e Moura & Rosa também realizou uma Necessidades Básicas Inquérito (BNS) a
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partir de março 10-12 de 2012 entre os acima mencionados dezesseis comunidades. Essencialmente, um grupo
de foco foi criado entre os proponentes do projeto e da comunidade para identificar as 25 principais ativos ou
serviços que se acreditava serem as necessidades básicas ou coisas que ninguém deveria ter de viver sem. Os
proponentes do projeto, em seguida, pesquisados individualmente cada uma das 16 comunidades e apenas os
bens ou serviços que, pelo menos, 50% das comunidades consideradas uma necessidade básica foram incluídos
nos cálculos finais de um índice de pobreza e pontuação da pobreza.
Os resultados agregados desta inicial BNS entre os treze comunidades que vivem dentro do Projeto Purus, que
serve como uma linha de base, foram os seguintes:
Aggegated Data from Basic Necessities Survey (Communities Inside Project)
Total Surveys: 13

1
2
3
4
5
6
7A
7B
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25A
25B

Asset or
Service
Service
Asset
Service
Asset
Service
Service
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Service
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset

Are Basic Necessities? (Total Are Basic Necessities? (Total Are Basic Necessities? (Total Are Basic Necessities? (Total Weighting
Item
Number of No Responses) Percentage of No Responses) Number of Yes Responses) Percentage of Yes Responses) (Fraction)
Access to Enough Food
0
0.0%
13
100.0%
1.000
House
0
0.0%
13
100.0%
1.000
Access to School
2
12.5%
11
84.6%
0.846
Electricity (PV or Generator)
3
18.8%
10
76.9%
0.769
Access to Clean, Drinking Water
0
0.0%
13
100.0%
1.000
Access to Health Clinic
2
12.5%
11
84.6%
0.846
Boat
2
12.5%
11
84.6%
0.846
Engine for Boat
3
18.8%
10
76.9%
0.769
Machete
1
6.3%
12
92.3%
0.923
Planting Tool
3
18.8%
11
84.6%
0.846
Chain Saw
4
25.0%
9
69.2%
0.692
Diesel or Gasoline
2
12.5%
11
84.6%
0.846
Television
4
25.0%
9
69.2%
0.692
Refrigerator
3
18.8%
10
76.9%
0.769
Radio
3
18.8%
10
76.9%
0.769
Fishing Pole
5
31.3%
8
61.5%
0.615
Fishing Net
5
31.3%
8
61.5%
0.615
Chicken Coop
6
37.5%
7
53.8%
0.538
House for Pigs
8
50.0%
5
38.5%
0.385
Access to Medicine
3
18.8%
10
76.9%
0.769
Cooking Stove
1
6.3%
12
92.3%
0.923
Clothes
0
0.0%
13
100.0%
1.000
Hammock
0
0.0%
13
100.0%
1.000
Furniture (Table, Chairs, Bench)
2
12.5%
11
84.6%
0.846
Bed
2
12.5%
11
84.6%
0.846
Telephone
2
12.5%
11
84.6%
0.846
Tower for Telephone
4
25.0%
9
69.2%
0.692

*Yellow Highlighted Indicates Item is Not a Basic Necessity

Figura 4: Resultado Agregada de 2012 Inquérito de Base Necessidade (Crédito: Brian McFarland)

Reorganizando os dados acima, as 15 principais necessidades básicas entre as comunidades que vivem dentro
do Projeto Purus foram os seguintes:
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Top 15 Basic Necessities
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Are Basic Necessities? (Total Are Basic Necessities? (Total Weighting Have Basic Necessities? Have Basic Necessities?
Item
Number of Yes Responses) Percentage of Yes Responses) (Fraction) (Total Number of Yes) (Total Percentage of Yes)
Access to Enough Food
13
100.0%
1.000
12
92.31%
House
13
100.0%
1.000
13
100.00%
Access to Clean, Drinking Water
13
100.0%
1.000
9
69.23%
Clothes
13
100.0%
1.000
13
100.00%
Hammock
13
100.0%
1.000
13
100.00%
Machete
12
92.3%
0.923
13
100.00%
Cooking Stove
12
92.3%
0.923
13
100.00%
Access to School
11
84.6%
0.846
10
76.92%
Access to Health Clinic
11
84.6%
0.846
1
7.69%
Boat
11
84.6%
0.846
11
84.62%
Planting Tool
11
84.6%
0.846
9
69.23%
Diesel or Gasoline
11
84.6%
0.846
9
69.23%
Furniture (Table, Chairs, Bench)
11
84.6%
0.846
7
53.85%
Bed
11
84.6%
0.846
7
53.85%
Telephone
11
84.6%
0.846
5
38.46%

Figura 5: Top 15 Necessidades Básicas em 2012 (Crédito: Brian McFarland)

Os bens ou serviços que têm um percentual maior de comunidades, considerando-os uma necessidade básica do
que o número de comunidades, na verdade, possuem esses bens ou serviços devem ser consideradas como
projectos ou programas sociais de maior prioridade para Moura & Rosa. Por exemplo, isso inclui o acesso a um
telefone (ou seja, instalado na sede do Projeto maio 2014), o acesso à escola (ou seja, um barco de ônibus
escolar foi garantido e suprimentos doados em 2014), e acesso a um posto de saúde (Moura & Rosa facilitou
visitas de médicos em 2014 e posto de saúde foi construído em 2015).
Para efeitos de análise e de comparação, as estatísticas de resumo para ambas as comunidades dentro e
adjacente ao Projeto Purus são as seguintes:

Summary Statistics for Inside Project
Highest Total Value of Owned Assets
Lowest Total Value of Owned Assets
Total Value of Owned Assets Range
Average Total Value of Owned Assets
% Above Total Value of Owned Assets Ave.
% Below Total Value of Owned Assets Ave.

37,759.00
7,635.00
30,124.00
17,389.32
38.46%
61.54%

Summary Statistics for Inside Project
Highest Total Value of Owned Assets Per Capita
Lowest Total Value of Owned Assets Per Capita
Total Value of Owned Assets Per Capita Range
Average Total Value of Owned Assets Per Capita
% Above Total Vale of Assets Per Capita Average
% Below Total Value of Assets Per Capita Average

7,635.00
1,133.97
6,501.03
4,202.39
53.85%
46.15%

Figura 6: Estatísticas Resumo da 2012 Básico Necessities Survey (Crédito: Brian McFarland)

A F-teste de duas amostras de variância foi realizada pelo Dr. Frederic Lemieux da Universidade George
Washington para testar a hipótese de que as duas amostras independentes (ou seja, as comunidades dentro do
Projeto Purus contra comunidades fora Purus Projeto) vêm de distribuições normais com a mesma variância,
contra a hipótese alternativa que eles vêm de distribuições normais com diferentes variações. Os resultados, que
podem ser encontrados no CCBS PDD, são robustos e mostram claramente que os dois grupos são comparáveis
na contagem da pobreza, o índice de pobreza, os ativos totais e ativos per capita.
A necessidade básica de acompanhamento pesquisa foi realizada em 2014. Esta segunda necessidade básica
Inquérito revelou necessidades locais das comunidades permaneceu essencialmente o mesmo que em 2012.
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Aggegated Data from Basic Necessities Survey (Communities Inside Project)
Total Surveys: 5

1
2
3
4
5
6
7A
7B
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25A
25B

Asset or
Service
Service
Asset
Service
Asset
Service
Service
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Service
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset

Are Basic Necessities? (Total Are Basic Necessities? (Total Are Basic Necessities? (Total Are Basic Necessities? (Total Weighting
Item
Number of No Responses) Percentage of No Responses) Number of Yes Responses) Percentage of Yes Responses) (Fraction)
Access to Enough Food
0
0.0%
5
100.0%
1.000
House
0
0.0%
5
100.0%
1.000
Access to School
0
0.0%
5
100.0%
1.000
Electricity (PV or Generator)
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Access to Clean, Drinking Water
0
0.0%
5
100.0%
1.000
Access to Health Clinic
0
0.0%
5
100.0%
1.000
Boat
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Engine for Boat
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Machete
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Planting Tool
0
0.0%
5
100.0%
1.000
Chain Saw
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Diesel or Gasoline
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Television
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Refrigerator
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Radio
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Fishing Pole
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Fishing Net
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Chicken Coop
2
40.0%
3
60.0%
0.600
House for Pigs
2
40.0%
3
60.0%
0.600
Access to Medicine
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Cooking Stove
0
0.0%
5
100.0%
1.000
Clothes
0
0.0%
5
100.0%
1.000
Hammock
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Furniture (Table, Chairs, Bench)
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Bed
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Telephone
1
20.0%
4
80.0%
0.800
Tower for Telephone
1
20.0%
4
80.0%
0.800

*Yellow Highlighted Indicates Item is Not a Basic Necessity

Figura 7: Resultados de 2014 Agregados Inquérito de Base Necessidade (Crédito: Brian McFarland)
Top 24 Basic Necessities

1
2
3
4
5
6
7A
7B
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Are Basic Necessities? (Total Are Basic Necessities? (Total Weighting
Item
Number of Yes Responses) Percentage of Yes Responses) (Fraction)
Access to Enough Food
5
100.0%
1.000
House
5
100.0%
1.000
Access to School
5
100.0%
1.000
Access to Clean, Drinking Water
5
100.0%
1.000
Access to Health Clinic
5
100.0%
1.000
Planting Tool
5
100.0%
1.000
Cooking Stove
5
100.0%
1.000
Clothes
5
100.0%
1.000
Electricity (PV or Generator)
4
80.0%
0.800
Boat
4
80.0%
0.800
Engine for Boat
4
80.0%
0.800
Machete
4
80.0%
0.800
Chain Saw
4
80.0%
0.800
Diesel or Gasoline
4
80.0%
0.800
Television
4
80.0%
0.800
Refrigerator
4
80.0%
0.800
Radio
4
80.0%
0.800
Fishing Pole
4
80.0%
0.800
Fishing Net
4
80.0%
0.800
Access to Medicine
4
80.0%
0.800
Hammock
4
80.0%
0.800
Furniture (Table, Chairs, Bench)
4
80.0%
0.800
Bed
4
80.0%
0.800
Telephone
4
80.0%
0.800
Tower for Telephone
4
80.0%
0.800

Have Basic Necessities?
(Total Number of Yes)
3
5
5
4
0
1
5
5
1
4
4
5
2
3
0
0
4
3
1
0
5
1
2
1
0

Have Basic Necessities?
(Total Percentage of Yes)
60.00%
100.00%
100.00%
80.00%
0.00%
20.00%
100.00%
100.00%
20.00%
80.00%
80.00%
100.00%
40.00%
60.00%
0.00%
0.00%
80.00%
60.00%
20.00%
0.00%
100.00%
20.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Figura 8: Top 24 Necessidades Básicas em 2014 (Crédito: Brian McFarland)

Um t-teste simples foi realizada por James Eaton de TerraCarbon para comparar as médias para as comunidades
dentro do Projeto Purus em 2012 contra as comunidades dentro do Projeto Purus em 2014. Não houve diferença
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significativa nos meios para tanto "Total de ativos de propriedade" ou "per capita total Ativos" usando um teste
t assumindo variâncias desiguais.
Summary Statistics for Inside Project
Highest Total Value of Owned Assets
Lowest Total Value of Owned Assets
Total Value of Owned Assets Range
Average Total Value of Owned Assets
% Above Total Value of Owned Assets Ave.
% Below Total Value of Owned Assets Ave.

21,260.00
9,880.00
11,380.00
15,599.48
40.00%
60.00%

Summary Statistics for Inside Project
Highest Total Value of Owned Assets Per Capita
Lowest Total Value of Owned Assets Per Capita
Total Value of Owned Assets Per Capita Range
Average Total Value of Owned Assets Per Capita
% Above Total Vale of Assets Per Capita Ave.
% Below Total Value of Assets Per Capita Ave.

4,292.23
2,410.84
1,881.40
2,864.31
40.00%
60.00%

Figura 9: Estatísticas Resumo dos 2014 Inquérito de Base Necessidade (Crédito: Brian McFarland)

A seguir, são indicadores de atividades, produtos, resultados e impactos da comunidade que demonstram
impactos na comunidade líquidos positivos do Projeto Purus:
Indicadores de Atividades
 Assinado Acordo Tri-Partido entre os Proponentes do Projeto
o O Acordo Tri-Partido foi assinado em 17 de março de 2011.
 Conclusão do Inventário Florestal de Carbono
o TECMAN foi contratado em julho de 2011, participou em sala de aula e treinamento de campo
em agosto de 2011, e, em seguida, TECMAN realizado inventário de carbono florestal do
Projeto Purus, de agosto a novembro de 2011. TECMAN também foi contratada pela CarbonCo
em 2013 para realizar o inventário de carbono florestal em dois outros projetos de REDD+ no
Acre e novamente em 2014 para a quarta CarbonCo projeto REDD+ no Acre.
 Conclusão da Regional Desmatamento e Land-Use Modeling
o Professor Flores foi contratada em outubro de 2011 e assistida com a modelagem do Projeto
Purus, de aproximadamente agosto de 2011 a setembro de 2012. Professor Flores foi
posteriormente contratado em abril de 2013, fevereiro de 2014 e março de 2015 para ajudar com
a aquisição de dados para o Projeto Purus.
 Conclusão do Projeto VCS Descrição e CCBS Project Design Documentos
o Projeto de Design Documentos (PDDs) foram escritos, analisados e revistos entre 23 de maio de
2011 e 31 de dezembro de 2012. Os PDDs foram submetidos para validação em 29 de abril de
2012 e foram oficialmente validados em janeiro de 2013.
 Conclusão do Trabalho de Inquérito Agrícola, Necessidades Básicas Levantamento e Avaliação Rural
Participativa
o Estes inquéritos acima mencionados foram realizados em março de 2012. PRAs adicionais com
foco na degradação foram realizados em 2013 e 2015. Um BNS adicional foi realizado em 2014.
Indicadores de Saídas
 Declaração de Validação para VCS Descrição do Projeto e Projeto CCBS Documento de Projeto
o Declaração de certificação foi recebida em janeiro de 2013.
 Planilha com top-10 Cursos Agrícolas Identificadas
o Realizado março-abril 2012
 Nota Fiscal de top-10 Cursos Agrícolas Comprado
o O cursos compradas março 2012
 Extensão Agrícola Treinamentos / Cursos Realizados
o Extensão agrícola treinamentos / cursos foram inicialmente conduzidos em julho-agosto de 2013
e mais cursos estão planejados em 2016.
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Planilha compilação de dados em necessidades básicas, incluindo: Quais são consideradas necessidades
básicas; Valor total de ativos de propriedade eo valor total dos ativos de propriedade per capita; Preço de
Ativos; Índice de pobreza e Índice de Pobreza
o Realizado em março e abril de 2012, segundo BNS Realizado em 2014.
Estatísticas de resumo sobre: Renda / Patrimonial desigualdade; Comunidades mais desfavorecidas; A
maioria dos Sub-Owned Assets; A maioria das Necessidades Básicas desejados
o Realizado em março e abril de 2012, segundo BNS Realizado em 2014.
Pesquisas qualitativas e Spreadsheet compilação de dados sobre: Uso da Terra; Padrões de
Desmatamento e ciclo anual de desmatamento; Por que e onde Desmatamento e Degradação Ocorre;
Desmatamento de Moradores contra migrantes recentes
o Realizado em março e abril de 2012; PRAs adicionais realizados em 2013 e 2015

Indicadores de Resultados
 Valor do Carbon Finance Criação
o Carbon Finance foi gerado em dezembro de 2013 após a verificação bem sucedida e mais
Financiamento de Carbono foi gerado ao longo de 2014 e 2015.
 Comunidades ganhar novos conhecimentos, práticas e capacidades Sobre Sustentável da Agricultura e
Pecuária de rotação Pastagens
o cursos agrícolas iniciais foram ensinados em julho e agosto de 2013, com mais cursos agrícolas
planejadas para 2016.
 Plano de priorização e implementação de projetos sociais e programas para reduzir o desmatamento ea
melhorar os benefícios comunitários
o alcançado entre janeiro de 2013 e dezembro 2015
 Base para o acompanhamento Benefícios à comunidade
o Realizado em março e abril 2012
 Formulação de Plano para atenuar Vazamento
o Alcançados entre maio de 2011 e dezembro 2012
 Formulação do Plano de Monitoramento do Desmatamento
o Alcançados entre maio de 2011 e dezembro 2012
Indicadores de Impactos
 Diversified Income Comunidade
o O gerentes de projetos locais contratados a partir da comunidade em março de 2012, e dois
pessoal de substituição (Kidney e Rogério) foram contratados em 2013.
o Ao longo dos anos, vários membros da comunidade local foram contratados como cozinheiros,
guias, e para ajudar a construir a clínica de saúde.
 Aumento de Geração de Renda
o O gerentes de projetos locais contratados a partir da comunidade em março de 2012, e dois
pessoal de substituição (Kidney e Rogério) foram contratados em 2013.
o Ao longo dos anos, vários membros da comunidade local foram contratados como cozinheiros,
guias, e para ajudar a construir a clínica de saúde.
 Redução do Desmatamento
o Alcançados entre maio de 2011 e dezembro 2015
 Intensificação das Práticas Agrícolas
o Futuro atividade, com cursos agrícolas iniciais ensinadas em julho e agosto de 2013.
 pastagens de rotação Implementado
o Futuro atividade, com cursos agrícolas iniciais - incluindo um curso sobre pastagens sustentáveis
- ensinou em julho e agosto de 2013.
 Culturas Diversificadas
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o Futuro atividade, com cursos agrícolas iniciais ensinadas em julho e agosto de 2013.
Aumentar os ativos de propriedade das Comunidades e ativos de propriedade per capita
o Acompanhamento BNS realizadas em 2014; ativos de propriedade permaneceu quase o mesmo
Melhoria números da pobreza e Índices de Pobreza
o Acompanhamento BNS realizadas em 2014; escores de pobreza e figuras permaneceu quase o
mesmo
Aumento do acesso às necessidades básicas
o Acompanhamento BNS realizadas em 2014; acesso às necessidades básicas estão a melhorar
Aumento da frequência escolar
o Futuro atividade
Aumento de Eletrificação Rural
o Futuro atividade
Aumento do Acesso à Saúde e Dental Clinic
o Programa Saúde Itinerante administrada em dezembro 2014 e posto de saúde no local construído
em 2015

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 de terras que vivem junto à zona do projeto e dentro dos municípios de Sena
Madureira e Manoel Urbano.
Para quantificar e documentar mudanças no bem-estar social e económico destes intervenientes externos que
resultam das atividades do projeto, os proponentes do projeto irá rever o Censo Brasileiro aproximadamente a
cada dez anos para documentar as variáveis sócio-econômico dos municípios de Sena Madureira e Manoel
Urbano. Essas variáveis sócio-económicas específicas a serem monitorados incluem:












Total de empregados pessoal
População residente
Produto Interno Bruto (PIB) per capita, a preços correntes
Valor do rendimento nominal mensal média de domicílios particulares permanentes com rendimento
familiar mensal, por status da unidade habitacional – Rural
Valor do rendimento nominal mensal média de domicílios particulares permanentes com rendimento
familiar mensal, por status da unidade habitacional – Urban
População residente – alfabetizados
Inscrição - Ensino Fundamental
Inscrição - High school
Número de instituições de saúde
Porcentagem de domicílios particulares permanentes, por existência de água encanada e tipo de
abastecimento de água - com abastecimento de água
Porcentagem 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 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-económicas 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.
O censo brasileiro de 2010 foi usado para estabelecer uma linha de base destas variáveis sócio-económicas para
os agentes externos que vivem em Sena Madureira e Manoel Urbano e os resultados podem ser encontradas
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abaixo. Originalmente pensava-se o próximo censo brasileiro foi marcado para 2014. No entanto, o próximo
censo brasileiro, na verdade, não está prevista até 2020 (ou seja, a cada 10 anos). No entanto, os proponentes do
projeto entrevistou os agentes externos que vivem em Sena Madureira e Manoel Urbano em 2016.

Plano e Resultados Monitoramento dos Impactos da Biodiversidade
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 E.O. 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 -, 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."
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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.
De maio de 2011 a dezembro de 2012, o processo básico de desenvolver este plano de monitoramento pleno
impacto da biodiversidade foi:




1. Revisão do Estudo de Avaliação Rápida da Biodiversidade feito no Projeto Purus
2. Realizada pesquisa de fundo
3. Identificar parceiros locais e membros da comunidade para ajudar com plano de monitoramento

As duas primeiras etapas informado do plano de monitorização em que as variáveis de biodiversidade para
monitorar. Da mesma forma, a avaliação da biodiversidade rápida identificada ameaçou flora e fauna no local
do Purus Project. Pesquisa de fundo incluído: Revendo as técnicas de interceptação câmera fauna implantados
por outros desenvolvedores de projetos de REDD+; Como posicionar câmeras, projetos de amostragem, e as
equipes de campo; Elementos técnicos da diversidade de mamíferos e populações usando armadilhas
fotográficas animais selvagens,, juntamente com a rever modelos armadilha fotográfica de vida selvagem.
A partir de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, os proponentes do projeto:



Mapas de vegetação comentados do Projeto Purus para identificar áreas gerais no âmbito do Projecto de
criação de armadilhas fotográficas da vida selvagem
Consultado comunidades locais e contratados André Luis Botelho de Moura (o ex-aluno de pósgraduação do Dr. Armando Muniz Calouro) para identificar os locais específicos para configurar
armadilhas fotográficas da vida selvagem
Page 41 of 51







Comprado 12 câmeras animais selvagens e colocou 10 câmeras animais selvagens (mantendo duas
câmeras como back-ups) em toda a área do projeto, girando as câmeras para diferentes estratos
conforme necessário vegetação
Trabalhou com André Luis Botelho de Moura para treinar comunidade e Kidney da Cunha Aires
(gerente de projeto local) em câmeras de animais selvagens, tais como manutenção preventiva,
movimento periódico de câmaras entre diferentes locais, juntamente com a recuperação regular e
substituição de memória da câmera e baterias.
As fotografias foram organizados, identificados e analisados por André Luis Botelho de Moura
Disseminada do plano de monitoramento da biodiversidade impacto completa e os resultados do plano
de monitoramento especificamente para as comunidades locais e outras partes interessadas, além de
colocar o plano e os resultados publicamente disponível para o público em geral.

Mais especificamente, as câmeras de animais selvagens foram adquiridas em maio de 2013, André Luis Botelho
de Moura foi contratado em maio de 2013, a comunidade eo gerente de projeto local Kidney Cunha da Aires foi
treinado por André em junho de 2013 e as câmeras de animais selvagens foram implantados em todo o Purus
Projeto em junho de 2013. Kidney, com a ajuda de membros da comunidade José Rogério de Oliveira Sabóia
("Rogério") e Raimundo Nonato, verificada periodicamente as baterias das câmeras, recuperados os cartões de
memória, e conduzida de manutenção preventiva.
De janeiro de 2014 a dezembro de 2014, os Proponentes do Projeto:





Se os animais selvagens câmeras instaladas no Projeto Purus até maio de 2014
Removido as câmeras animais selvagens do campo maio 2014 e tinha as câmeras colocadas em um
desumidificador
Teve o biólogo local, André completar um relatório final que analisou a composição de espécies de
médio a grande porte de mamíferos, suas abundâncias e padrões de atividade. Este relatório final
também analisou espécies endêmicas, espécies-chave, e espécies ameaçadas.
Discutido como André Luis Botelho de Moura, Luiz Henrique Medeiros Borges, e Brian McFarland de
CarbonCo poderia escrever um artigo para publicação baseado fora as conclusões do estudo da
biodiversidade

A gestão adaptativa serão incorporadas no plano de monitoramento da biodiversidade, a fim de permitir uma
mudança nos locais de câmera e os modelos de câmera com base off resultados.
Atividades
As principais atividades foram identificados acima.
Saídas
Os principais resultados do plano de monitoramento da biodiversidade são fotografias das armadilhas
fotográficas animais selvagens e relatórios de monitoramento do desmatamento para documentar cobertura
florestal e disponibilidade de habitat. Além disso, uma análise da diversidade, e distribuição da população de
quaisquer espécies ameaçadas e endémicas identificados pelas armadilhas fotográficas animais selvagens foi
concluído em 2014 após a remoção das câmaras a partir do campo.
Resultados
Os resultados baseados fora as saídas foram uma análise da diversidade de mamíferos de médio a grande e
populações e uma melhor compreensão de sua distribuição ao longo do Projeto Purus. Esta análise, que foi
apresentado em um relatório final por Andre Botelho, foi concluída em 2014.
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Impactos
O impacto final continua preservação da biodiversidade e, em particular, a preservação da alta Conservação do
Projeto Valores tais como espécies vulneráveis e ameaçadas.
O Projeto Purus acompanhará impactos sobre a biodiversidade, tanto espacialmente em todo o Projeto Purus,
bem como temporalmente durante a vida útil do projeto Purus. O objetivo é avaliar anualmente imagens de
satélite e disponibilidade de habitat, durante a realização de um projeto de monitoramento com câmeras impacto
na biodiversidade dos animais selvagens a cada quatro anos (próxima implantação câmera será de
aproximadamente junho 2018).
Offsite Impactos
Os Proponentes do Projeto irão monitorar impactos sobre a biodiversidade offsite, que eram mínimas, utilizando
imagens de satélite para avaliar o vazamento.
Benefícios da Biodiversidade Excepcional
O Projeto Purus não só demonstrou líquido positivo biodiversidade impactos na biodiversidade dentro da zona
de projeto, mas também tem locais de importância global para a conservação da biodiversidade. Este
significado global para a conservação da biodiversidade foi determinado baseado no quadro da vulnerabilidade
área chave de biodiversidade (KBA).
Alta Biodiversidade Prioridade de Conservação Projeto da Zona
Uma avaliação rápida da diversidade de fauna e flora do Purus do projeto foi conduzida porMaria José Miranda
de Souza Noquelli de Tenóryo Dias e Alternativa Ambiental a partir de agosto a setembro de 2009.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 (nome comum em francês, Português nome é Canela ros, nome científico é Aniba rosaeodora) e
Baboonwood (nome português é Virola Branca/Ucuuba Branca, nome científico é Virola surinamensis).
Embora ainda para ser identificado dentro da zona de Projeto Purus, a União Internacional para a Conservação
da Natureza (IUCN) lista vermelha de espécies ameaçadas classifica as seguintes sete espécies encontradas no
estado do Acre como criticamente em perigo ou ameaçadas de extinção:







Preto, preto-enfrentado dinheiro de aranha (Ateles chamek)
Couratari prancei
Renaquinho (ramiflora Ficus) e Coajinguba (Ficus ursine)
Macaco do Geoffroy-barrigudo (Lagothrix cana)
Rollinia calcarata
Trichilia elsae

Além disso, a armadilha fotográfica wildlife fotografou um cão-de-orelha-curta (considerado perto ameaçada
pela lista vermelha da IUCN), um jaguar (considerado perto ameaçada pela lista da IUCN), um tamanduábandeira (considerada vulnerável pela lista vermelha da IUCN), e uma anta de baixa altitude (considerada
vulnerável pela lista vermelha da IUCN).
Assim, o quadro KBA de vulnerabilidade aplica-se ao Projeto Purus e o Projeto Purus foi validado para o CCBS
com distinção ouro em janeiro de 2013.
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INFORMAÇÕES DE CONTATO PARA CONTAS E
PROCEDIMENTOS DE RECLAMAÇÃO
A seguir, informações de contato para os auditores do Projeto e para os procedimentos de queixa.
Informação de Contato para Auditores
Abaixo está a empresa de verificação, Serviços Ambientais, Inc., (ESI) Informações para contato:
Serviços Ambientais, Inc. Escritório Corporativo
7220 Way Financeiro, Suite 100
Jacksonville, Flórida, 32256, Estados Unidos da América
Website: http://www.esinc.cc/ - Email: info@esinc.cc - Telefone: +1 (904) 470-2200
Os nomes dos auditores ESI que irão visitar o Projeto Purus a partir de 20-27 julho 2016 são os Shawn
McMahon e Eric Jaeschke.
Informação de Contato para o Processo de Reclamação
Abaixo está a informação de contato para o Instituto de Mudanças Climáticas, que é a empresa independente
identificado pelo Projeto Purus para lidar com conflitos não resolvidos e queixas:
Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais
Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 460, Primeiro Andar, Centro, Acre, Brasil
Telefone: +55 (68) 3223-1933 / +55 (68) 3223 9962 / +55 (68) 3223 1903
E-mail: gabinete.imc@ac.gov.br
Processo para Lidar com Conflitos não Resolvidos e Queixas
Se conflitos ou queixas são incapazes de ser resolvidos pelos proponentes do projeto (particularmente Moura &
Rosa), o estado de Instituto de Mudanças Climáticas do Acre - atuando como um terceiro para evitar qualquer
conflito de interesses - vai ouvir, responder e ajudar a resolver tudo queixas razoáveis com o Projeto Purus
através de um processo imparcial e acessível.
Processo do Instituto de Mudanças Climáticas para ouvir, responder a, e resolver queixas razoáveis é a seguinte:







Recebimento: Qualquer pessoa pode visitar ou entre em contato com o Instituto de Mudanças
Climáticas. Qualquer pessoa que entra em contato com o Provedor de Justiça através da internet vai
receber um aviso de recepção por e-mail.
Verificação e Aceitação: O Provedor de Justiça decidirá se uma queixa é considerada razoável e se a
denúncia deve ser aceite pelo Instituto de Mudanças Climáticas.
Encaminhamento para áreas internas: Ao decidir aceitar um pedido, o Provedor de Justiça regista o
complacente e informa a pessoa que eleva a queixa do número de protocolo ea data limite 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 irá monitorar o protocolo e irá monitorar as áreas internas
responsável por coletar as respostas para o compliant.
Resolução: Quando o acordo for decidido, o Provedor de Justiça vai fazer contato com a pessoa que
levantou a queixa ao Provedor de Justiça e fechará o protocolo. Todas as queixas recebidas pelo
Provedor de Justiça são normalmente respondidas dentro de cinco dias úteis e que a pessoa pode ligar
para saber o andamento do seu protocolo.
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Cada mês, o Provedor de Justiça deve elaborar um relatório e enviá-lo ao Conselho de Administração e
Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas. Neste relatório, o Provedor de Justiça: resumir medidas
tomadas para corrigir as queixas; quantificar as queixas e fornecer gráficos para comparar o número de queixas
contra meses anteriores; quantidade 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
documentados, e este processo tem sido divulgado a todos os interessados e, especialmente, para as
comunidades locais.

LEIS RELEVANTES
Leis Trabalhistas
O Projeto Purus atende ou excede todas as leis aplicáveis e regulamentos abrangendo os direitos do trabalhador
no Brasil e os defensores do projeto informará todos os trabalhadores sobre os seus direitos. A seguir está uma
lista do Brasil leis e regulamentos pertinentes abrangendo os direitos do trabalhador a partir de 01 junho 2016:


A Constituição brasileira, capítulo II-Social de direitos, artigos 7-11, que dirigiu [36]

Além da Constituição, existem dois decretos adicionais relacionados com as leis trabalhistas brasileiras.



Consolidação das Leis Trabalho (CLT): DECRETO-LEI N. º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
(consolidação de trabalhar leis). [37]
Estatui normas atrelada fazer trabalho rural:LEI n. º 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973 (estabelece
normas regulares para os trabalhadores rurais). [38]

Conformidade com a Lei

Acordos entre os defensores do projeto, bem como acordos entre CarbonCo e seus contratantes estipulam as
empresas a cumprir as leis trabalhistas (por exemplo, os salários acima do salário mínimo federal do Brasil) e a
garantia de que todos os impostos brasileiros emprego e seguro são pagos.
Além disso, CarbonCo tem um manual do funcionário para garantir adequadas diretrizes são seguidas por seus
empregados. Moura & Rosa tem um carta explicativa sobre direitos trabalhistas que serão apresentados para
todos os seus funcionários para garantir que os trabalhadores sejam informados sobre os seus direitos. Além
disso, os contratos de CarbonCo com prestadores de serviços descreve as leis trabalhistas relevantes e estipula
nenhum assédio de qualquer tipo serão aceitos.
CarbonCo passa por uma auditoria financeira por um contabilista independente para garantir que todos os
impostos, incluindo o emprego, social e empresarial, são pagos. Além disso, Moura & Rosa forneceram
"Certificado de Regularidade do FGTS – CRF" e a "Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros,” que certifica que todos os impostos (incluindo funcionários e negócios) e
seguro (inclusive social) é pagos.
Leis Internacionais e Quadros Regulamentares
O Brasil é uma festa para numerosos tratados e convenções internacionais tais como o:




Convenção sobre a diversidade biológica
Convenção-quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima
Convenção sobre o comércio internacional das espécies ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens
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Organização internacional de madeiras tropicais (ou seja, o Brasil é membro produzindo)
Convenção de Ramsar sobre zonas húmidas
Declaração Universal dos direitos humanos
Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres
Convenção da organização internacional do trabalho

Havia também um memorando de entendimento (MOU), assinado em 3 de março de 2010 entre o Brasil e os
Estados Unidos da América sobre a "cooperação sobre mudança climática". [42] Além disso, havia um
memorando de entendimento internacional entre Califórnia (Estados Unidos), Chiapas (México) e Acre (Brasil),
assinado em 16 de novembro de 2010. [43] O estado do Acre é também um membro ativo do clima e da floresta
força-tarefa dos governadores. [44]
Quadros Regulamentares e a Legislação Nacional
O Projeto Purus continuará a cumprir a legislação nacional brasileira e especialmente a Constituição brasileira.
Isso inclui o capítulo 6 da Constituição brasileira, que discute especificamente a questões ambientais no artigo
225. [45]
Conformidade com a Lei

Embora o Projeto Purus é propriedade privada e n.º1 do artigo 225 afirma especificamente "cabe ao governo",
os defensores do projeto, no entanto, procurará preservar os ecossistemas do projeto, preservar a diversidade da
fauna e da flora e promover a educação ambiental. Essa preservação pode ser documentada através de imagens
de satélite, observações em primeira mão e através da biodiversidade do projeto monitoramento plano, enquanto
as escolas locais dentro do Projeto Purus irão incorporar a educação ambiental.
O código florestal brasileiro é de particular importância para o Projeto Purus. Isto inclui:
 Direito do código da floresta original do Brasil, Lei nº 4771, 15 de setembro de 1965. [46]
 Revisão do código florestal do Brasil sob a lei nº 7803, 18 de julho de 1989. [47]
 Direito de medida provisória 2166-67, de 24 de agosto de 2001. [48]
 Revisão do Brasil Código Florestal nos termos da Lei n º 12.651 de 25 de maio, 2012
Título da Lei

Lei número 4771, de 15 de setembro de 1965, intitulado "Que institui o código florestal de novo."
Resumo da Lei

Lei número 4771, de 15 de setembro de 1965 foi o código da floresta original do Brasil. Alguns principais
disposições do código florestal foram o estabelecimento de áreas de preservação permanente (APP),
estabelecimento de legal reserves de 50% em Propriedades na Amazônia Legal e a designação do estado do
Acre (entre outros) como dentro do território da Amazônia Legal. [49] muitas destas disposições foram revistas
desde 1965.
Conformidade com a Lei

O Projeto Purus, como pode ser documentado através de imagens de satélite ou observações em primeira mão,
respeitou-se áreas de preservação permanente e reserva legal do projeto.
Título da Lei

Lei número 7803 de 18 de julho de 1989 intitulado, "alterar o texto da lei n º 4771 de 15 de setembro de 1965 e
revoga as leis n º 6535, de 15 de junho de 1978 e 7511, de 7 de julho de 1986."
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Resumo da Lei

Lei número 7803 foi a primeira alteração significativa ao código florestal 1965 original. Por exemplo, as áreas
de preservação permanente foram reclassificadas. A lei também estipulado que "a exploração de florestas e
formações suceda, tanto de domínio público e domínio privado, dependerá da aprovação do Instituto Brasileiro
de meio ambiente e dos recursos naturais renováveis - IBAMA e a adoção de técnicas de condução, exploração,
reflorestamento e de gestão compatíveI com os variados ecossistemas que formam a cobertura arbórea. [50]
Conformidade com a Lei

O Projeto Purus obedecerá as novas orientações em áreas de preservação permanente como não limpar florestas
nas encostas íngremes ou nas proximidades de cem metros para os rios. Qualquer tal compensação que teve
lugar no passado, serão reflorestados por Moura & Rosa.
Título da Lei

O número de medida provisória 2166-67 de 24 de agosto de 2001 intitulada, "altera os arts. 1, 4, 14, 16 e 44 e
acrescenta disposições à lei N. º 4771 de 15 de setembro de 1965, que institui o código florestal e que altera o
art. 10 da lei N. º9393 de 19 de dezembro de 1996, que prevê o imposto sobre a propriedade Territorial Rural ITR e outras medidas."
Resumo da Lei

O número de medida provisória 2166-67 de 24 de agosto de 2001 foi uma das revisões mais recentes para o
original código florestal 1965 e as alterações da lei número 7803. A mudança mais relevante para o Projeto
Purus foi a revisão da exigência de reserva legal na Amazônia Legal (i.e., incluindo o estado do Acre) de 50% a
80%, que deve ser conservado. [51]
Conformidade com a Lei

Como mencionado anteriormente, o Projeto Purus - como pode ser documentado através de sensoriamento
remoto ou observações em primeira mão - respeitou tanto áreas de preservação permanente do projeto e a
exigência de reserva de legal recentemente revisto.
Além do código florestal, política ambiental nacional do Brasil também é relevante para o Projeto Purus. [52]
Título da Lei

Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981 intitulado, "Prevê a política nacional do meio ambiente, os objetivos
e mecanismos de formulação e implementação e outras medidas."
Resumo da Lei

Lei número 4771, de 21 de agosto de 1981 é baseado fora de constituição do Brasil e da política ambiental
nacional do Brasil estabelecido. Essencialmente, a "política nacional do meio ambiente visa a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental favorável à vida, para assegurar, no país, condições para o
desenvolvimento sócio-económico, os interesses da segurança nacional e proteger a dignidade da vida humana."
Agências estabeleceram-se também realizar a política ambiental nacional. [53]
Conformidade com a Lei

O Projeto Purus identificaram, consultado e continuar a trabalhar com as agências relevantes responsáveis pela
proteção ambiental, particularmente no que diz respeito a projetos REDD+. Além disso, o Projeto Purus
procurará conservar recursos de solo e água, proteger os ecossistemas raros e ameaçados, e promover a
recuperação de áreas degradadas e incentivar a educação ambiental.
Título da Lei

Lei Número 12.651 de 25 de maio de 2012 é o mais recente Código Florestal Brasileiro e substitui as versões
anteriores em 1965, 1989, e 2001.
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Resumo de Direito

O mais recente Código Florestal Brasileiro, "Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis n.
6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que
revoga as Leis nº4.771, 15 de setembro 1965 e 7754, de 14 de abril de 1989, ea Medida Provisória n. 2.166-67,
de 24 de agosto de 2001, e dá outras providências "os princípios chaves do Código Florestal brasileiro incluem:






Capítulo 1. Disposições Gerais
o Artigo 1-A. Este ato estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, Áreas de
Preservação Permanente e Reserva Legal, exploração florestal, o suprimento de matéria-prima
florestal, o controle da origem dos produtos florestais e para a prevenção e controle de incêndios
florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para a realização dos seus objectivos.
o VI. Esta lei estabelece a criação e mobilização de incentivos econômicos para incentivar a
preservação e restauração da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades
produtivas sustentáveis.
o Artigo 3 Para os fins desta Lei, entende-se por:
 I - Amazônia: os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e
Amapá e as regiões ao norte da latitude 13°S, dos Estados de Goiás e Tocantins, e oeste
de 44°W, Estado do Maranhão;
 II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, ou não cobertos por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem,
a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar estar das populações humanas;
 III - área de Reserva Legal localizado dentro de uma propriedade rural ou posse,
demarcada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação ea reabilitação
dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como abrigo
e proteção de fauna e flora nativas;
Capítulo 2. Área de Preservação Permanente
o Secção I. Delimitação das Áreas de Preservação Permanente
 O licenciamento é feito por uma autoridade ambiental competente.
 A propriedade será registrada no Cadastro Ambiental Rural (ie, CAR).
Capítulo 4. Área de reserva legal
o Secção I. Delimitação da Área de Reserva Legal
 Artigo 12. Toda a propriedade deve manter a cobertura vegetal nativa em área rural,
como reserva legal, sem prejuízo da aplicação das regras relativas às Áreas de
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área
do imóvel, exceto conforme especificado no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei n º
12.727, de 2012).
 80% das propriedades localizadas na Amazônia
 35% dos imóveis localizados no Cerrado
 20% das propriedades localizadas em outras regiões do país.

Conformidade com a Lei

O Projeto Purus está em conformidade com a mais recente Brasil Código Florestal. Acre é considerado parte da
Amazônia Legal e, portanto, a propriedade irá manter a cobertura florestal de 80% a título de reserva legal.
Similar às versões anteriores do Código Florestal, a conformidade do projecto com a lei é demonstrada através
de observações diretas e análise de imagens de satélite.
Outra importante nacional lei brasileira que é relevante para o Projeto Purus é a Política Nacional de Mudança
Climática (NCCP em Inglês). [54]
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Conformidade com a Lei

Um componente-chave da política nacional sobre mudança climática do Brasil é a redução voluntária de
emissões de gases de efeito estufa. O Projeto Purus estará em conformidade com este alvo voluntário porque o
Projeto Purus é uma redução de emissões por desmatamento e degradação (REDD+) projeto. Além disso, esse
cumprimento será demonstrado através de verificações periódicas do Projeto Purus.
Relacionados com a Política Nacional de Mudanças Climáticas (NCCP em Inglês), é um recente decreto federal
brasileira abordando REDD+.
Título da Lei

O título do Decreto 8.576, de 26 de Novembro de 2015, é "Estabelecer a Comissão Nacional para a Redução de
Emissões de Gases de Efeito Estufa por Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação de Carbono
Florestal Stocks, Gestão Sustentável das Florestas e aumentar estoques de carbono florestal -. REDD +"
Resumo da Lei

O Decreto Federal brasileira 8.576 / 2015 estabelece "a Comissão Nacional para REDD+", que “cria uma
comissão responsável pela coordenação, acompanhamento e implementação da Estratégia Nacional de
REDD+."
Veja aqui o Decreto Federal completa 8.576 / 2015:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/11/2015&jornal=1&pagina=1&totalArquivo
s=232
Conformidade com a Lei

Os proponentes do projeto têm falado inúmeras vezes para o Estado do Instituto de Mudanças Climáticas do
Acre e do Ministério Federal do Brasil de Meio Ambiente e nem entidade informou os proponentes do projeto
de quaisquer restrições impostas aos seus voluntários projectos privados, REDD+ - particularmente o Projeto
Purus - como resultado de Decreto Federal 8.576 / 2015. Os proponentes do projeto continuará a acompanhar e
informar sobre este decreto como ele se aplica ao Projeto.
Leis Estaduais e Quadros Regulamentares
O projeto defensores do Projeto Purus obedecerá as leis do estado do Acre e quadros regulamentares. As duas
leis mais relevantes são a lei de silvicultura do estado do Acre (Bill Number 1.426 de 27 de dezembro de 2001)
e intitulada Bill número 2.308, de 22 de outubro de 2010, o sistema de incentivo do estado para serviços
ambientais (SISA). SISA foi "criado, com o objetivo de promover a manutenção e expansão da oferta dos
seguintes produtos de ecossistema e serviços:
I - sequestro, conservação e manutenção do estoque de carbono, aumento de estoque de carbono e
diminuição do fluxo de carbono;
II - conservação de beleza cênica natural;
III - conservação da sociobiodiversidade;
IV - conservação de águas e serviços de água;
V - regulamento do clima;
VI - aumento do valor colocado na cultura e no conhecimento do ecossistema tradicional;
VII - conservação do solo e melhoria". [55]
Conformidade com a Lei

Como um projeto de serviços de ecossistema de floresta tropical, também conhecido como REDD+, o Projeto
Purus procurarão conservar o estoque de carbono das florestas, enquanto também conservar a beleza cênica
natural, biodiversidade, recursos de água e solo, juntamente com a trabalhar com as comunidades locais. Tal
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cumprimento pode ser demonstrado através do controle remoto observações de sensoriamento, em primeira mão
e através das verificações periódicas do projeto.
Relacionadas com SISA é uma Instrução Normativa, que foi lançado pelo Instituto Mudanças Climáticas (IMC)
para fornecer orientações de como projetos especiais devem registrar com o Estado do Acre.
Título da Lei

Instrução Normativa da IMC nº 01, de 19 de outubro de 2015. - "Regular o inciso IV do art. 7º da Lei nº 2.308,
de 22 de outubro de 2010, disciplinando o processo de admissão de projetos especiais e ligados dentro do
programa de Serviços de incentivo ambiental - Carbono (ISA-Carbono), Sistema Estadual de Incentivos a
Serviços Ambientais-SISA.”
Resumo da Lei

A Instrução Normativa descreve como projetos especiais deverão inscrever-se no Estado do Acre, incluindo a
revisão da metodologia, a revisão dos documentos do projeto, as taxas que devem ser pagas ao Estado do Acre,
etc.
Conformidade com a Lei

Os proponentes do projeto estão trabalhando em estreita colaboração com o Estado do Instituto de Mudanças
Climáticas do Acre e seu programa SISA-Carbono. Em 31 de dezembro 2015, o Projeto Purus não foi
incorporada no Estado de programa de jurisdição do Acre e, portanto, o projeto não estava participando ainda
oficialmente em qualquer Programa GHG. Para evitar dupla contagem, este projecto privado REDD+ voluntária
está usando o Markit Environmental Registry para emitir e comércio verificada unidades de carbono (VCUs).
Se no futuro o Projeto Purus está aninhada no Estado de Programa SISA-Carbono do Acre, o Projeto seguirá a
orientação do VCSA e / ou do Estado do Acre.
Os Proponentes do Projeto ter feito o seguinte para estar em conformidade com o Estado da legislação SISA do
Acre e, mais especificamente, o IMC Instrução Normativa nº 1 de 19 de outubro, 2015:








1. Original assinado, cópia autenticada em Inglês e Português do "Formulário de Cadastro de
Desenvolvedores" (Formulário de Inscrição Developers) foi submetido ao IMC.
2. Cópia física do os Projeto Proponentes (CarbonCo e Carbon Securities) Bem Permanente.
3. Cópia física do visto e/ou passaporte brasileiro do Representante. Isso foi feito por Brian McFarland
de CarbonCo e Pedro Freitas de Carbon Securities.
4. Houve também uma "Assignment Termo de Uso da Informação" formulário assinado entre CarbonCo
e do Instituto Mudanças Climáticas (IMC), que permitiu o acesso a imagens de satélite classificada.
5. Os proprietários apresentaram sua documentação fundiária (isto é, títulos, geo-referencement, etc.)
para o IMC.
6. O IMC, em seguida, recebeu cópias eletrônicas de nossa VCS e Documentos CCBS do projeto (ou
seja, VCS PD e relatórios de acompanhamento; CCBS TIDs e Pirs).
7. O VCS Metodologia VM007, que foi usado pelo Projeto Purus, foi traduzido para o Português e
submetido ao IMC para revisão em 01 de abril de 2016.

Indo para a frente e, quando necessário, os proponentes do projeto continuará a seguir a Instrução Normativa
IMC.
Lei de silvicultura do estado do Acre (conta número 1.426 de 27 de dezembro de 2001) essencialmente,
"fornece para a preservação e a conservação das florestas do estado, que institui o sistema de estado das áreas
naturais, cria o fundo florestal do estado e outras medidas." [56] a lei também estabeleceu a responsabilidade
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institucional para a gestão das florestas do estado, define as florestas e descreve as sanções administrativas por
descumprimento.
Conformidade com a Lei

O Projeto Purus é privada, propriedade e assim, esta lei não é relevante. No entanto, os defensores do projeto
contribuirá para a utilização sustentável dos recursos florestais, preservar a biodiversidade e também "promover
o ecoturismo, recreumt/sn, forestry research umnd education." [57]
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