
JANEIRO / 2015

Projeto REDD+ Maísa recebe certificação nos 
padrões VCS e CCB pelo Imaflora

O Projeto REDD+ Maísa, fruto da parceria iniciada em 2012 entre a Biofílica, Sipasa e Fazenda 
Maísa, recebeu a validação e verificação nos padrões Verified Carbon Standard (VCS) e Climate, 
Community and Biodiversity Standards (CCB) pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 
Agrícola (Imaflora). As certificações comprovam a contribuição do projeto para conservação dos 
recursos naturais e biodiversidade, promoção de benefícios às comunidades locais e redução das 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) a partir da redução do desmatamento.

Validação da Rainforest Alliance para o 
projeto Maísa em conformidade com Climate, 
Community and Biodiversity Standard.

Validação da Rainforest Alliance para o 
projeto Maísa em conformidade com Verified 
Carbon Standard.

http://www.v-c-s.org/
http://www.climate-standards.org/ccb-standards/
http://www.climate-standards.org/ccb-standards/
http://www.imaflora.org/
http://www.imaflora.org/
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O Projeto está localizado no município de Moju no Pará dentro do chamado “Arco do Desmatamen-
to da Amazônia”, e tem como principais objetivos a valoração da “floresta em pé” e a integração 
das atividades de manejo florestal sustentável com a comercialização dos serviços ambientais. 

Para esse tipo de iniciativa é exigida uma auditoria externa independente para validar e verificar 
suas atividades. A validação visa demonstrar que o projeto foi planejado de acordo com normas e 
valores estabelecidos pelo padrão escolhido e está apto a implementar suas atividades. A verifica-
ção objetiva comprovar se as atividades foram executadas e os benefícios desejados foram atendi-
dos. 

Os padrões escolhidos foram o VCS, certificadora líder no mercado de emissão de créditos de car-
bono, e o  CCB que comprova que os projetos não gerem apenas carbono, mas também benefícios 
para o clima, comunidades do entorno e biodiversidade. 

Angelim Vermelho, uma das riquezas da área do 
projeto.

Alguns dos animais encontrados na área do projeto que é de fundamental 
importância para biodiversidade.

http://www.v-c-s.org/
http://www.climate-standards.org/ccb-standards/
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Reunião dos proponentes com a comunidade para 
devolutiva do diagnóstico socioecnômico realizado.

“A estimativa é que nossas ações de conservação evitarão a emissão de aproximadamente dois 
milhões de toneladas de carbono. Conseguimos ainda atingir o nível ouro em biodiversidade 
demonstrando que o Projeto está situado em uma região prioritária para a conservação de espé-
cies ameaçadas segundo a Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza 
(IUCN)”, explica Rebeca Lima, Coordenadora de Projetos da Biofílica.

O processo para verificação e validação teve início em abril de 2014 e contou com uma ampla re-
visão de documentos, auditoria de campo e uma intensa avaliação de informações e relatórios.  

Com a validação, o projeto passa a acessar mercados mais restritos e exigentes que não valorizam 
apenas de créditos de carbono, mas também o investimento em outros benefícios. “É por meio da 
venda de créditos que se viabilizam as atividades socioambientais”, esclarece Rebeca. 

Morador da região produzindo farinha de mandioca.


