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Sistemas de Certificação



1ª VALIDAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

4ª EMISSÃO DOS CRÉDITOS

CERTIFICAÇÃO

2ª VERIFICAÇÃO INICIAL

3ª VERIFICAÇÃO PERIODICA



1ª ESCOLHA DO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO

4ª AUDITORIA INDEPENDENTE

VALIDAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA

2ª ESCOLHA DA METODOLOGIA

3ª APLICAÇÃO DA METODOLOGIA



Definição Brasileira de Floresta (MCT)

 Mínimo de 1 ha com cobertura de copa > 30%

 Árvores com potencial de altura de 5 metros na maturidade

 Áreas florestais temporariamente destocadas

 Áreas onde a continuidade do uso da terra excederiam os 
limiares de definição de floresta.



Reservatórios de carbono considerados

Biomassa acima do solo

Biomassa abaixo do solo

Carbono no solo

Madeira morta

Serapilheira



1ª MDL – QUIOTO – RECONHECIDO 

4ª INDEPENDENTE

SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO

2ª VCS

3ª ACR



Elegibilidade da terra para projetos de MDL

Os participantes devem fornecer evidências de que a terra 

contida nas fronteiras do projeto é elegível para atividades 

A/R MDL:

A vegetação se encontra com os indicadores abaixo da definição

nacional de floresta

Para atividades de reflorestamento, a terra não se encontrava

florestada desde 31 de dezembro de 1989

Para atividades de florestamento, a terra não se encontrava

florestada por um período de no mínimo 50 anos



Elegibilidade da terra - demonstração

• Imagens de satélite ou fotos aéreas complementadas 
por dados referenciados no solo.



Elegibilidade da terra

• pesquisas baseadas no solo 
(permissões de uso da terra, 
planos de uso da terra ou 
informações de registros locais, 
como cadastros, escrituras e 
registros de gerenciamento)

• na ausência destas evidências, 
os participantes do projeto 
devem submeter um 
testemunho escrito que foi 
produzido seguindo uma 
metodologia de julgamento rural



Adicionalidade do Projeto

Os participantes devem fornecer evidências de que as atividades do 

projeto são antropogênicas, ocorrendo através do plantio, 

semeadura ou facilitação do crescimento:

• As atividades do projeto converteriam terras não-florestadas em

florestas, o que de outra maneira não ocorreria

• No caso das atividades consistirem no controle e prevenção de 

distúrbios (invasões, fogo), a continuidade dessas ameaças precisa

ser provada e monitorada durante o prazo operacional do projeto

• As atividades do projeto levarão a uma situação onde os limiares

nacionais de floresta seriam alcançados ou excedidos.



• Determinar se, na ausência dos recursos advindos da 
venda das RECs, as atividades do projeto proposto são 
financeiramente menos atraentes que outras alternativas 
viáveis.

Análise de investimento





Impacto do Registro MDL

• Demonstrar que os benefício do Registro MDL irá aliviar as 

dificuldades econômicas e financeiras e possíveis barreiras 

identificadas, resultando em diversos benefícios, entre eles:

 Remoção de GEE por sumidouros;

 Benefícios financeiros advindos da venda de RECs;

 Atrair investidores com capacidade de implementar novas 

tecnologias;

 Reduzir possíveis riscos de investimento associados com as 

atividades do projeto proposto.

Se esse passo é satisfeito, 

então o projeto proposto é 

ADICIONAL



DIRETRIZES DO PROTOCOLO DE QUIOTO REFERENTES 
AOS PROJETOS DE SEQÜESTRO DE CARBONO

• O cenário de linha de base:

“A linha de base da remoção líquida de gases de efeito estufa 
por sumidouros é a soma das alterações dos fluxos de estoque 
de carbono nos reservatórios dentro das fronteiras do projeto 
que ocorreriam sem a implantação do projeto”

• A remoção de gases estufa:

“A remoção líquida atual de gases estufa por sumidouros é a 
soma verificável das mudanças nos reservatórios de estoques 
de carbono dentro das fronteiras do projeto menos o aumento 
das emissões em CO2 verificadas decorrentes da 
implementação do projeto”



• Vazamento ou fuga:

“vazamento é o aumento das emissões de gases de efeito 
estufa mensuráveis que ocorre fora das fronteiras do 
sistema e está relacionado com a implantação do projeto”

• Remoção líquida :

“remoção antropogênica líquida de gases estufa por 
sorvedouros é a remoção líquida por sorvedouros menos 
as emissões líquidas da linha de base menos o vazamento”

DIRETRIZES DO PROTOCOLO DE QUIOTO REFERENTES 
AOS PROJETOS DE SEQÜESTRO DE CARBONO



DIRETRIZES DO PROTOCOLO DE QUIOTO REFERENTES 
AOS PROJETOS DE SEQÜESTRO DE CARBONO

• As fronteiras do projeto:

“As fronteiras do projeto se referem à delimitação geográfica 

das atividades de reflorestamento sob o controle dos 

participantes e pode conter mais que uma parcela de terra”

• Projetos de pequena escala:

“São projetos de pequena escala aqueles que resultam em uma 

remoção anual de até 16 mil toneladas de CO2 e são 

implementados por comunidades/indivíduos de baixa renda, 

assim definidos pelo país hospedeiro do projeto”



Metodologias aprovadas pelo Painel Executivo



Metodologias aprovadas pelo Painel Executivo



Abordagens VCS

•Afforestation, Reforestation

and Revegetation (ARR) 

•Agricultural Land Management 

(ALM) 

•Improved Forest Management 

(IFM) 

•Reducing Emissions from

Deforestation and Degradation

(REDD) 

•Peatland Rewetting and

Conservation

•Compensation (PRC) 



Metodologias VCS

VM0003 Methodology for Improved Forest Management through Extension of Rotation 

Age, v1.0

VM0004 Methodology for Conservation Projects that Avoid Planned Land Use 

Conversion in Peat Swamp Forests, v1.0

VM0005 Methodology for Conversion of Low-productive Forest to High-productive 

Forest

VM0006 Methodology for Carbon Accounting in Project Activities that Reduce Emissions 

from Mosaic Deforestation and Degradation

VM0007 REDD Methodology Modules (REDD-MF)

VM0009 Methodology for Avoided Mosaic Deforestation of Tropical Forests

VM0010 Methodology for Improved Forest Management: Conversion from Logged to 

Protected Forest

VM0011 Methodology for Calculating GHG Benefits from Preventing Planned 

Degradation

http://www.v-c-s.org/VM0003.html
http://www.v-c-s.org/VM0003.html
http://www.v-c-s.org/VM0004.html
http://www.v-c-s.org/VM0004.html
http://www.v-c-s.org/VM0005.html
http://www.v-c-s.org/VM0005.html
http://www.v-c-s.org/VM0005.html
http://www.v-c-s.org/VM0005.html
http://www.v-c-s.org/VM0005.html
http://www.v-c-s.org/VM0005.html
http://www.v-c-s.org/VM0006.html
http://www.v-c-s.org/VM0006.html
http://www.v-c-s.org/VM0007.html
http://www.v-c-s.org/VM0007.html
http://www.v-c-s.org/VM0007.html
http://www.v-c-s.org/VM0009.html
http://www.v-c-s.org/VM0010.html
http://www.v-c-s.org/VM0010.html
http://www.v-c-s.org/VM0011.html
http://www.v-c-s.org/VM0011.html


“Mais difundido no mercado voluntário europeu” 

VCS

Validadores/Verificadores os mesmos

Presente no Brasil

Com metodologias específicas

Custo relativo  



Abordagens ACR

•Afforestation and Reforestation

(ARR)  

•Improved Forest Management 

(IFM) 

•Reducing Emissions from

Deforestation and Degradation

(REDD) 



“Mais difundido no mercado voluntário americano” 

ACR

Validadores podem ser Verificadores 

Acaba de chegar no Brasil

Com metodologias próximas do MDL 
mais flexível
40 anos/ ajuste em 10 AR
10 anos REDD
aceita AR desde 97

Custo menor ajustável



“Mais difundido no mercado voluntário brasileiro” 

INDEPENDENTE

Validadores x Verificadores florestais

Requer publicidade e transparência

Com metodologias adaptadas 

Custo menor

Risco assumido

Legislação específica por estado e município


