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Sobre o guia e modelo de relatório 
 

Este documento fornece orientação detalhada para a elaboração de um relatório de 

avaliação de AVC-HCSA de acordo com os requisitos do Esquema de Licenciamento de 

Avaliadores (Assessor Licensing Scheme - ALS). Ele esclarece o que é necessário nas 

diferentes seções do relatório para que se saiba o que o Painel de Qualidade do ALS 

estará avaliando. Em caso de dúvidas ou se precisar de maiores esclarecimentos, 

entre em contato com qualitymanager@hcvnetwork.org 

A maioria das seções traz uma breve explicação do que é necessário, a menos que seja 

auto-explicativa (por ex. data de apresentação do relatório). Em todo o documento 

destacamos também texto particularmente importante e utilizamos ícones como 

lembrete quando algo é uma questão-chave ou quando um mapa é necessário. 

 

 

Questão-chave Mapa necessário 
 

Este modelo de relatório é baseado no Manual de Avaliação de AVC-HCSA e deve ser 

usado para todos os relatórios de avaliação de AVC-HCSA enviados ao ALS para 

análise. Além de conteúdo e estrutura do relatório, o tamanho do relatório tem um 

impacto na sua avaliação. Dá-se orientação sobre o tamanho (número de páginas de 

texto) de cada seção. Não se exige adesão estrita aos limites de páginas para cada 

seção, mas é importante que a extensão total do relatório não exceda 75 páginas. Se 

o relatório exceder o tamanho recomendado, pode-se solicitar que o avaliador 

condense certas seções antes que a análise do relatório possa ser iniciada– atrasando 

assim o resultado. 

Nota: Orientação para limites de páginas se refere a páginas de texto apenas. Os 

seguintes não contam para os limites de páginas: folha de rosto, página de acrônimos, 

mapas, tabelas, figuras, referências e anexos. 

 

O limite de páginas total é de 75, com os seguintes limites de páginas 

recomendados para cada seção do relatório: 

  
01 Introdução 5 páginas 

02 Equipe de avaliação 1 página 

03 Cronograma de avaliação 1 página 

04 Pré-avaliação 4 páginas 

05 Estudo de âmbito 4 páginas 

06 Descrição da Área de Interesse (AOI) 12 páginas 

07 Seção social: métodos e resultados 16 páginas 

08 Seção ambiental: métodos e resultados 16 páginas 

09 Análise de fragmentos 5 páginas 

10 Recomendações de manejo e monitoramento 6 páginas 

11 Consulta final 3 páginas 

12 Próximas etapas 2 páginas 

mailto:qualitymanager@hcvnetwork.org
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Para ajudar na redução do tamanho do relatório e evitar repetição, não inclua 

passagens copiadas de texto dos documentos acima. Ao invés disso, 

simplesmente cite as seções ou páginas relevantes destes documentos. 

 

Documentos de referência a serem utilizados: 

*Certifique-se de que voce está usando a versão mais recente destes documentos. Se 

uma nova versão existir, o ALS irá comunicar isto aos avaliadores via e-mail. 

• Manual de Avaliação de AVC-HCSA (novembro de 2017) 

• Kit de Ferramentas da Abordagem de HCS V. 2.0 (maio de 2017) 

• Guia Geral para Identificação de AVCs (outubro de 2013) 

• Orientação Comum para Gestão e Monitoramento de AVCs (setembro de 2014) 

• Guia de Implementação de Requisitos Sociais da Abordagem de Alto Estoque de 

Carbono (quando publicado) 

• Interpretações Nacionais de AVC, quando disponíveis. É útil se referir a 

Interpretações Nacionais de AVC, mas note que a orientação global tem 

precedencia em termos de definições oficiais e interpretação da abordagem de 

AVC. Deve-se especificar se uma interpretação nacional de AVC foi usada como 

referência primária para interpretação da presença de AVC. 
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Folha de rosto: relatório de avaliação de AVC-HCSA  
 
 

Data de assinatura do contrato para avaliação  
 

Data de início da avaliação (mes/ano) Insira a data na qual a avaliação começou. Isto deve 

ser quando as atividades de avaliação (por ex. coleta 

de informações na fase de pré-avaliação) foram 

iniciadas. Insira a data exata se conhecida, mas ao 

menos o mes e o ano devem ser indicados aqui. 

Data da primeira apresentação do relatório ao ALS  
 

Data da primeira reapresentação do relatório (se 
relevante)  

 

Data da segunda reapresentação do relatório (se 
relevante) 

 

Nome do avaliador responsável do ALS  
 

Informações de contato do avaliador responsável 

(Organisação ou instituição, endereço, e-mail, 

telefone, Skype)  

Insira sua Organização ou instituição (se relevante), e 

informações de contato como endereço, e-mail, 

telefone e Skype. Note que informações de contato 

não serão divulgadas publicamente no site do ALS. 

Indique se há uma maneira preferida para voce ser 

contactado pelo Gerente de Qualidade do ALS  

Informações de contato da Organisação 

encomendando a avaliação de AVC-HCSA (nome, 

endereço, e-mail, telefone) 

Insira as informações de contato da principal pessoa 

relevante para contato na Organização que está 

encomendando a avaliação. Esta pessoa também será  

contactada pelo ALS durante o processo de avaliação 

do relatório. Indique se há um modo de contato 

preferido. 
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Acrônimos e abreviações 
 

Inclua conforme relevante, alguns exemplos comuns incluem: 

 
AOI Área de Interesse 

AVC 

CLPI 

Alto Valor de Conservação 

Consentimento Livre, Prévio e 

Informado  

HCS Alto Estoque de Carbono 

HCSA Abordagem de Alto Estoque de 

Carbono  
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Elementos exigidos para mapas: 

Os mapas devem ser claros para o leitor (por ex. de resolução adequada, apresentados em escala suficiente 

para interpretação da informação exibida, utilizando cores e padrões distintos (ou simbologia) e tamanhos de 

fontes legíveis e claramente rotulados). Todos os mapas devem incluir legenda, linhas de grade, barra de 

escala, orientação (i.e. seta norte/sul), fontes de dados, dados/projeções, data de criação, versão do mapa e 

coordenadas. Mapas devem ser identificados como provisórios se relevante e deve haver uma explicação do 

que é recomendado para mudança da versão provisória do mapa para a definitiva. Isto pode fazer parte da 

seções de recomendações ou de próximas etapas do relatório. 

 

 

 

Lista de mapas necessários  
 

 

Liste todos os mapas incluídos no relatório e indique onde (número de página) todos os mapas necessários se 
encontram no relatório. 

 
 

Mapas necessários Seção onde o mapa se encontra 

(acrescente o número da página) 

Mapa mostrando localização da Unidade de Manejo (UM) 

(área onde se dará a atividade de produção da commodity –

pode ser UM, concessão, etc. dependendo do que for 

apropriado para o contexto) no país. O mapa deve mostrar 

também grandes infra-estruturas (estradas e estradas-de-

ferro) e usos da terra circundante 

1.2 Local da avaliação 

Áreas/locais visitados durante o estudo de âmbito (por ex. 

locais de verificação de campo para classificação da 

cobertura da terra, assentamentos, tipos de habitats) 

5.1 Resumo das atividades do estudo de âmbito 

Mapa da Área de Interesse (AOI) com os limites da 

paisagem mais ampla e da unidade de manejo  

6.1 Limites da AOI 

• Mapa mostrando a AOI em relação a áreas 

protegidas ou áreas prioritárias de conservação na 

paisagem mais ampla 

• Mapa mostrando delimitação da bacia hidrográfica, 

rios e outros recursos hídricos importantes na AOI 

6.2 e/ou 6.3 Características biológicas e ecológicas  

Mapa mostrando assentamentos humanos sobrepostos à 

AOI. Limites de vilarejos (formais ou costumários) devem ser 

mostrados (quando disponíveis). Deve estar claro onde a UM 

se sobrepõe aos limites dos assentamentos humanos  

6.4 Características sociais, culturais e economicas  

Mapa do resultado da classificação da cobertura da terra – 

classes de vegetação finais (revisadas)  

6.6 Análise de imagens e classificação da cobertura 

da terra 

• Um mapa para mostrar onde o mapeamento 

participativo foi conduzido. 

• Mapas para cada tipo de estudo de campo mostrando 

por ex. local destes estudos (se for o caso). 

7.1.2 Métodos sociais  

8.1.2 Métodos ambientais  
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Mapas resultantes de mapeamento participativo com 

partes interessadas locais 

7.2.3 Resultados de trabalho de campo social  

ou conforme relevante em 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 e 7.2.7 

Um mapa de AVC diferente deve ser apresentado para cada 

uma das categorias de AVC (1-6) identificadas durante a 

avaliação (presente ou potencialmente presente). 

Se o AVC for facilmente identificado como um ponto num 

mapa (por ex. um campo de caça) então esta é a localização 

do AVC. Em outros casos, o mapa de AVC irá mostrar uma 

área de AVC (a área onde um AVC está presente ou 

potencialmente presente). Por ex. área onde tigres ou 

espécies de ampla distribuição ocorrem (ou podem ocorrer). 

Mapas devem mostrar AVCs dentro da UM e onde o AVC 

se extende na paisagem mais ampla. Mapas devem 

incluir estrato da cobertura da terra. 

Nas seções 7.2 e 8.2 para todas as sub-seções 

relevantes onde os AVCs tenham sido identificados 

(presente e/ou potencialmente presente) 

Mapa de turfas (se relevante) 8.2.5 Turfa 

Mapa de todas as florestas de HCS propostas  9. Análise de fragmentos – na etapa relevante 

da Árvore de Decisão 

Áreas de gestão de AVC para todos os AVCs identificados 

(presentes ou potencialmente presentes). 

10. Recomendações de manejo e monitoramento 

para cada valor. 

Mapa-síntese mostrando todos os valores 

identificados e todas as áreas de gestão com limites 

da UM e paisagem mais ampla. O mapa deve incluir 

estrato da cobertura da terra. 

10.4 Mapa-síntese 

 

Outros mapas podem incluir por ex.: 

• Mapas de elevações e encostas 

• Mapa histórico de incêndio - esse site pode ser útil: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/download/ 

• Mapa indicativo de terras futuras das populações locais (se disponível) 

 

Lista de materiais adicionais requeridos 
 

Esses materiais devem ser apresentados junto ao relatório de avaliação: 
 

Guia sobre o formato do Shapefile está sendo elaborado e será compartilhado tão logo seja possível. 

• Insira imagens de satélite usadas para classificação, LiDAR ou fotografias aéreas. 

Minimo de 300 dpi, com resolução suficiente para se refazer as análises.   

• Shapefiles de AVCs ou áreas de AVC (representantes de onde AVCs ocorrem) 

• Shapefiles de áreas de manejo de AVC  

• Shapefiles de uso e posse de terras comunitárias  

• Shapefile de classificação final da cobertura da terra   

• Dados completos de parcelas florestais: Dados brutos e processados para cada parcela 

e dados resumidos a nível de parcela. 

• Lista completa de espécies com premissas de densidade florestal (se relevante) 

• Shapefiles de localizações de parcelas de inventário florestal da HCSA  

• Shapefiles para cada etapa da Árvore de Decisão da HCSA  

• Shapefiles de fragmentos florestais de HCS. Cada fragmento deve ser 

numerado utilizando-se as coordenadas do SIG no centro do fragmento. 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/download/
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01 Introdução 
 

01.1  Propósito da avaliação 

Forneça uma perspectiva geral do propósito da avaliação (por ex. para atender a exigências de 

esquemas de certificação, para atender a compromissos de NDPE1, etc.). Descreva o projeto 

atual ou proposto e sua situação presente (por ex. silvicultura ou agricultura), e especifique se é 

um projeto novo ou uma expansão ou rehabilitação de terras agrícolas existentes. Que tipo de 

desenvolvimento está planejado ou em andamento? Qual é o tipo de contrato de arrendamento 

ou posse? Qual a data proposta de início das atividades produtivas, quais as datas e a extensão 

propostas de conversão ou desmatamento (se relevante). Qual o tamanho (ha) da área de 

desenvolvimento2? 

 

01.2  Local da avaliação 

Descreva a localização geográfica da avaliação (incluindo nome, local, área (ha) e coordenadas da 

área de desenvolvimento). Inclua um mapa mostrando onde a avaliação se deu no país (i.e. o mapa 

deve indicar onde está o local da avaliação em relação ao resto do país). Uma descrição detalhada 

da AOI (área de desenvolvimento + paisagem mais ampla) está incluída na seção 6. 

 

01.3  Descrição geral da Organização encomendando a avaliação  

Forneça uma descrição geral da Organização encomendando a avaliação. Que tipo de 

Organização é esta? A Organização tem multiplos projetos no país ou região? A Organização é 

membro de um esquema de certificação ou está em processo de se afiliar a um destes? A área 

de desenvolvimento/commodity já foi certificada ou a Organização está buscando certificação? 

Ela é uma subsidiária de uma empresa certificada? A Organização foi objeto de quaisquer 

reclamações ou campanhas? 

 

01.4  Breve contexto nacional ou regional  

Forneça uma breve descrição de qualquer informação diretamente relevante em relação ao 

contexto nacional ou regional dentro do qual a avaliação se deu. Por exemplo, informação sobre 

planos ou políticas nacionais (incluindo plano nacional de uso da terra ou quaisquer políticas ou 

regulamentos afetando o setor relevante, por ex. moratórias de desmatamento) que possam ser 

relevantes às conclusões da avaliação. Mantenha esta seção breve, já que o foco deste relatório 

está na AOI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NDPE: No deforestation, no peat, no exploitation (sem desmatamento, sem destruição das turfeiras, sem exploração social) 

2 A “área de desenvolvimento” se refere à área onde existem planos ou operações vigentes de desenvolvimento de commodities. Pode ser igual a 

limites de concessão, unidade de manejo, área de contrato ou arrendamento, etc. 
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02 Equipe de avaliação 

Esta seção deve mostrar que a avaliação foi conduzida por uma equipe qualificada. Existem requisitos 

obrigatórios relativos ao avaliador principal e à necessidade de profissionais registrados da HCSA. 

Preencha as tabelas seguintes. Currículos (duas páginas no máximo) de todos os membros da 

equipe devem ser incluídos em um anexo. 

 

Principal avaliador do ALS e especialista em SIG/sensoriamento remoto 

O avaliador principal possui uma licença do ALS (provisória ou definitiva) e é um profissional registrado 

da HCSA. O especialista em SIG/sensoriamento remoto (responsável pela classificação da cobertura da 

terra, identificação de florestas de HCS e análise de fragmentos) é um profissional registrado da HCSA. 

 

Nome Função Instituição (se 
pertinente) 

Especialidade relevante 

(por ex. taxonomia 

vegetal, hidrologia, etc.) 

Experiencia 

nacional ou regional 

relevante (incluindo 

domínio de idiomas) 

 Avaliador principal    

 Especialista em SIG 

e sensoriamento 

remoto 

   

 
Especialistas sociais e ambientais na equipe de avaliação  

 

Nome Função Instituição (se 
pertinente) 

Especialidade relevante 

(por ex. taxonomia 

vegetal, hidrologia, 

antropologia, 

mapeamento 

participativo etc.) 

Experiencia 

nacional ou regional 

relevante (incluindo 

domínio de idiomas) 

     

     

 
Equipe do inventário florestal 

*Currículos não são necessários 

 

Nome Posição 

 Líder da equipe 

 Técnico de identificação de espécies  

 Assistente de medições 

 Responsável por limpeza de parcelas 

 Operador de serra elétrica 

 Operador de bússola 

 Cortador de linhas de grade 
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03 Cronograma de avaliação 

Forneça um cronograma detalhado da avaliação (incluindo pré-avaliação, estudo de 

âmbito e avaliação completa) mostrando claramente o período no campo incluindo datas, 

duração e localização. Forneça na seção do estudo de âmbito abaixo detalhes das 

atividades conduzidas durante o estudo de âmbito. Inclua mapas indicando as localizações 

das atividades de campo nas seções 5.1, 7.1 e 8.1 abaixo. 

Mencione também o tempo de qualquer outra avaliação relacionada importante, incluindo 

estudo de base social, estudo de posse da terra, estudo de turfas, AISA, etc. Explique como 

a avaliação de AVC-HCSA foi coordenada ou combinada com outros estudos ou avaliações 

se pertinente. 
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04 Pré-avaliação 

Recomendamos um parágrafo introdutório sobre a pré-avaliação e sobre como as atividades de 

avaliação foram iniciadas pelo avaliador, tais como a coleta de informações iniciais básicas e a 

comunicação com a Organização. 

04.1  Diligência devida 

Refira-se à secão 2.2.2 do manual e ao Guia de Implementação de Requisitos Sociais da 

Aborgadem de Alto Estoque de Carbono (Guia Social). A tabela completa de diligência devida 

(quatro pré-condições) é questão-chave; portanto a explicação para cada pré-condição deve 

ser satisfatória. 

Para esta seção, o ALS não exige que o avaliador seja um especialista legal ou que verifique a 

conformidade das empresas. Ao invés disso, queremos simplesmente verificar que o avaliador 

levantou estes quatro tópicos (pré-condições) com a Organização encomendante e que há uma 

explicação para cada um (com evidência se possível). 

Para cada uma das quatro pré-condições abaixo, forneça uma explicação (com evidência, se 

disponível, incluída como Anexo) sobre como a Organização cumpriu com as pré-condições antes 

que a avaliação completa fosse realizada. A verificação de campo destas pré-condições ocorre 

durante o estudo de âmbito e a avaliação completa. Novamente, o avaliador não é responsável, 

por exemplo, por confirmar a autenticidade de uma licença fundiária – mas se questões forem 

levantadas durante a consulta a partes interessadas, isto deve ser incluído no relatório. 
 

Pré-condições a serem cumpridas pela Organização  

 

1. Compromisso com salvaguardas ambientais e sociais 

Explicação 

Forneça informação sobre como as pré-condições foram cumpridas. 

 

2. Moratória em qualquer desmatamento ou preparo da terra até que o Plano Integrado de Conservação e Uso da 

Terra (ICLUP) proposto tenha sido concluído  

Explicação 

Forneça informação sobre como as pré-condições foram cumpridas. 



Guia para utilização do modelo de relatório de avaliação de AVC-HCSA 

14       

 

 

 
 
 

 

3. Comprovação de direito legal sobre a Área de Interesse ou permissão para explorá-la  

Explicação 

Forneça informação sobre como as pré-condições foram cumpridas. Note que os direitos legais estão mais provavelmente 

conectados com a UM e é pouco provável que incluam direitos de exploração ou desenvolvimento da paisagem mais 

ampla. A Organização forneceu um mapa com as coordenadas da UM (área de arrendamento/licença/concessão)? 

 

 
4. O processo de CLPI foi iniciado com divulgação completa do projeto proposto entre todas as comunidades 

e partes interessadas potencialmente afetadas, e o processo para negociação e consentimento futuros foi 

acordado, com representantes nomeados através de um processo justo 

Explicação 

Forneça informação sobre como as pré-condições foram cumpridas. Veja a etapa 1.3 do Guia Social. Inicie o engajamento 

com as comunidades afetadas para verificar o que deve ser feito pela Organização. Verifique os seguintes resultados: a 

designação das comunidades afetadas, seus CLPI iniciais para a continuação do processo, e a especificação de 

mecanismos para interações subsequentes entre as comunidades e a empresa. Estas disposições e o acordo serão 

definidos num documento escrito que é assinado ou oficialmente validado de outra forma pela Organização e por 

representantes livremente escolhidos das comunidades que aceitaram participar. Deve-se fazer um registro detalhado das 

reuniões realizadas, incluindo participantes, conteúdo e resultados. 

 

04.2  Portal de CLPI  

Veja Seção 2.2.3 do Manual. Explique brevemente (um parágrafo) como a informação 

coletada durante a fase de pré-avaliação o levou a prosseguir com o estudo de âmbito.  



Guia para utilização do modelo de relatório de avaliação de AVC-HCSA 

 

    15 

 

 

 

05 Estudo de âmbito 
 

Toda a seção 5 é uma questão-chave. 

05.1  Resumo das atividades de estudo de âmbito  

Esta seção deve explicar as atividades e conclusões do estudo de âmbito (incluindo a visita de 

campo exigida). Veja a seção 2.3.5 do manual para orientação detalhada. Descreva as 

diferentes atividades conduzidas durante o estudo de âmbito, assim como as datas em que 

estas atividades se deram. 

Forneça também um mapa ou mapas dos locais visitados durante o estudo de âmbito (por ex. 

onde foram conduzidas as visitas de campo? onde se deu a verificação de campo da 

classificação inicial da cobertura da terra? que vilarejos e outras áreas de interesse foram 

visitados?). 

 

 

Cronograma do estudo de âmbito 

Acrescente ou altere atividades conforme relevante 

 
Atividade Descrição Período 

Coleta de informações   

Visita(s) de campo   

Visita de 

amostras de 

comunidades  

  

Verificação de campo 

do mapa de 

cobertura da terra 

inicial 

  

Identificação das 

partes 

interessadas e 

consultas iniciais  
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05.2  Lista de consultas  

Forneça detalhes de pessoas e/ou grupos consultados durante o estudo de âmbito. Podem 

estar incluídos uma seleção das comunidades locais, especialistas técnicos, representantes 

de empresas, governo, ONGs sociais e ambientais, etc.  

 

Especialistas e partes interessadas contactados/consultados durante o estudo de âmbito  

Acrescente linhas na tabela ou informações adicionais conforme relevante  

 

Nome Título/função Organização/grupo social Questões principais e recomendações  

    

    

    

    

 
 

05.3  Portal de CLPI  

Veja Seção 2.3.5. do Manual. Explique brevemente (um parágrafo) como a informação coletada 

durante a fase de estudo de âmbito o levou a prosseguir com a avaliação completa.  
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06 Descrição da AOI 
 

Na seção 6, somente a sub-seção 6.1 é uma questão-chave. 
 

06.1  Limites da AOI 

Descreva a AOI (UM acrescida da paisagem mais ampla) e a lógica para determinação dos limites 

da AOI. Veja a Seção 2.3.1 do manual e a Seção 2.3 do Guia Geral para Identificação de AVC. A 

paisagem mais ampla pode ser determinada por: (a) identificação da bacia hidrográfica ou da 

unidade de terra geográfica contendo um conjunto de ecossistemas interativos; (b) seleção de 

tamanho de unidade que abranja a unidade de manejo e uma zona tampão da área circundante 

(por ex. 50.000 ou 100.000 ha); ou (c) uso de um raio de 5 km a partir da unidade de manejo. 

 
Note que na opção C (usando um raio arbitrário de 5km) há risco de exclusão de importantes 

informações de AVC para a paisagem mais ampla. Por exemplo, se uma área protegida está 

localizada a 6 km da área de desenvolvimento, ainda é importante se incluir esta informação 

na avaliação de AVCS. 

 
Deve-se incluir um mapa mostrando os limites da UM e da paisagem mais ampla e refletindo o 

critério utilizado para se definí-los. O mapa da AOI deve incluir um estrato da cobertura da terra. 

É importante que as seguintes informações sejam incluídas: 

• tempo de qualquer data limite do esquema de certificação (se pertinente) 

• tempo em que a empresa obteve a licença/autorização  

• tempo em que a avaliação foi conduzida  

Todos com imagens de satélite e respectivas interpretações de cobertura da terra. 

As Seções 6.1 a 6.6 devem se enfocar nas características da AOI e não em informações gerais 

sobre o país ou região. Porém, informações relevantes a respeito da área além da AOI podem ser 

incluídas se forem diretamente relevantes aos valores sociais e ambientais da AOI. 

06.2  Características físicas e ambientais  

Descreva características tais como: topografia, clima, acidentes geográficos importantes, 

geologia, solos e hidrologia (bacias hidrográficas, etc.). Um mapa mostrando importantes bacias 

hidrográficas, rios e outros recursos hídricos na AOI deve ser incluído. 

 

06.3  Características biológicas e ecológicas 

Descreva características tais como: zonas biogeográficas, tipos de ecossistemas, presença e 

condições das áreas protegidas, reservas florestais, áreas importantes de biodiversidade, 

ocorrencia de populações conhecidas de espécies de preocupação global, corredores 

migratórios, pantanais, turfeiras, Paisagens Florestais Intactas (PFI), etc. Explique se é uma 

paisagem de baixa, média ou alta cobertura florestal (veja o Módulo 5 do Kit de Ferramentas da 

HCSA). Insira mapa(s) do local dentro da paisagem mais ampla, identificando quaisquer áreas 

protegidas próximas. 

 

06.4  Características sociais, culturais e economicas  

Descreva as características sociais, culturais e economicas da AOI incluindo nomes e locais de 

assentamentos, população, etnia, atividades socio-economicas, religião, saúde, infraestrutura, 

educação, organizações comunitárias e direitos costumários da terra e de recursos. O avaliador 

deve citar o Estudo de Base Social e outros recursos tais como qualquer Avaliação de Impacto 

Social que tenha sido conduzida no passado recente (i.e. com menos de tres anos no momento 

da avaliação). Insira um mapa mostrando os assentamentos humanos (com limites e ponto 

central) se sobrepondo à AOI. 
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06.5  Uso da terra e tendências de desenvolvimento 

Histórico do uso da terra e tendências de desenvolvimento, incluindo planos futuros (por ex. 

construção de estradas), iniciativas de desenvolvimento e licenças de produção e exploração 

comercial existentes/propostas. Breve histórico de distúrbios florestais na área, agentes de 

desmatamento. 

 

06.6  Análise de imagens e classificação da cobertura da terra  

Para propósitos de garantia de qualidade, concentre-se em descrever claramente o método 

utilizado e a justificação para tal método. A enfase deve estar na qualidade dos resultados e na 

capacidade dos dados de gerar a qualidade exigida do resultado. Refira-se ao Módulo 4 do Kit 

de Ferramentas da HCSA. Descreva os métodos utilizados para análise de imagens e 

classificação da cobertura da terra, incluindo: 

• Datas das imagens. Devem ser tão próximas quanto possível das datas da avaliação de 

campo (e não mais de 12 meses). 

• Fontes das imagens 

• Justificação para uso de base de dados de imagens  

• Procedimento de classificação incluindo detalhes sobre segmentação, algoritmos 

de classificação e calibragem  

• Software utilizado 

• Pré-processamento – se pertinente 

• Informação de imagens brutas sobre como as bandas foram montadas  

• Trabalho de campo (note que métodos de campo detalhados e análise de dados plotados devem 

ser apresentados em 8.1.2 e 8.2.3) 

Uma avaliação da exatidão da classificação de cobertura da terra deve ser conduzida para se 

determinar se o mapa de cobertura da terra pode ser utilizado para se fazer análise espacial ou 

se existem ou não diferenças significativas entre o mapa de cobertura da terra e o “mundo real” 

no dia da avaliação. 

 

Explique como se passou da classificação de cobertura da terra inicial para a final. Inclua 

descrição do trabalho documental, trabalho de campo para o estudo de âmbito, formação e 

validação dos dados, mostre a classificação de polígonos (amostras) utilizados e matriz. Insira 

mapa da cobertura da terra final (revisada). Classes de cobertura da terra devem ser descritas 

claramente. O mapa da cobertura da terra é a base para outros estudos de campo e deve-se 

mostrar como estratégias de amostragem e designs de pesquisa foram baseados no mapa 

de cobertura da terra. Mencione como classes de vegetação florestal sem HCS mas de 

potencial importancia para avaliação de AVCs foram mapeadas, por ex. florestas pantanosas, 

matas ciliares, manguezais etc. e forneça suas descrições na seção relevante (por ex. métodos 

ambientais). 

 

Inclua descrição sobre como classes de florestas de HCS se correspondem a classes de 

cobertura da terra nacionais. Onde as classificações da cobertura da terra diferem do Kit de 

Ferramentas do HCSA, prepare uma tabela de referência cruzada mostrando as relações entre 

a HCSA e os sistemas nacionais. 

 

Forneça fotos indicativas para caracterizar as classes de vegetação para o leitor. Refira-se a 

dados de parcelas de amostragem na Seção 8.2.2. Descreva como as fotos foram classificadas. 
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07 Seção social: métodos e resultados 

07.1   Métodos sociais 

Descreva os métodos sociais usados na avaliação, com enfase na revisão de literatura, uso de 

dados secundários (veja seção 2.3.2 do manual) e trabalho de campo conduzido pela equipe de 

avaliação. A escolha de métodos e amostragem (tamanho e concepção das amostras) deve ser 

justificada. 

 

07.1.1 Revisão de literatura e uso de dados secundários  

Descreva os métodos usados nas atividades de coleta de informações com base 

documental. Toda a literatura e dados secundários devem ser listados na seção de 

referências. O avaliador deve se familiarizar com o Guia de Implementação de Requisitos 

Sociais da HCSA (quando publicado), que descreve relatórios sociais requeridos tais como o 

Estudo de Base Social e o Estudo de Posse e Uso da Terra (com mapeamento participativo 

inicial) de responsabilidade da empresa. 

 
07.1.2 Trabalho de campo social 

Isto se refere a coleta de dados primários conduzidos pela equipe de avaliação. Resuma os 

métodos e justifique a escolha de métodos e amostragem. Métodos detalhados devem ser 

anexados, incluindo cópias de guias de entrevistas, levantamentos, etc. Inclua no relatório 

mapa ou mapas de onde o trabalho de campo social foi conduzido. Estes mapas devem ser 

sobrepostos a um mapa contendo informação relativa a posse e uso da terra. Mencione 

como os métodos foram participativos ou representativos de todos os grupos, se relevante. 

Quantas e quais comunidades e outras partes interessadas foram envolvidas e através de 

quais métodos? Mencione nos métodos como o CLPI foi levado em consideração, se 

relevante. Indique se quaisquer comunidades se recusaram a participar da avaliação e/ou 

não deram CLPI para as atividades da avaliação. 

Métodos sociais incluem por ex.: 

• Mapeamento participativo 

• Pesquisas domiciliares  

• Grupos de discussão 

• Calendários sazonais 

• Entrevistas 

Note que mapeamento participativo é exigido. Veja Apêndice 3 do Guia de 

Implementação Social e seção 2.5.1.1 do manual. Descreva como o mapeamento 

participativo foi conduzido e mostre em um mapa onde se deram as atividades de 

mapeamento participativo. Os resultados do mapeamento participativo devem ser 

usados como documentos comprovativos para identificação de AVCs e recomendações 

sobre alocações de terra futuras para a população local.   
 

07.2  Resultados: AVCs sociais e meios de subsistência  

Esta seção deve apresentar claramente os resultados da avaliação, justificados 

adequadamente e com base em provas. Em caso de provas fracas ou resultados incertos, os 

avaliadores devem demonstrar uso apropriado de abordagem preventiva (veja 2.6.2 do Guia 

Geral para Identificação de AVCs). Limitações de estudos, trabalhos de campo, etc. devem 

ser sempre explicadas de forma clara – particularmente em casos onde o trabalho de 

campo tenha sido breve (i.e. tres meses ou menos para avaliação completa). Aborde como 

tais limitações irão afetar os resultados da avaliação (por exemplo: mapas de AVC serão 

provisórios até que se completem os estudos; recomendações serão incluídas para travar o 

projeto até que todos os estudos sociais pendentes sejam completados). 
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07.2.1 Síntese de entrevistas e deliberações  

Consulta a partes interessadas é uma etapa importante na parte final do relatório (veja 

seção 11). Porém, em toda a avaliação, deve haver interação com as várias partes 

interessadas (por ex. comunidades afetadas, caçadores, pescadores, agricultores, 

autoridades  locais) e especialistas (ONGs sociais). Nesta seção, descreva os resultados 

destas interações.  Estas consultas evidentemente podem abordar tópicos sociais e 

ambientais juntamente. O importante é que a consulta seja registrada (quem foi 

consultado e quais foram as questões ou tópicos). Inclua o tipo de contato (por ex. reunião 

de grupo ou seminários, entrevista individual, e-mail, cartas, telefonemas) em que estas 

interações se deram. Acrescente mais linhas na tabela se necessário. Inclua registros 

detalhados de entrevistas e discussões em um anexo. 

 
Especialista/Organi-

zação/grupo social 

Nome/cargo/função – 
conforme relevante 

Tipo de interação Questões e/ou 

recomendações? 

    

    

    

 
07.2.2 Status do CLPI  

Forneça uma descrição geral do status do CLPI na UM ao final da avaliação. Isto deve 

incluir como se verificaram as informações relacionadas ao CLPI coletadas durante a etapa 

de diligência devida, e quão avançadas estão as atividades de CLPI ao final da avaliação. 

Refira-se a seção 1.6 do manual para detalhes sobre o CLPI durante a avaliação. Inclua 

evidências no anexo: atas de reunião, registros de comparecimento etc. 

 

07.2.3 Resultados do trabalho de campo social  

Mapeamento participativo 

Forneça descrição geral dos resultados do mapeamento participativo. Isto deve formar a 

base para identificação de AVCs e recomendações abaixo em relação a terras das 

populações locais. Descreva brevemente quaisquer atividades de mapeamento 

participativo que se deram antes do início da avaliação (por ex. como parte do estudo de 

posse da terra). 

Insira mapas geo-referenciados que foram produzidos a partir de mapeamento 

participativo aqui ou na seção relevante sobre identificação de AVCs 5 e 6, ou terras 

de populações locais e garantia de subsistência futura. 

Outros trabalhos de campo sociais 

Conforme relevante, insira resultados de trabalhos de campo sociais conduzidos durante a 

avaliação. Acrescente sub-títulos relevantes para os diferentes trabalhos de campo sociais 

conduzidos. 
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07.2.4 AVC 4: Serviços ecossistemicos em situações críticas  

Considerando todos os elementos da definição do AVC 4, forneça uma decisão clara sobre 

a presença, presença potencial ou ausência de AVC 4, com base em provas (i.e. revisão de 

literatura, trabalho de campo, consultas). Não é suficiente declarar “presença potencial” 

de um AVC sem fornecer uma avaliação da probabilidade de presença e das limitações do 

conhecimento atual. Se um valor é considerado potencialmente presente, a abordagem 

preventiva deve ser usada, ou então faz-se necessário um esboço detalhado do que deve 

ser feito para identificação segura do AVC. O AVC 4 tem base em ambos resultados sociais 

e ambientais para designação de AVCs. Evite duplicar informações, mas forneça uma 

breve referência e explicação para a informação ambiental. Por exemplo, refira-se a 

encostas e zonas-tampão ribeirinhas ligadas à seção 8 (métodos e resultados ambientais) 

sobre topografia e hidrologia conforme relevante. 

 

AVC 4 Resultado 

Serviços ecossistemicos básicos em 

situações críticas, incluindo proteção de 

bacias hidrográficas e controle de 

erosão de encostas e solos vulneráveis. 

Insira: Presente, Potencialmente Presente, 
Ausente 

 
Insira mapa de AVC 4. Mapas devem mostrar AVC 4 em toda a AOI onde o AVC se extende à 

paisagem mais ampla. 

 
07.2.5 AVC 5: Necessidades básicas da população local 

Considerando todos os elementos da definição do AVC 5, forneça uma decisão clara sobre 

a presença, presença potencial ou ausência de AVC 5, baseada em provas (i.e. revisão de 

literatura, trabalho de campo, consultas). Não é suficiente declarar “presença potencial” 

de um AVC sem fornecer uma avaliação da probabilidade de presença e das limitações do 

conhecimento atual. Se um valor é considerado potencialmente presente, a abordagem 

preventiva deve ser usada, ou então faz-se necessário um esboço detalhado do que deve 

ser feito para identificação confiável do AVC. A identificação de AVC 5 deve ser apoiada por 

evidência de mapeamento participativo e consulta a partes interessadas e deve se referir às 

necessidades de cada comunidade/grupo presente na área, já que é provavel que as 

necessidades variem de uma comunidade para outra. 

 
 

AVC 5 Resultado 

Locais e recursos fundamentais para 

satisfazer as necessidades básicas das 

comunidades locais ou populações 

indígenas (para subsistência, saúde, 

nutrição, água, etc.), identificados através  

de engajamento com estas comunidades ou 

populações indígenas.  

Insira: Presente, Potencialmente Presente, 
Ausente 

 

 
Insira mapa de AVC 5. 

 

Mapas 5 devem mostrar AVC 5 em toda a AOI, incluindo áreas de uso fora do local de 

avaliação, onde o AVC se extende à paisagem mais ampla (por ex. áreas de uso fora da 

área de avaliação, quando tais áreas irão substituir áreas atuais de uso dentro do local de 

avaliação). 
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07.2.6 AVC 6: Valores culturais 

Considerando todos os elementos de definição do AVC 6, forneça uma decisão clara sobre 

a presença, presença potencial ou ausência de AVC 6, baseada em provas (i.e. revisão de 

literatura, trabalho de campo, consultas). Não é suficiente declarar “presença potencial” 

de um AVC sem fornecer uma avaliação da probabilidade de presença e das limitações do 

conhecimento atual. Se um valor é considerado potencialmente presente, a abordagem 

preventiva deve ser usada, ou então é necessário um esboço detalhado do que deve ser 

feito para identificação segura do AVC. A identificação de AVC 6 deve ser apoiada por 

evidência de mapeamento participativo e consulta a partes interessadas. 

 

AVC 6 Resultado 

Locais, recursos, habitats e paisagens de importância 

cultural, arqueológica ou histórica nacional ou global, 

e/ou de importância crítica cultural, ecológica, 

economica ou religiosa/sagrada para as culturas 

tradicionais das comunidades locais ou populações 

indígenas, identificadas através de engajamento com 

estas comunidades locais ou populações indígenas. 

Insira: Presente, 

Potencialmente 

Presente, Ausente 

 
Insira mapa de AVC 6. O mapa deve mostrar AVC 6 em toda a AOI, onde o AVC se extende à 

paisagem mais ampla. 

 

07.2.7 Terras de populações locais e garantia de subsistência futura  

Para o propósito de avaliação de AVC-HCSA, espera-se que o avaliador se engaje em 

discussões sobre terras exigidas para subsistência futura. Apresente uma descrição geral 

destas discussões e atividades e inclua quaisquer figuras e mapas indicativos 

(identificados como “provisórios”). Figuras e mapas devem ser aperfeiçoados e acordados 

através de CLPI durante o desenvolvimento do ICLUP proposto. Refira-se à seção 2.6.3 do 

manual. Recomendações claras devem ser dadas na seção de Próximas Etapas. 

Subsistência e segurança alimentar devem ser plenamente levadas em consideração como 

parte desta consulta. Estimativas de necessidades futuras de subsistência devem ser 

feitas em colaboração com as comunidades locais e devem levar em conta uma ampla 

gama de fatores incluindo, conforme relevante: o período de tempo projetado do 

desenvolvimento planejado, padrões atuais de uso da terra e subsistência, mudanças 

previstas destes padrões devido ao desenvolvimento planejado e áreas de conservação, 

mudanças esperadas de população e impactos, emprego previsto e renda indireta do 

desenvolvimento, contribuições esperadas da empresa para infraestrutura social e 

economica, possíveis mudanças em políticas governamentais ou outras disposições, e 

quaisquer outros fatores relevantes. Os impactos diferenciados nos vários sub-grupos 

dentro das comunidades também devem ser considerados, de acordo com genero, grupo 

étnico, ou status socio-economico. 

O Módulo 2 do Kit de Ferramentas da HCSA indica alocação preliminar de um mínimo de 

0.5 ha de terra por pessoa como parte de um domicílio. Porém nunca é demais enfatizar 

que este número é apenas indicativo e que para se determinar necessidades futuras mais 

precisamente, as necessidades atuais e futuras previstas de terras e recursos naturais de 

cada comunidade devem ser estimadas caso a caso e a quantidade de terra efetiva a ser 

reservada para necessidades futuras de subsistência é uma questão de escolha das 

comunidades afetadas. Da mesma forma, acessos a áreas para caça, pesca, caça com 

armadilhas e coleta de produtos florestais não madeireiros (PFNMs) devem levar em 

conta padrões de uso atuais e futuros previstos e devem estar de acordo com os desejos 

expressos da comunidade. 

Este tópico pode exigir período prolongado e pode não ser realista cobrir todos os 

aspectos durante o período de avaliação. Portanto, é importante levantar estas 

questões nas recomendações para a Organização.  
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08 Seção ambiental: métodos e resultados 

08.1  Métodos ambientais 

Descreva os métodos ambientais usados na avaliação, com foco na revisão de literatura, uso de 

dados secundários (veja seção 2.3.2 do manual) e trabalho de campo conduzidos pela equipe 

de avaliação. Escolhas de métodos e tamanhos de amostras devem ser justificadas. Mapas 

mostrando os pontos de amostragem ou locais de estudos de campo devem ser soprepostos ao 

mapa de classificação de cobertura da terra. 

Métodos devem ser apresentados para todos os estudos conduzidos durante a avaliação, 

por exemplo, os seguintes tipos de estudos: 

 

• Estudos do solo (de preferência conduzidos separadamente e antes da avaliação de AVC-HCSA)  

• Estudos hidrológicos  

• Inventários de parcelas florestais* 

• Levantamentos botanicos/da flora* 

• Levantamentos da fauna* 

• Levantamentos aquáticos 

• Estudos de turfas (de preferência conduzidos separadamente e antes da avaliação de AVC-

HCSA) 

• Entrevistas 

• Revisão de literatura 

Note que alguns métodos são obrigatórios (*). 

 
08.1.1 Revisão de literatura e uso de dados secundários  

Descreva os métodos usados nas atividades de coleta de informações com base 

documental. Toda a literatura e dados secundários devem ser listados na seção de 

referências. Procure usar dados recentes. Se usar dados antigos (por ex. mais de tres 

anos), explique então como a situação pode ter mudado ou por que a informação ainda é 

válida/útil. O objetivo é mostrar que voce utilizou a melhor informação disponível e 

explicou as limitações da informação disponível. 

 
08.1.2 Trabalho de campo ambiental 

Descreva e justifique os métodos de campo. Descreva como a classificação da cobertura da 

terra (mapa) foi utilizada para ajudar a determinar os planos de pesquisa, amostragem, locais 

para trabalho de campo, etc. 

Inventários de parcelas florestais* incluindo: 

• Planos de amostragem do inventário (tamanho, formato, área, e que medições foram 

feitas, número de parcelas por classe de cobertura da terra) e justificação da parcela (se 

diferir do Kit de Ferramentas da HCSA) 

• Mapa indicando parcelas  

• Metodologia usada para amostragem florestal 

• Metodologia usada para cálculos de carbono (equações alométricas, fonte de 

estimativas de densidade florestal) 

• Testes estatísticos aplicados 
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08.2  Resultados de AVCs ambientais e florestas de HCS  

Texto com descrição geral pode ser acrescentado aqui.  

 
08.2.1 Síntese de entrevistas e deliberações 

Consulta a partes interessadas é uma etapa importante na parte final do relatório (veja 

seção 11). Porém, em toda a avaliação, deve haver interação com as várias partes 

interessadas (por ex. comunidades afetadas, caçadores, pescadores, agricultores, 

autoridades locais) e especialistas (ONGs ambientais). Nesta seção, descreva os resultados 

destas interações. Inclua o tipo de contato (por ex. reunião de grupo, reunião individual, e-

mail, cartas, telefonemas) no qual estas interações se deram. Acrescente mais linhas na 

tabela se necessário. Inclua em anexo registros detalhados de entrevistas e discussões.  

 

 

Especialista/Organi-

zação/grupo social 

Nome/cargo/função – 
conforme relevante 

Tipo de interação Questões e/ou 

recomendações? 

    

    

    

 

 

 
08.2.2 Resultados do trabalho de campo ambiental  

Conforme relevante, insira resultados de trabalhos de campo ambientais conduzidos 

durante a avaliação. Por exemplo, resultados de estudo da fauna. Os resultados do 

inventário da floresta de HCS são apresentados em 8.2.3. 
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08.2.3 Avaliação de carbono e classificação de floresta de HCS  

Nota: Esta seção está baseada na classificação final de cobertura da terra conforme descrita 

na Seção 6.6. 

(a) Descrição do estrato (descrição técnica e fotografias) 

(b) Estimativas de área para estratificação vegetal  

 
Tabela de total de hectares por classe de vegetação 

 

Classe de cobertura da terra Número de Hectares % do total da unidade de 
manejo  

Classes de HCS Potenciais 

Floresta de Alta Densidade    

Floresta de Densidade Média   

Floresta de Baixa Densidade    

Floresta de Regeneração Jovem   

Sub-total   

Classes sem HCS  

Vegetação arbustiva   

Terreno descampado   

Minas, agricultura de pequeno 

porte, plantações, etc. 

  

Sub-total   

Total   

 

 
(c) Mapas de estratificação vegetal  

Apresentação de mapas e discussão. 

(d) Estimativas de estoque de carbono para estratificação vegetal  
 

 Tabela de total de hectares por classe de vegetação 

 

Classe de cobertura da terra Área Número 

de 

parcelas 

Estoques 

Médios de 

Carbono  

Erro 

padrão da 

média 

Intervalo de 
confiança (90%) 

Estoques 

Totais de 

Carbono  

     Inferior Superior  

 (ha)  tC/ha 

Classes de HCS Potenciais 

Floresta de Alta Densidade        

Floresta de Densidade Média       

Floresta de Baixa Densidade        

Floresta de Regeneração Jovem       

Classes sem HCS 

Vegetação arbustiva       

Terreno descampado       

Minas, agricultura de pequeno 

porte, plantações, etc. 
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(e) Análise estatistica do inventário de estoque de carbono  
 

Veja exemplo abaixo. Para os propósitos de análise estatística, há um processo em duas 

etapas: 

1. Primeiro se conduz uma ANOVA que irá verificar se existem diferenças significativas 

entre os estratos (deve haver ou não há motivo para a estratificação). Veja tabela de 

exemplo: 

 
ANOVA 

Fonte de 
Variação 

SQ GL QM Valor de F F 
IC de 90%  

Diferença 
Significativa 

Modelo 71.534 2 35.767 58 2,33 Sim 

Erro 114.052 184 620    

Total 185.586 186     

 
2. Depois se conduz o Teste de Scheffe que irá determinar se existem diferenças 

significativas entre cada estrato.  Este exemplo tem estratos de floresta, floresta de 

regeneração jovem (FRJ) e vegetação arbustiva. Existem diferenças significativas entre 

todos estes estratos. Isto significa que a biomassa/estoques de carbono de cada estrato 

mapeado no campo tem diferenças significativas (como esperado). Tabela de 

exemplo: 

 
Teste de Scheffe  

Variáveis n SQ Média 

Floresta 20 28.822 77,6 

FRJ 127 83.101 44,2 

Vegetação arbustiva 40 2.129 8,0 

 SQE 114.052  

 QME 620  

 p 0,10  

 k 3  

 n 187  

 F (p, k-1, n-k) 2,33  

Diferenças entre Médias em pares 

Tipo Floresta FRJ Vegetação arbustiva 

Floresta  33,4 69,9 

FRJ   36,2 

Vegetação arbustiva    

DMS de Scheffe 

Tipo Floresta FRJ Vegetação arbustiva 

Floresta  12,9 14,7 

FRJ   9,7 

Vegetação arbustiva    

Diferenças Significativas 

Tipo Floresta FRJ Vegetação arbustiva 

Floresta  Sim Sim 

FRJ   Sim 

Vegetação arbustiva    
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Outras análises úteis podem incluir por ex. índices de biodiversidade por classe de 
cobertura da terra 
 

Tabela: Classe de inventário florestal  

 
Classe de cobertura da terra Valor médio de 

carbono 

Descrição física da cobertura da terra, por ex. mistura 

de espécies, tipo de floresta (pioneira, restauração, 

primária, etc.), distribuição de diâmetro, índices 

estruturais, índices de maturidade, etc. 

Floresta de Alta Densidade (FAD)   

Floresta de Densidade Média (FDM)   

Floresta de Baixa Densidade (FBD)   

Floresta de Regeneração Jovem    

 

Vegetação arbustiva   

Terreno descampado   

 
Tabelas mais detalhadas com área basal, cobertura do dossel, cobertura do solo, 

troncos/ha, % troncos pioneiros, etc. devem ser colocadas em um anexo. 

Insira: mapa das classes de cobertura da terra 

 
 

08.2.4 AVC 1: Concentrações de biodiversidade 

Considerando todos os elementos de definição do AVC 1, forneça uma decisão clara sobre 

a presença, presença potencial ou ausência de AVC 1, baseada em provas (i.e. revisão de 

literatura, trabalho de campo, consultas). Não é suficiente declarar “presença potencial” 

de um AVC sem fornecer uma avaliação da probabilidade de presença e das limitações do 

conhecimento atual. Se um valor é considerado potencialmente presente, a abordagem 

preventiva deve ser usada, ou então faz-se necessário um esboço detalhado do que deve 

ser feito para identificação confiável do AVC. 

Inclua um quadro-síntese de todas as espécies de AVC 1 (presentes e potencialmente 

presentes). 
 

AVC 1 Resultado 

Concentrações da diversidade biológica 

incluindo espécies endêmicas e espécies raras, 

ameaçadas ou em perigo que são importantes a 

níveis nacionais, regionais ou globais  

Insira: Presente, Potencialmente 

Presente, Ausente 

 

 

Insira Mapa de AVC 1 

Mapa(s) devem mostrar AVC 1 em toda a AOI (local de avaliação e paisagem mais ampla), 

onde o AVC se extende à paisagem mais ampla. Mapas provisórios devem ser claramente 

identificados. 



Guia para utilização do modelo de relatório de avaliação de AVC-HCSA 

28       

 

 

 

 

 

08.2.5 AVC 2: Grandes paisagens 

Considerando todos os elementos de definição do AVC 2, forneça uma decisão clara sobre 

a presença, presença potencial ou ausência de AVC 2, baseada em provas (i.e. revisão de 

literatura, trabalho de campo, consultas). Não é suficiente declarar “presença potencial” 

de um AVC sem fornecer uma avaliação da probabilidade de presença e das limitações do 

conhecimento atual. Se um valor é considerado potencialmente presente, a abordagem 

preventiva deve ser usada, ou então é necessário um esboço detalhado do que deve ser 

feito para identificação segura do AVC. 
 

AVC 2 Resultado 

Grandes ecossistemas a nível de paisagem, 

mosaicos de ecossistemas e Paisagens 

Florestais Intactas que são importantes a 

níveis nacionais, regionais ou globais. 

Insira: Presente, Potencialmente 
Presente, Ausente 

 
Insira Mapa de AVC 2  

Mapa(s) devem mostrar AVC 2 em toda a AOI (local de avaliação e paisagem mais ampla). Deve 

ser claro se e onde um AVC se extende à paisagem mais ampla ou onde a AOI pode oferecer 

zona de segurança ou conectividade para os AVCs presentes na região. Mapas provisórios 

devem ser claramente identificados. 

 

08.2.6 AVC 3: Ecossistemas raros  

Considerando todos os elementos de definição do AVC 3, forneça uma decisão clara sobre 

a presença, presença potencial ou ausência de AVC 3, baseada em provas (i.e. revisão de 

literatura, trabalho de campo, consultas). Não é suficiente declarar “presença potencial” 

de um AVC sem fornecer uma avaliação da probabilidade de presença e das limitações do 

conhecimento atual. Se um valor é considerado potencialmente presente, a abordagem 

preventiva deve ser usada, ou então é necessário um esboço detalhado do que deve ser 

feito para identificação segura do AVC. 

 

AVC 3 Resultado 

Ecossistemas, habitats ou refúgios 

raros, ameaçados ou em perigo. 

Insira: Presente, Potencialmente 
Presente, Ausente 

 
Insira Mapa de AVC 3  

Mapa(s) devem mostrar AVC 3 em toda a AOI (local de avaliação e paisagem mais ampla), 

onde o AVC se extende à paisagem mais ampla. Mapas provisórios devem ser claramente 

identificados. 

 

08.2.7 Turfa 

Refira-se ao Módulo 4 do Kit de Ferramentas da HCSA: (a) Defina e delineie florestas 

pantanosas com turfa OU (b) Defina e delineie turfa não desenvolvida independente do 

status florestal. 

O relatório deve indicar se existe turfa e incluir um quadro-síntese (tal como exemplo 

abaixo), mostrando a área de cada tipo de solo por classe de cobertura da terra da HCSA. 

A fonte do mapa de turfa deve ser indicada, e sua precisão, se conhecida. Justifique o uso 

do mapa de turfa (os melhores mapas disponíveis devem ser usados). Insira aqui o mapa. 

 

Categoria de classe de cobertura da terra Área de solo mineral  Área de solo turfoso  
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09 Análise de fragmentos 

09.1  Descrição da análise de fragmentos  

Para as etapas da Árvore de Decisão, forneça uma descrição breve (tabela completa a ser 

inserida no anexo) de como cada uma das 13 etapas abaixo foi conduzida. Mostre um mapa 

para cada etapa. 

Inclua justificativa do por que de alguns fragmentos mostrarem um status ‘indicativo’. 

Etapa 1: Sobreponha classes de florestas de HCS com outros estratos 

Mostre mapa de áreas potenciais de floresta de HCS com os seguintes estratos: 

• Posse da terra (incluindo limites) e uso da terra (incluindo uso atual e futuro da terra/de 

recursos) da população local – no mínimo uma área indicativa. Tudo isto deve ser excluído 

da classificação de floresta de HCS. 

• Local de AVCs e áreas de manejo de AVC  

• Áreas de solo turfoso  

• Áreas legalmente protegidas e de conservação exigida (por ex. áreas protegidas, turfeiras 

protegidas, encostas, matas ciliares) – se já não estão incluídas nos mapas listados acima  

Etapa 2: Prova que fragmentos de HCS conectados foram integrados. 

Etapa 3: Evidência de análise da área principal e priorização  

Etapas 4 e 5: Evidência de análise de conectividade concluída corretamente. 

Etapas 6 e 7: Evidência de avaliações de risco e separação de MPP (Fragmento 

Florestal de Média Prioridade) e LPP (Fragmento Florestal de Baixa Prioridade)  

Etapa 8: Evidência de análise de MPP de Alto Risco para presença de FBD, FDM e FAD. 

Etapas 9 e 10: Pré-AER e verificação de AER onde necessário 

Etapa 11: Fusão de HCS indicativo conservado com fragmentos de AVCs 1-4, turfeiras, etc. 

Etapa 12: Evidência de análise de ligação de paisagens e análise de corredores  

Etapa 13: Evidência de qualquer processo de troca e mapas de áreas propostas de conservação, 
áreas de uso de terra comunitária e áreas de desenvolvimento. 
 
Insira: Mapa de cobertura da terra final com fragmentos florestais de HCS  

 

09.2  Discussão e comentários sobre o resultado da Árvore de Decisão da HCSA   

Explique brevemente as limitações ou qualquer etapa que foi modificada e por qual razão. 
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10 Recomendações de manejo e monitoramento  

Esta seção deve explicar as condições necessárias para manutenção ou melhoria de valores 

identificados durante a avaliação. Toda a seção 10 é uma questão-chave. 

10.1 Avaliação de risco 

Uma avaliação de risco é obrigatória nesta seção. Descreva como a avaliação de risco foi 

conduzida. Identifique e descreva riscos atuais e potenciais para todos os valores identificados 

(por ex. fragmentos de florestas de HCS, AVCs, futuras terras da população local e turfeiras). 

Refira-se à seção 2.1 (D) do Guia Comum para Gestão e Monitoramento de AVCs. 

10.2 Recomendações para cada valor 

Mostre mapa(s) de áreas de gestão de AVC e fragmentos de florestas de HCS. Descreva como as 

áreas de gestão foram designadas para abordar ameaças e manter os valores. A fundamentação 

para os fragmentos de florestas de HCS já está descrita na seção de análise de fragmentos. Os 

mapas devem mostrar a extensão das áreas de gestão apenas dentro do local de avaliação (por 

ex. onde a organização encomendando a avaliação possui direitos e responsabilidades para 

manter os valores e florestas de HCS encontrados).  

Esta seção pode ser organizada da forma a seguir para cada valor identificado: 
 

Por ex. AVC 1: Espécie de árvore X 

• Breve resumo do valor e de onde ele ocorre 

• Ameaças ao valor 

• Prescrições de manejo, atividades de gestão, concepção das áreas de manejo  

• Recomendações de manejo 

 

 

 
 

Valor identificado Ameaças Áreas de manejo e 

prescrições 

Recomendações 

de manejo 

Floresta de HCS     

AVC 1    

AVC 2    

AVC 3    

AVC 4    

AVC 5    

AVC 6    

Turfa    



Guia para utilização do modelo de relatório de avaliação de AVC-HCSA 

 

    31 

 

 

 

 

10.3 Recomendações transversais 

Forneça um resumo das recomendações transversais (i.e. como as recomendações de 

gestão podem abordar múltiplas ameaças e/ou apoiar a manutenção de valores). Inclua 

uma breve discussão sobre como os AVCs que se extendem à paisagem mais ampla 

podem ser conservados; por ex. identifique as partes interessadas com direitos sobre 

aquelas áreas de AVC. 

10.4 Mapa-síntese 

Insira: Mapa-síntese mostrando todos os valores identificados e todas as áreas de gestão com 
seus limites e paisagem mais ampla. 

A tabela-síntese abaixo é indicativa. Na primeira coluna o avaliador deve listar o valor 

específico encontrado (por ex. espécies animais, tipo de ecossistema raro) – com linhas 

diferentes acrescentadas para cada valor.  
 

Tabela: Síntese dos valores identificados 

 
Valores sociais e 

ambientais a serem 

conservados 

Área (ha) onde o valor é encontrado 

(dentro da UM apenas) 

Áreas de manejo (ha) 

(dentro da UM apenas) 

Floresta de HCS    

Turfa   

AVC 1   

AVC 2   

AVC 3   

AVC 4   

AVC 5   

AVC 6   

Terras de populações locais 
(se quaisquer adicionais aos 
AVCs 5 e 6). Podem ser 
indicativas. 

  

Total líquido 

(após subtração de 
sobreposições): 
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11 Consulta final 

Forneça um resumo das consultas feitas após todos os resultados da avaliação terem sido 

sintetizados e recomendações de manejo elaboradas (veja quadros abaixo). A consulta “final” é 

uma oportunidade para que especialistas e partes interessadas façam observações sobre os 

resultados e levantem questões, dúvidas ou recomendações. Veja a seção 2.7 do manual. 

Inclua informação sobre quem foi consultado (por ex. especialista, membros da 

comunidade, grupos) e o tipo de interação (por ex. reunião de grupo, reunião individual, e-

mail, cartas, telefonemas) incluindo (se pertinente) como as contribuições foram 

incorporadas ao relatório final. Se apenas uma amostra de partes interessadas relevantes 

foi consultada, explique as razões para isto e descreva como a Organização será orientada 

a dar seguimento a qualquer consulta pendente (isto deve ser claramente explicado nas 

seções de recomendações de manejo e monitoramento e de próximas etapas). 

Documentação detalhada de todas as consultas deve ser apresentada em um anexo. 

Deve-se estipular que tipo de tabelas a serem preenchidas? Estas podem apresentar 

resultados por grupos de partes interessadas ou podem apresentar uma lista de indivíduos e 

uma lista de grupos, existem inúmeras formas de como os resultados podem ser apresentados. 

Para comunidades, é importante que a consulta inclua porta-vozes legitimamente 

nomeados (líder, xamã, etc), e que o acordo sobre áreas de uso de terras comunitárias e 

AVCs 5 e 6 e consentimento para envolvimento no projeto de desenvolvimento sejam 

documentados. Se uma comunidade não tiver dado consentimento, as áreas afetadas 

(onde o consentimento não foi dado) devem ser mostradas em um mapa. 

 
Resumo das consultas 

Consultas em grupo 

 

Nome do grupo Título / função 

do porta-voz  

Organização / grupo 

social  

Local e Data   

T T T T T 

Descreva como se deu a consulta (i.e. reunião de grupo, telefonema, entrevista individual) 

 
 
 

 
Principais preocupações e recomendações  

 
 
 

 
Resposta da equipe de avaliação  
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Consultas individuais 

 
Nome do grupo Título / função 

do porta-voz  

Organização / grupo 

social  

  

T T T T T 

Descreva como se deu a consulta (i.e. reunião de grupo, telefonema, entrevista individual) 

 
 
 

 
Principais preocupações e recomendações  

 
 
 

 
Resposta da equipe de avaliação 
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12 Próximas etapas 
  

Liste quaisquer atividades pendentes a serem completadas, incluindo o que deve ser feito 

para finalização dos mapas provisórios e elaboração do ICLUP, tais como verificações em 

campo adicionais dos limites, obtenção de consentimento, colaboração e consenso. 

Comente sobre: 

• Necessidades imediatas ou atividades imediatas a serem conduzidas  

• Status dos mapas 

• Status do CLPI. Por ex. faça novamente um resumo de onde o CLPI não foi obtido para a avaliação. 

• Status do progresso a respeito de necessidades futuras de terras agrícolas para a população local  

• Status de processos de troca potenciais pendentes (Etapa 13 da Análise de Fragmentos) 

que podem envolver terras comunitárias  

• Quaisquer questões de alto-risco ou questões não resolvidas que precisam ser abordadas a curto prazo  

Inclua terminologia específica do que deve ser feito para mapas provisórios se tornarem 

definitivos e para quaisquer designações de AVC potenciais serem mais seguras. 
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Referências 
 

Anexos 

Anexos necessários 

• Currículos dos membros da equipe de avaliação (inclua detalhes relevantes sobre 

especialidades (por ex. aves, mamíferos, taxonomia vegetal conforme apropriado) e 

experiencia). Limite os currículos a duas páginas cada. 

• Engajamento comunitário em toda a avaliação. Detalhes de reuniões realizadas (incluindo 

datas, participantes e suas funções, tópicos/resultados), atividades de mapeamento 

participativo, participação em coleta de dados de campo. 

• Classificação da cobertura da terra: avaliação de precisão (forneça matriz de erros para 

amostras de treinamento e teste os pixels) 

• Fotos indicativas de cada classe de vegetação. Cinco imagens (N, S, E, O, e vistas do 

dossel) por classe. 

• Análise estatística (alometria utilizada, testes de confiança, justificativa) 

• Análise de Fragmentos: lista e descrição de fragmentos. Preencha o quadro seguinte. Cada 

fragmento deve ser numerado e o número do fragmento deve ser incluído nos dados do 

shape file. 

 

 

Número do 
fragmento 

Área Total (ha) Da qual área básica 
(ha) 

Prioridade (Baixa-BP, 

Média-PM, Alta-AP) 

Descrição dos 

resultados da Árvore 

de Decisão  

    Por ex. ‘conservação 

indicativa devido a AP’, 

‘desenvolvimento 

indicativo devido a BP 

em Paisagem de Alta 

Floresta’ 

     

     

 
 

• Evidência de consulta final a partes interessadas: Lista de reuniões, evidência de participação 

em reuniões, lista de pessoas entrevistadas. Outros documentos relevantes (por ex. 

correspondência da comunidade, depoimentos das partes interessadas, etc.). 

Outros anexos 

• Metodologias detalhadas (incluindo as coordenadas do trabalho de levantamento) e técnicas 

de pesquisa (por ex. incluir questionários usados para a avaliação social). 

• Lista completa de espécies que inclui espécies potencialmente presentes a partir de 

revisões de literatura, análises de solo, dados hidrológicos e outras informações técnicas 

(conforme pertinente). 


