
Projeto REDD+ Jacundá

Relatório de Atividades
Histórico e 2020



ÍNDICE

Carta ao clientes01

Linha do tempo02

Operações03



Este relatório é exclusivamente destinado à todas empresas, pessoas e organizações que 

adquiriram  créditos de carbono do Projeto REDD+ Jacundá  para neutralização de suas emissões.

Janeiro, 2021



1. Carta aos clientes

Projeto REDD+ Jacundá – Machadinho D'Oeste - RO



Carta aos clientes

Car@s clientes,

Em nome da Biofílica e dos nossos parceiros no Projeto REDD+ Jacundá, tenho a honra de escrever esta carta aos clientes e abrir o nosso 

primeiro relatório de atividades que a Biofílica se propôs a fazer anualmente para reportar as atividades e andamento dos seus projetos REDD+.

Durante os processos internos de análise e decisórios dentro de cada empresa onde diferentes projetos de carbono são analisados, há 

geralmente duas grandes questões levantadas:

1) qual a destinação e distribuição dos recursos financeiros para continuidade do projeto;

2) a emissão de carbono reduzida, que gera o crédito de carbono, será permanente?

Dessa forma, o maior objetivo desta iniciativa é aumentar a transparência em relação a destinação dos recursos provenientes dos créditos de 

carbono que foram adquiridos.

Visto que este relatório é o primeiro da série, entendo que é importante compartilhar um pouco da história do início dos projetos e uma linha do 

tempo com as principais atividades ao longo dos anos. Agradecemos por terem escolhido os nossos projetos para neutralizar emissões das suas 

organizações. Permanecemos sempre à disposição para explicar os pontos apresentados caso surjam dúvidas.

Desejo a tod@s uma ótima leitura.
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Laion Pazian
Gerente Comercial

Biofílica Investimentos Ambientais



2. Linha do tempo

Projeto REDD+ Jacundá – Machadinho D'Oeste - RO



Linha do tempo

A Reserva Extrativista (RESEX) Rio Preto-Jacundá é uma 

unidade de conservação estadual criada na década de 

90 para populações tradicionais de origem seringalista,

localizada no município de Machadinho D'Oeste, estado 

de Rondônia, possui uma área de 95,300 mil hectares. 

O Projeto REDD+ Jacundá tem como foco o investimento 

na melhoria da qualidade de vida das comunidades

e o monitoramento da cobertura florestal e da 

biodiversidade. A RESEX está localizada em uma região 

de grande pressão para a exploração predatória de 

recursos naturais e sofre carência de serviços públicos 

básicos. Neste contexto, os moradores encontraram na 

comercialização de serviços ambientais uma solução 

para o desenvolvimento social e a conservação das 

florestas de seu território. Saiba mais sobre nossas 

certificações: https://bit.ly/2YeeeBW
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Assista o vídeo sobre o Projeto REDD+ Jacundá

https://bit.ly/2YeeeBW
https://youtu.be/Fr8NwgBV6hI


Linha do tempo

Início do projeto e atividades iniciais2012

Visitas à área, identificação de atores e partes interessadas, e 
escolha das instituições de pesquisa parceiras

Monitoramento do desmatamento através de imagens de 
satélite (atividade contínua)

2013 
a 

2014
Estudos técnicos

Realização de diagnósticos socioambientais, estimativa do 
estoque de carbono e determinação da linha de base

Workshops com pesquisadores, proponentes e a comunidade, 
apresentando resultados dos estudos

Planejamento de atividades

Construção participativa do zoneamento da RESEX e do Plano de uso

Construção participativa do "Plano de Vida“, sendo as atividades que serão 
implementadas pelo projeto

Construção participativa do mecanismo de repartição de benefícios e do 
procedimento para resolução de conflitos

2015 
a 

2017
Validação e Verificação

2015 & 2016

Validação CCBS, Validação & Verificação VCS – safras 2013,
2014 e 2015

Início das vendas

2017

Definição da estrutura do Plano de Gestão do Projeto

Contratação de parceiro local para assessorar e monitorar a implantação do Projeto

Oferecimento de cursos de capacitação para a comunidade
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Linha do tempo

Execução do plano de gestão
2018 

a
2020

Construção de 1 Centro Comunitário com auditório, refeitório e sala de 
computadores

Instalação de antenas para acesso à internet e telefone

5 novas casas

Suporte técnico para aprimoramento de práticas agrícolas e 
desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis

Treinamentos em gestão adm./financeira e oferecimento de cursos de 
informática para a comunidade

Assessoria para contabilidade e gestão financeira

Fortalecimento da vigilância e patrulhamento em parceria com a SEDAM

Construção de 7 novas casas, 1 alojamento, 1 ambulatório médico, 1 poço 
artesiano;

1 antena adicional de internet/telefone

Realização do diagnóstico de cadeias de produtivas, com foco em farinha 
de mandioca, açaí e castanha

Continuidade do suporte técnico e assessoria contábil/adm-financeira

Treinamento para a diretoria da associação em movimentação financeira e 
controle de caixa

Cursos de informática para jovens de toda a comunidade - 24 alunos 
inscritos

Realização de campanha para o monitoramento da Biodiversidade
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3. Operações

ASMOREX - Projeto REDD+ Jacundá – Machadinho D'Oeste - RO



Operações
Contexto e destaques

Instalação de painéis solares

O Projeto RESEX Rio Preto Jacundá vem alcançando importantes avanços desde a
sua Validação, neste período implementamos diversas ações previstas no “Plano
de Vida” construído pela comunidade, que incluem a construção de casas, um
centro comunitário, auditório e refeitório, um ambulatório, dentre outras. Também
foram alcançados importantes avanços no que se refere ao empoderamento e
capacitação da comunidade, que hoje possui autonomia na gestão do Projeto.
Tudo isso graças ao longo trabalho realizado em parceria com o Centro de Estudos
Rioterra, que tem prestado um importante serviço de suporte e assessoria na
estruturação e organização junto à Associação de Moradores da RESEX Rio Preto-
Jacundá e Ribeirinhos do Rio Machado (ASMOREX).

Foram realizados importantes acordos políticos, como o reconhecimento do
Projeto e a definição do modelo de gestão. Neste contexto, destacamos o evento
realizado no 1º semestre de 2019 na RESEX Rio Preto-Jacundá, que contou com a
presença do Governador, Sr. Marcos Rocha, entre outras autoridades, fato que
demonstra a importância e representatividade deste Projeto no Estado de
Rondônia, clique aqui para saber mais.

Como registro negativo fica o desafio de conter o desmatamento na RESEX, com
2.274 hectares desmatados em 2019, que representou um aumento significativo em
relação aos anos anteriores. Desde o início dos investimentos não tivemos sucesso
na definição e implementação de ações que inibissem de maneira efetiva as ações
ilegais realizadas pelos agentes de desmatamento no interior da RESEX e, por
conta disso, o Projeto será penalizado em sua geração de créditos futuros. Sendo
assim, este desafio segue, mais do que nunca, como prioridade máxima no
direcionamento de esforços para garantirmos a continuidade do Projeto.
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Evento de inauguração do centro comunitário com
a presença do governador

Cursos de informática sendo aplicados no telecentro

https://rioterra.org.br/pt/
https://bit.ly/33ybRxO


Operações
2020

Em 2020 tivemos a finalização das ações e investimentos previstos no
Plano de Trabalho 2019/20.

Neste período foi finalizada a construção do ambulatório e alojamento, inclusive
com a aquisição de todos os equipamentos necessários. Tais infraestruturas serão
essenciais para assegurar o atendimento médico básico às famílias e proporcionar
estrutura para recebimento de equipes de pesquisadores, parceiros, e visitantes
na RESEX.

Foi finalizado também neste período o Diagnóstico de Cadeias Produtivas, realizado
pelo Pacto das Águas. Este trabalho será essencial para a definição do plano de ação
para desenvolvimento de cadeias produtivas para os próximos anos, proporcionando
geração de renda para a comunidade. Por conta da pandemia, ficou pendente a
atividade de devolutiva dos resultados à comunidade, que será reagendada
conforme a normalização da situação na região.

Neste período foi iniciado também o Monitoramento de Biodiversidade na RESEX,
realizado em parceria com a Ecoporé. Esta atividade é fundamental para, além de
atender aos requisitos da certificação CCB, também avaliar os impactos ambientais
da degradação florestal ocorrida na RESEX sobre a biodiversidade local e determinar
as futuras ações de mitigação e conservação necessárias para a manutenção das
espécies. A entrega do relatório está prevista para o primeiro trimestre de 2021.

Por fim, registramos os resultados do monitoramento do desmatamento por meio
das imagens dos satélites PLANET. Para o ano de 2020, todos os boletins de
monitoramento com as imagens PLANET já foram concluídos, e ainda que a situação
seja de atenção, notou-se que desde 2018 vem ocorrendo uma redução na abertura
de áreas desmatadas. Ao comparar todo o ano de 2019 com 2020, houve uma queda
no desmatamento de quase 54%.

12

https://ecopore.org.br/novo/
https://www.planet.com/
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