
Projeto REDD+ Manoa

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+ Manoa para neutralização de suas emissões.

Janeiro, 2021



1. Carta aos clientes

Projeto REDD+ Manoa – Cujubim - RO



Carta aos clientes

Car@s clientes,

Em nome da Biofílica e dos nossos parceiros no Projeto REDD+ Manoa, 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
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Linha do tempo

O Projeto REDD+ Manoa é uma parceria entre a Biofílica e 

o Grupo Triângulo. A Fazenda Manoa, localizada no 

município de Cujubim, estado de Rondônia, possui uma 

área de 74,038 mil hectares. Ao longo dos seus quase 30 

anos de história, o Grupo Triângulo tem aperfeiçoado 

suas técnicas de manejo na propriedade, tornando-se um 

modelo de referência internacional em manejo florestal 

aliado a conservação da natureza. Saiba mais: 

https://bit.ly/3a8R8lu

A história demonstra o pioneirismo do Grupo no manejo 

florestal sustentável e a fazenda, um dos poucos 

remanescentes de floresta em área privada restantes na 

região, é constantemente ameaçada por invasões e 

roubo de madeira. O Projeto Manoa desempenha um 

papel fundamental na conectividade da paisagem, 

desempenhando função de corredor ecológico entre as 

unidades de conservação próximas, e servindo de abrigo 

para diversas espécies ameaçadas.
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Assista o vídeo sobre a fazenda Manoa

https://bit.ly/3a8R8lu
ttps://www.youtube.com/watch?v=Jk2o9_B5Qfo


Linha do tempo

Início do projeto e atividades iniciais

Manejo Florestal de Baixo Impacto (FSC) 
iniciado em 2005 - contínuo

Visitas a área, identificação de atores e 
escolha das instituições de pesquisa

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

Estudos técnicos

Realização de workshops com pesquisadores, 
proponentes e famílias de pequenos 
agricultores em torno da Fazenda Manoa

Estudos de avaliação socioambiental,
de estoque de carbono e de determinação
da linha de base de desmatamento
e de emissões

Validação e Verificação

2013 
e 

2014

2014 
a 

2016

2017 
e 

2018

Validação CCBS, Validação & Verificação VCS.
Safras 2013, 2014, 2015 e 2016

Articulação política/institucional entre órgãos 
públicos e entidades privadas

2
0

17

Início das vendas

Projeto selecionado e disponível na Plataforma 
Compromisso com o Clima (Instituto Ekos)

Definição da estrutura do Plano de Gestão do 
Projeto.

2
0

18
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Operações
Contexto e destaques

Visita de escola na Fazenda Manoa

Visita de escola na Fazenda Manoa

Após a conclusão do processo de Validação ao final de 2017 e a comercialização
dos créditos gerados entre 2018 e 2019, o nosso principal foco com o projeto tem
sido avaliar qual o melhor modelo de gestão para o Projeto REDD+ Manoa e definir
as diretrizes das ações socioambientais para os próximos anos. O alinhamento
sobre estas questões é essencial para avançarmos com o Projeto e possibilitar a
geração de novas safras de créditos em 2021.

É consenso de ambas as partes que o Projeto terá ações de caráter educacional,
com o oferecimento de cursos e capacitações focados no manejo de recursos
florestais e na educação ambiental. Neste sentido, a Biofílica entende que as
diversas ações já realizadas pelo Grupo Triângulo estão em sinergia com os
conceitos do REDD+. Entretanto, adaptações e aprimoramento são necessários
para garantir o atendimento às Certificações, especialmente no âmbito social:
Climate, Community and Biodiversity Standard – Verra.

Com relação às atividades realizadas, houve continuidade nas ações de educação
ambiental com as escolas do município, ocorreu no 2º semestre de 2019 a visita
técnica de alunos universitários da Faculdade de Rondônia (FARO) para conhecer
a operação de manejo florestal. Saiba mais: https://bit.ly/31pc6IT. Avançamos
também com um diálogo com a Faculdade para a implementação de um curso de
manejo florestal na fazenda.

Adicionalmente, a Beraca visitou a fazenda para avaliar uma potencial parceria na
exploração de produtos florestais não madeireiros. Esta colaboração é de interesse
de ambas as partes, pois agrega uma nova atividade econômica na área e está
alinhada com a proposta do mecanismo REDD+.
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https://faro.edu.br/
https://bit.ly/31pc6IT


Ariranha (Pteronura brasiliensis)

Zogue-zogue (Callicebus torquatus)

Operações
2020

A pandemia do COVID-19 impôs restrições para operações de todas as empresas,
e não foi diferente para a Fazenda Manoa. Algumas atividades de campo do
Projeto REDD+ ocorreram do e outras tiveram que ser suspensas em 2020 e foram
remanejadas para darem início em 2021.
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Monitoramento de Biodiversidade (fauna): Acordo firmado com o 
Laboratório de Mastozoologia e Vertebrados Terrestres da Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR), para o monitoramento da fauna na fazenda. 
Além de atender aos requisitos da Certificação CCB, esta parceria deverá 
fomentar a pesquisa científica e proporcionar o acesso à área para alunos e 
pesquisadores. 

Monitoramento de Parcelas Permanentes (flora): avaliação contínua do 
comportamento ecológico da floresta em áreas manejadas e não 
manejadas. É esperado que os resultados deste trabalho sejam valiosos 
para demonstrar a importância do manejo florestal como ferramenta de 
conservação de florestas na Amazônia.

Foi iniciado no 3º trimestre de 2020 o diagnóstico socioeconômico junto aos 
funcionários da Fazenda Manoa. A Biofílica junto aos gestores da Fazenda 
desenvolveu o questionário que foi aplicado ao funcionários. Os resultados 
levantados servirão de base para definição do Plano de Ação voltadas para 
este público nos próximos anos, que terão foco em capacitação técnica e 
geração de renda para independência financeira.

Os destaques de 2020 foram:
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