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Carta aos clientes
Car@s clientes,
Em nome da Biofílica e dos nossos parceiros nos Projetos REDD+ Vale do Jari, 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.

Laion Pazian
Gerente Comercial
Biofílica Investimentos Ambientais
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Linha do tempo

A parceria da Biofílica com o Grupo Jari começou em
2010, inicialmente com o desenvolvimento do
Projeto REDD+ Jari Amapá em uma propriedade de
cerca de 246 mil hectares. Em relação a cobertura
de floresta, a área deste projeto foi delimitada em
65 mil hectares, que futuramente pretendemos
ampliar a fim de aumentar o seu potencial de
geração de créditos de carbono. Apesar da área
reduzida, a atuação do projeto abrange toda a
propriedade do Grupo Jari, onde vivem dezenas de
comunidades extrativistas e de pequenos produtores
rurais. Quatro anos mais tarde, em 2014, começamos
a desenvolver o Projeto REDD+ Jari Pará, que
abrange uma área de cerca de 500 mil hectares,
sendo que a área total de implementação das ações
de conservação consiste em mais de 900 mil
hectares. Ambos os projetos apresentam contextos
socioeconômico e ambiental muito semelhantes e
são geridos conjuntamente pela Biofílica e
Fundação Jari, com o acompanhamento e
participação de outros setores do Grupo Jari.
A figura ao lado ilustra , a região total de abrangência
de ambos os projetos e as comunidades
participantes na primeira fase de investimentos.

Assista o vídeo sobre o
Projeto REDD+ Vale do Jari
Siga a Fundação Jari
no Instagram

Linha do tempo
2011
e
2012

2012
a
2013

2014
a
2016

2017
e
2018

Início do projeto

Estudos técnicos
e 1ª validação e verificação

Evolução das atividades e 2ª
validação e verificação

Execução do plano de gestão

Assinatura do contrato e início
dos investimentos no Projeto
REDD+ Jari Amapá

Estudos de avaliação
socioambiental, de carbono e de
determinação da linha de base

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

Realização de workshops com
pesquisadores, proponentes e
comunidade

Realização de workshops com
pesquisadores, proponentes e
comunidades

Início das Reuniões da Câmara
Técnica (atividade contínua)

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

Validação & Verificação VCS
Projeto REDD+ Jari Amapá e
início das vendas - safra 2011

2014:

2016 & 2017 – Jari Amapá:

Desenvolvimento de Planos de Uso
de Propriedade das famílias atingidas
pelo Projeto

Projeto "Luz para Todos"

Assinatura do aditivo contratual entre
os proponentes que deu início ao
Projeto REDD+ Jari Pará
2015 – Jari Pará:
Realização de workshops com
pesquisadores, proponentes e
comunidade

Ações de Educação Ambiental
(atividade contínua)
2018 & 2019:
Implementação dos projetos
prioritários - Cédulas de Crédito
de Carbono
Implantação de viveiros
de mudas florestais

Monitoramento e vigilância
patrimonial para prevenção do
desmatamento e invasões (atividade
contínua)

Implementação do “Fundo Verde”

Estudos diagnósticos socioambientais,
de carbono e determinação da linha
de base

Projeto REDD+ Jari Pará: Consulta
pública, auditoria, validação,
verificação e início das vendas dos
créditos safras 2015, 2016 e 2017

2015 & 2016 – Jari Amapá:
Validação CCBA & Verificação VCS
Projeto REDD+ Jari Amapá - safras
2012 e 2013

Avaliação ambiental de propriedades
Workshops Técnicos

3. Operações
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Operações
Contexto e destaques
Apesar do Projeto Jari Amapá e do Projeto Jari Pará estarem em fases distintas de
implementação e gestão, uma vez que o primeiro teve início em 2011 e o segundo
em 2014, ambos possuem estratégias semelhantes e deverão ter uma gestão
unificada. Até 2015, as ações realizadas tiveram foco na produção de estudos que

Produtores recebendo as Cédulas de Crédito de Carbono

pudessem embasar uma estratégia de gestão de longo prazo. Estes estudos
envolveram desde o levantamento de estoque de carbono e modelagem ambiental
do desmatamento, para determinar a linha de base, até diagnósticos socioambientais.
Entre 2016 e 2019 tivemos avanços importantes na implementação do Projeto Jari
Amapá, e em 2020, iniciamos uma nova auditoria de Verificação VCS e CCB – a qual
deve ser concluída no primeiro trimestre de 2021. Já para o Projeto Jari Pará, nosso
foco esteve direcionado para a finalização dos estudos iniciais e realização da
auditoria de Validação, concluída em 2019.
O Projeto Jari Amapá apresentou avanços importantes neste período. Destacamos
aqui a implementação de 38 Projetos Prioritários com famílias participantes do
Projeto por meio das Cédulas de Crédito de Carbono. Essa ação foi idealizada pela
Fundação Jari, como forma de transferência direta de recursos a fim de apoiar a
produção destas famílias. Iniciado no 2º semestre de 2018 e assistência técnica em
andamento até o momento. Saiba mais: http://bit.ly/3iA5PlC
Produtor recebendo assistência técnica para a implementação
de seu Projeto Prioritário
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Operações
2º semestre 2019 e 2020
Foi finalizada a entrega dos 3.500 mil metros de fios, postes de cimento e
transformadores para levar energia elétrica na comunidade de Nova Conquista,
em novembro de 2019 a energia elétrica chegou para 59 famílias.
Saiba mais: https://bit.ly/3a2rLl1
Foi realizado também no final de 2019 o Monitoramento de Biodiversidade, essencial

Comunidade de Nova Conquista recebendo energia elétrica

não somente para os Projetos REDD+, mas também para as certificações florestais do
Grupo Jari. Saiba mais: https://bit.ly/31oM74i
A principal atividade de projetos REDD+ é desenvolver Boletins de Monitoramento do
Desmatamento para apoiar as operações de patrulhamento, esta atividade é realizada
pela Biofílica desde 2011. Recentemente, é importante destacar que os Projetos
REDD+ passaram a apoiar financeiramente as operações de vigilância patrimonial das
florestas, viabilizando, incluindo a aquisição de um drone para a equipe.

Espécies catalogadas no estuda da Biodiversidade
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Operações
Aprimoramento das ações de combate
ao desmatamento e da gestão financeira
Em 2020, elaboramos ações estratégicas essenciais para garantir a boa gestão e a
sustentabilidade dos Projetos nos próximos anos. A seguir, enumeramos e
descrevemos brevemente cada uma destas ações:

1

Implementação do modelo de gestão conjunta dos Projetos REDD+, por meio da
formalização de uma metodologia que determina as diretrizes e as boas práticas de
gestão financeira e também da realização da auditoria de Verificação do
Projeto Jari Amapá.

2

Realização da 3ª Verificação VCS e 1ª Verificação CCB do Projeto Jari Amapá,
que, além de ser um importante evento para avaliação e demonstração da
aplicação das ações do Projeto, deverá também possibilitar a geração de cerca de
1,3 milhão de Unidades de Carbono Verificadas (VCUs) neste ano, garantindo a
sustentabilidade financeira dos Projetos para os próximos anos.

3

Contratação do Sistema de Monitoramento PLANET, que oferece imagens de
satélite de alta resolução para informar diariamente a ocorrência de
desmatamentos. Esta ferramenta visa dar maior agilidade e eficiência nas ações de
combate às invasões e ao desmatamento dentro da área dos projetos.

Consulta Pública Jari Amapá

biofilica.com.br
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