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PALAVRA DA
DIREÇÃO EXECUTIVA

Com o trabalho do programa de Transparência 
Ambiental e a expertise do núcleo de Inteligência 
Territorial denunciamos as queimadas no Pantanal 
e fomos uma das principais fontes para que o 
Brasil e o mundo possam entender as origens dos 
incêndios, a amplitude deles e as duras 
consequências para as populações locais.

Foi baseado na expertise do nosso programa de 
Direitos Socioambientais que fomos capazes de 
captar emergencialmente mais de um milhão de 
reais para ajudar as populações do Pantanal e os 
povos indígenas de Mato Grosso, continuando em 
paralelo o nosso trabalho de apoio institucional à 
Federação dos Povos e Organizações Indígenas de 
Mato Grosso (Fepoimt) e a consolidação do 
Programa Global REDD for Early Movers (REM).

Na região norte, a criatividade nos permitiu 
superar as adversidades e manter girando as rodas 
do extrativismo sustentável, da agricultura familiar 
e da produção orgânica na Amazônia. 
Conseguimos assim manter mais de um milhão de 
reais de faturamento bruto das cadeias de ciclo 
curto voltadas ao abastecimento alimentar.

O ano de 2020 foi um ano de gerenciamento de 
crises múltiplas. Crises política no Brasil, sanitária e 
ambiental no mundo inteiro com consequências 
devastadoras para as populações do Pantanal, do 
Cerrado e da Amazônia. 

Essas crises nos demandaram uma grande 
capacidade de adaptação. De um lado todas as 
nossas equipes passaram a trabalhar 
remotamente, se desdobrando para achar soluções 
ao dilema de continuar a estar presente e reduzir a 
circulação do coronavírus. Do outro, foi necessário 
intensificar a captação de recursos para recursos 
de proteção sanitária, gêneros alimentícios e 
ações emergenciais. 

Foram meses difíceis onde o ICV como instituição 
redobrou de cuidados para identificar os desafios 
individuais que cada colaborador estava 
vivenciando e ajudar cada um a ter um ambiente 
de trabalho sereno e produtivo 
independentemente da situação.

2020 foi desafiador, mas respondemos presente e 
fizemos a diferença em inúmeras situações.

Finalmente, vale citar as contribuições do nosso 
programa de Incentivos econômicos que continua 
construindo arranjos para dar escala às cadeias 
produtivas livre de desmatamento e que se 
destacou esse ano com a publicação de 
informações chave para limpar a cadeia da soja de 
ilegalidades. 

Saímos de 2020 com uma enorme gratidão, a de ter 
conseguido manter os nossos trabalhos e de, no 
meio do turbilhão que foi esse ano de pandemia, 
ter tido a oportunidade de sermos ainda mais uteis.

Renato Farias - Diretor Executivo
Alice Thuault - Diretora Adjunta
Katy K napp - Diretora Administrativa Financeira
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MATO GROSSO: UM LABORATÓRIO
CONTRA A CRISE CLIMÁTICA MUNDIAL

emissões de Mato Grosso vêm principalmente do 
setor de agricultura e mudanças do uso da terra, 
sendo que o desmatamento e as queimadas são os 
grandes responsáveis, com 67%, enquanto a agrope-
cuária contribui com outros 28% (SEEG, 2017).

Assim, se o desmatamento representa em nível 
mundial cerca de 8% das emissões, as soluções de 
redução de desmatamento e de agricultura livre de 
desmatamento são consideradas mundialmente as 
mais eficientes em termos de custos e representam 
cerca de 30% da necessidade de mitigação às mu-
danças climáticas.

Mato Grosso se configura dessa forma como um 
espaço onde podem ser construídas soluções e 
aprendidas lições fundamentais para enfrentar a 
crise climática mundial. 

Mato Grosso se destaca em nível mundial como um 
dos principais laboratórios de construção das solu-
ções de mitigação às mudanças climáticas. Nele se 
concentram todos os desafios da conciliação de mo-
delos de produção agropecuária predatórios com a 
valorização de um capital florestal de 51 milhões de 
hectares, com a manutenção da riqueza cultural de 
43 povos indígenas e de centenas de populações tra-
dicionais e com necessidades urgentes de uma 
maior justiça socioambiental – incluindo as 140 mil 
famílias da agricultura familiar.

No âmbito da UNFCCC (Convenção Quadro da 
Nações Unidas sobre as mudanças Climáticas – 
CQNUMC), a Contribuição Nacionalmente Determi-
nada (NDC) brasileira se propõe a reduzir as emis-
sões de gases de efeito estufa em 37% em compara-
ção aos níveis de 2005, em 2025, com uma contribui-
ção indicativa subsequente de reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa em 43% em comparação aos 
níveis de 2005, em 2030.

Mato Grosso é fundamental para conseguir atingir 
essas metas, já que é o segundo estado com maior 
emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Brasil. 
Como na maior parte dos estados brasileiros, as 
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O que fazemos?
Atuamos para garantir que o uso do solo e dos recursos 
naturais se dê de forma mais justa e sustentável, ge-
rando resiliência dos sistemas de produção, aumento 
na renda dos agricultores familiares e maior participa-
ção e poder de decisão na cadeia de valor de alimentos. 
O objetivo é a construção de arranjos que deem suporte 
à criação e desenvolvimento de negócios de impacto 
social e ambiental para agricultura familiar em MT.

Como fazemos?
A iniciativa atua em 4 pilares:

Criação de arranjos e inovações em campo que 
deem escala a produção orgânica, sustentável e 
agroflorestal na região

Suporte para tornar os empreendimentos rurais viá-
veis e competitivos

Construção de coordenação e de um ambiente insti-
tucional favorável ao desenvolvimento das cadeias 
de valor

Atuação no reconhecimento social da agricultura 
familiar, da produção ética e sustentável na região

De forma transversal, o programa atua no 
reconhecimento social da agricultura familiar, da 
produção ética e sustentável na região; e na 
construção e implementação de políticas públicas 
relevantes ao setor.

NEGÓCIOS SOCIAIS
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Assistência técnica, Capacitações e Oficinas
• 396 atendimentos de assessorias técnicas
(presenciais e à distância) para pecuária de leite,
planejamento de silagem, sistema de
bombeamento de água, adubação, tipos de insumos,
controle de insetos e doenças, escalonamento do
plantio e dimensionamento de irrigação das áreas
de plantio, planejamento da colheita, manejo do
solo, técnicas de podas.
• 03 Oficinas de Implantação e Manejo
Agroflorestal; e Pecuária Leiteira (envolvendo 53
pessoas).

Apoio ao Beneficiamento 
• Assessoria à regularização: Apoio à aquisição
da licença ambiental (ou dispensa da mesma) para
4 empreendimentos comunitários; articulação e
organização para reforma de 03 cozinhas
comunitárias do PA Nova Cotriguaçu (adequação as
normas da vigilância sanitária)
• Construção do Barracão de Castanha do Brasil
da Associação de Coletores e Coletoras de Castanha
do Brasil do PA Juruena de 811.70m²

Realização de pesquisa em parceria com a 
UFSCAR de São Carlos para utilização do Babaçu 
na dieta de vacas de leite, com foco na 
produção de leite orgânico

Maior governança e um ambiente institucional 
favorável ao desenvolvimento de cadeias de valor 
sustentáveis
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Principais atividades e resultados
Um dos maiores desafios deste período foi fazer a 
readequação da nossa forma de atuação junto às 
famílias agricultoras no contexto da pandemia do 
coronavírus, especialmente pelas limitações de 
acesso à internet, sinal de telefone e energia no 
meio rural. Isso impactou nossas ações e acendeu 
na equipe a importância e necessidade de haver um 
sistema de comunicação mais democrático. 

Com todas as limitações impostas pela pandemia, a 
equipe seguiu as atividades planejadas para o ano.

Arranjos e inovações em campo desenvolvidas 
gerando eficiência e escala na produção orgânica e 
agroflorestal
Áreas produtivas apoiadas diretamente e aquisição 
de insumos
• 34 Famílias, 54,61 hectares de SAF, com foco no
café agroflorestal e frutíferas
• 28 famílias, 127,29 hectares de áreas de 
preservação permanente protegidas
• 40 famílias beneficiadas com bancadas pós
colheita para lavagem e seleção de hortaliças
• Apoio na ampliação e melhorias de um viveiro,
como foco no fortalecimento da cadeia da
restauração
• 25 famílias beneficiadas com insumos para
produção aviária agroecológica;
• 150 toneladas de esterco aviário adquirido e
distribuído à 6 organizações comunitárias
• 30 hectares de café com manejo agroecológico
• Monitoramento de 68 hectares de manejo
rotacionado, com informações da propriedade,
vacas em lactação no rotacionado, produção do dia,
e valor do litro de leite comercializado. Os
resultados mostram uma lotação média de 6 vacas
por hectares, produzindo uma média de 9,5 litros por
vaca dia.
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• 1 Campanha de sensibilização ao combate às
queimadas, com circulação de spot de rádio em Nova
Bandeirantes/MT, encartes e vídeo educativos para
circulação em mídias sociais e distribuição de
cartazes para fixação em locais de circulação pública
em Nova Bandeirantes/MT

• Credenciamento da Rede de Produção Orgânica
da Amazônia Mato-grossense - REPOAMA como
Organismo Participativo de Avaliação da
Conformidade Orgânica - OPAC junto ao MAPA
• Reunião da diretoria da REPOAMA para
planejamento das ações anuais

Crédito
• Capacitação e credenciamento do ICV como
agente de crédito junto ao Sicredi; 03 Visitas de
campo acompanhada da equipe Sicredi com o
objetivo de conhecer a realidade das propriedades
que possuem demanda de crédito
• 1 crédito já aprovado de 15.000 reais para
investimento em horta com 4 anos para pagar; 4
assessorias de crédito junto a famílias agricultoras
para organizar os documentos solicitados no
cadastro

Incidência nas políticas públicas
• Apoio na constituição da Comissão de Assuntos
Fiscais da Agricultura Familiar no CEDRS (Conselho
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável),
nessa atual comissão pretendemos propor
estreitamento com a Secretaria de Fazenda de MT e
o Conselho Regional de Contabilidade para alinhar e
multiplicar com os atores territoriais a legalidade
fiscal da comercialização de grupos da agricultura
familiar
• Participação como coordenação da Comissão de

Produção Orgânica - CPOrg/MT



4Melhor posição de negociação dos agricultores 
familiares, com empreendimentos viáveis e 
competitivos
• 34 reuniões virtuais para monitoramento dos
casos e impactos financeiros da COVID-19 junto às
organizações. Os principais impactos financeiros
se devem à produção parada nas cozinhas
comunitárias, e queda no preço do leite.
• I Fórum de Economia Rural Feminista da
Região Norte e Noroeste de Mato Grosso (formato
virtual)
• 38 reuniões virtuais que teve como objetivo
trabalhar a gestão associativa e cooperativa dos
grupos (planejamento, atualizações, elaboração de
novos projetos)
• Assessoria às organizações comunitárias no
registro, revisão e readequação do estatuto, ata de
fundação, CNPJ e certificação digital; atualização
de quadro de sócios; readequação CNAE e Inscrição
Estadual; orientação na troca de membros da
diretoria. Orientação jurídica sobre os passos e
normais legais de fluxo contábil em
comercialização de associações
• 03 Oficinas de gestão: Estudo de Viabilidade
Econômica do beneficiamento da castanha do
Brasil; Gestão Participativa; Associativismo (48
pessoas)

Maior participação dos agricultores familiares da região 
norte e noroeste de MT na cadeia de alimentos

• Criação de um arranjo comercial coordenado
denominado Rota Local e desenvolvimento de um
protótipo para validação. A Rota Local facilita o acesso à
produtos da agricultura familiar em escala, de forma
ética e justa. Surge para coordenar uma ação conjunta
entre organizações comunitárias no acesso ao mercado
privado. Resultados financeiros com apoio da Rota
Local em 2020 foi de R$278.000,00 em produtos in
natura envolvendo três organizações de base
• 8 reuniões para prospecção de mercados locais com
novos acordos de comercialização através da Rota
Local. No total foram 9 acordos realizados, sendo que
todos continua realizando compras semanalmente
conforme a disponibilidade dos produtos; também foi
aberto um canal de venda direta via whatsapp, com
vendas semanais em média de R$ 9.000,00 reais.
• Auxílio na elaboração 5 projetos de alimentação
escolar sendo 3 projetos PNAE municipal no valor de R$
207.082,00 e 2 PNAE estadual no valor de R$ 129.537,00
beneficiando 137 famílias
• Aprovação de 3 projetos de Aquisição de Alimentos
do PAA CONAB no valor de R$ 384.000,00, são 106
famílias beneficiadas
• Apoio na organização e inauguração de uma feira
livre em Nova Bandeirantes, gerida por duas
associações comunitárias através de um regimento

3 Reconhecimento social da agricultura familiar, da 
produção ética e sustentável
• Aquisição de um caminhão, adesivado com a logo da
Rota Local, e informações sobre o projeto
• Propaganda dos produtos locais na rádio
(Cooperativa Mista Ouro Verde)
• Boletim semestral da Rota Local para divulgação de
resultados e experiências obtidas nesse período pela
iniciativa (https://www.icv.org.br/publicacao/boletim-
redes-socioprodutivas-2020/)
• Flyer de apresentação da iniciativa Rota Local
(https://www.icv.org.br/website/wp-content/
uploads/2021/06/rota-local-flyer.pdf)
• Aquisição das embalagens adequadas para hortaliças
folhosas para as organizações que fazem parte da
comercialização da Rota Local, com as logomarcas de 3
associações comunitárias
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Os projetos que apoiaram o trabalho do programa 
foram os seguintes: 

"Valorizando as Cadeias Socioprodutivas 
Amazônicas” (Redes Socioprodutivas):  Com 
reursos do Fundo Amazônia/ BNDES. O projeto visa 
gerar atratividade econômica e social para cadeias 
de valor que são implementadas de forma 
sustentável e contribuem para a conservação da 
Amazônia. São seis municípios envolvidos (Alta 
Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova 
Bandeirantes, Cotriguaçu e Colniza) e 20 
organizações comunitárias (cerca de 600 famílias). 
Junto a essas organizações, atuamos no 
desenvolvimento de seis cadeias de valor (Cacau, 
Babaçu, Castanha do Brasil, hortifrutigranjeiros, 
Café e Leite) de forma articulada e complementar, 
contribuindo para as especificidades de cada 
produto e grupo comunitário, mas também 
construindo uma rede de inovações focadas em 
desafios comuns.

“Restauração Florestal em APPs degradadas 
em Alta Floresta/MT”: Com recursos do ministério 
da Justiça. O objetivo é iniciar a restauração 
florestal de APPs degradadas para a formação de 
conectividade da paisagem, servindo de ferramenta 
para conservar e melhorar a produção e oferta de 
água em propriedades da agricultura familiar em 
Alta Floresta/MT, contribuindo com a produção 
sustentável e a segurança alimentar dessas 
famílias.

“Promovendo a conservação e recuperação 
em propriedades da agricultura familiar”: 
Com recursos da Global Wildlife Conservation, o 
objetivo é a proteção contra incêndios florestais nas 
propriedades familiares, bem como ações de 
recuperação e diversificação das propriedades em 3 
municípios de MT (Paranaíta, Nova Monte Verde e 
Nova Bandeirantes).
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INCENTIVOS ECONÔMICOS
PARA A CONSERVAÇÃO
O que fazemos?

Atuamos para garantir que o uso do solo e dos 
recursos naturais se dê de forma mais sustentável 
através da aplicação de incentivos econômicos 
públicos e privados de forma diferenciada a atores e 
territórios, de acordo com suas demandas e seu 
desempenho. O objetivo é promover o cumprimento 
da legislação ambiental e adequação a ela, quando 
for o caso, a utilização de práticas produtivas 
sustentáveis e a valorização dos ativos florestais, 
evitando novos desmatamentos. 

Como fazemos?

O programa desenvolve subsídios técnicos para a 
construção e implementação de instrumentos 
econômicos, que buscam influenciar a tomada de 
decisão e provocar mudança de comportamento no 
uso do solo e dos recursos naturais. Esses 
instrumentos funcionam tanto promovendo 
incentivos a práticas de sustentabilidade quanto 
provocando desincentivo, ou incentivo negativo, a 
práticas de ações degradantes, como o 
desmatamento. Os responsáveis pela aplicação 
desses instrumentos são atores governamentais em 
diversas esferas, através de políticas públicas, e 
atores privados, através de negociações e acordos 
comerciais de mercado.
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Em 2020, nosso trabalho foi desenvolvido por meio 
dos projetos:

Delivering Incentives to End 
Deforestation: Global Ambition, Private/
Public Finance, and Zero-Deforestation 
Supply Chains: Financiado pelo Norad/NICFI 
(2016-2020), liderado pelo Environmental 
Defense Fund (EDF) e desenvolvido em parceria 
com ICV, IPAM, ISA e Imazon.

Valorizando as florestas de Mato Grosso: 
Financiado pelo Norad e gerenciado pelo PNUD, no 
âmbito da Força Tarefa dos Governadores pelo 
Clima e Florestas (GCF Task Force). Desenvolvido 
em parceria entre ICV e Governo de Mato Grosso 
(SEMA) entre agosto de 2018 a maio de 2020 

Back to REDD & Mobilizing Asian and US 
markets to reduce commodity driven 
deforestation in Brazil: Financiado pelo Norad/
NICFI (2019-2021) liderado pelo Solidaridad Network 
Brasil, em parceria com ICV, CERES, GTPS e 
Solidaridad China.

Conect@gro: financiado junto a iniciativa REDD 
for Early Movers REM. O projeto desenvolvido em 
parceria com Universidade Federal de Mato Grosso, 
Assessoria Técnica Campo S/A, Instituto Federal de 
Mato Grosso, Embrapa e Cooperativa de Crédito 
Sicredi. 

Em 2020, nosso trabalho foi desenvolvido por dos 
seguintes ações e temas:

Incentivos para práticas produtivas sustentáveis

O ICV tem trabalhado desde 2010 com a promoção de 
Boas Práticas Agropecuárias em fazendas de pecuá-
ria na Amazônia mato-grossense. Por meio deste 
trabalho, tem contribuído com a implementação de 
sistemas de produção de alta eficiência econômica 
pautado na redução de desmatamento, conservação 
e recuperação de recursos naturais. Especificamente 
entre 2011 e 2017 o ICV coordenou o Programa Novo 
Campo. Um programa com múltiplos parceiros da 
cadeia de produção pecuária que culminou na cons-
tituição da empresa PECSA (Pecuária Sustentável na 
Amazônia. Hoje uma Empresa B, reconhecida nacio-
nal e internacionalmente por implantar um sistema 
inovador de produção agropecuária na Amazônia no 
atendimento às fazendas de grande porte.

A partir desta experiência e bons resultados, o ICV 
iniciou em 2019 uma nova fase. A abordagem 
passou a ser de assistência técnica para os públicos 
até então não atendidos, propriedades de médio 
porte, entre 300 a 800 hectares. O intuito básico é que 
por meio de parcerias o ICV promova a ampliação e 
difusão das BPA na região norte de Mato Grosso. 
Nesta fase o ICV está desenvolvendo parcerias com 

aproveitamento das oportunidades nestes merca-
dos a partir da COP25. Os debates envolveram repre-
sentantes de diversos setores e foram muito ricos 
sobre perspectivas para os próximos anos.

Transparência e ambição na Estratégia Produzir, 
Conservar e Incluir (PCI)

O ICV decidiu ser sócio fundador do Instituto PCI, de-
rivado da Estratégia que ajudamos a construir desde 
2015, acreditando que, em um Brasil cada vez mais 
polarizado, o diálogo é a ferramenta de desenvolvi-
mento mais poderosa que temos em mãos. Conquis-
tamos a vaga do Conselho Administrativo do Insti-
tuto, e também fazemos parte do Comitê de Investi-
mentos, responsável pela captação de recursos para 
investimento no cumprimento das metas. No 
âmbito desse comitê, ajudamos a construção do PCI 
Pitchbook, um portfólio para orientar as empresas a 
se engajarem em projetos em Mato Grosso, incluin-
do um projeto do ICV, com agricultura familiar. 
Também fazemos parte do Comitê de Monitoramen-
to, responsável por monitorar o andamento da estra-
tégia em direção às metas, e ajudamos a construir o 
Balanço das Metas Ano 3.

empresas de assistência técnicas locais. Treinando 
novos técnicos. Firmando acordos de cooperação 
com Universidades e Centros de Pesquisa. Dialogan-
do e contribuindo com Cooperativas de Créditos na 
constituição de novos fundos de apoio à produtores. 
Todas estas ações pautadas e orientadas no modelo 
já testado de Boas Práticas Agropecuárias com foco 
na redução do desmatamento. 
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Principais atividades e resultados:

Implementação da política e busca de recursos para 
REDD+ em Mato Grosso

Nesse ano, continuamos a apoiar a implementação 
da política climática de Mato Grosso, representando 
as organizações não governamentais no Conselho 
Gestor do Sistema Gestor de REDD+. Organizamos 
em parceria com a coordenação de Mudanças 
Climáticas da SEMA 4 reuniões do Fórum de 

Mudanças Climáticas onde foram repassados 
conteúdos sobre as mudanças climáticas, os 
impactos das mudanças climáticas sobre a 
produção agropecuária e as negociações 
internacionais.

A valorização da floresta em pé é um objetivo chave 
do ICV, e parte das ações nesse Programa é a busca 
de recursos para isso. Nós organizamos, em parceria 
com o EDF, PCI e SEMA, um workshop dando 
continuidade nas discussões sobre a captação de 
recursos via REDD+ para financiamento da 
conservação florestal e da agropecuária de baixo 
carbono no estado. Participaram cerca de 20 
representantes do governo estadual, da sociedade 
civil e de empresas, que debateram o status das 
negociações do Artigo 6 do Acordo de Paris que 
regula os mercados de carbono, padrões exigidos por 
compradores potenciais no mercado voluntário e em 
mercados da aviação aérea entre outros. 

No nível federal, houve o reestabelecimento da 
Comissão Nacional de REDD+ (CONAREDD+) com 
nova composição de membros, que infelizmente 
reduziu o espaço da sociedade civil, e houve o 
lançamento de projetos e resoluções visando 
estimular o mercado voluntário.

Seguimos contribuindo nessa agenda com nossa 
expertise, através da atuação em rede e da 
participação no Fórum Brasileiro de Mudanças 
Climáticas, que possui cadeira na CONAREDD+, e 
pautando a importância da transparência e do 
cumprimento de todas as salvaguardas, além da 
prestação de contas para a sociedade sobre a 
implementação das ações de REDD+ no âmbito 
federal.

Transparência e ambição na Estratégia Produzir, 
Conservar e Incluir (PCI)

O ICV se manteve atuante no desenvolvimento da 
Estratégia PCI, representando a sociedade civil no 
Conselho Administrativo do Instituto PCI, e 
colaborando com o Comitê de Investimentos, 
responsável pela captação de recursos para o 
cumprimento das metas. Em 2020, foram anunciados 
novos apoios corporativos para ações estratégicas da 
PCI que incluíram o início de um investimento de 
mais de 550.000 dólares pela Fundação Walmart na 
região de Alta Floresta buscando o incentivo e um 
apoio do Soft Commodities Forum (SFC), grupo ligado 
ao Conselho Empresarial Global para o 
Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), em um 
projeto de engajamento de produtores de soja com 
práticas sustentáveis nos municípios de Campos de 
Júlio e Planalto da Serra. Tivemos também um papel 
de liderança no Comitê de Monitoramento, 
responsável por monitorar o andamento da 
estratégia, coordenando a elaboração do Balanço das 
Metas Ano 4, com lançamento previsto para o início 
de 2021. 
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Também organizamos, em parceria com o IPAM, 
duas discussões para avaliar os avanços da imple-
mentação da política climática do estado e seus ins-
trumentos e elementos, com foco na Lei de REDD+, 
de 2013, e planejar os próximos passos. As oficinas 
deram origem a uma proposta de plano de trabalho, 
a ser encaminhada ao Conselho Gestor. O plano 
sugere quais são os caminhos a trilhar para plena 
implementação do Sistema Estadual de REDD+ de 
Mato Grosso.

Produção de informações chave para subsidiar po-
líticas climáticas

Dois mil e dezenove foi também um ano rico em 
termos de produção de novas informações funda-
mentais para MT aprimorar incentivos financeiros 
atuais ou se projetar em futuras captações de recur-
sos. O ICV em parceria com a SEMA/MT ajudou na 
finalização do mapeamento da vegetação de Mato 
grosso (em parceria com a SEPLAN/MT), coordenou 
a realização de uma avaliação das vulnerabilidades 
do agronegócio às mudanças climáticas e de um 
mapeamento socioprodutivo indígena (em parceria 
com a SAI e a Fepoimt).

Principais atividades e resultados
Em 2019 o nosso trabalho foi desenvolvido através 
das seguintes ações:

Implementação da política de REDD+ em Mato 
Grosso

Seguimos de forma muito ativa nossas ações para 
apoiar a implementação da política climática de 
Mato Grosso. Em 2019 fomos eleitos representante 
das organizações não governamentais no Conselho 
Gestor do Sistema Gestor de REDD+, e em parceria 
com a SEMA desenvolvemos três capacitações para 
os membros do Fórum Mato-grossense de Mudan-
ças Climáticas (FMMC) através da iniciativa Flores-
ta de Conhecimento. As capacitações contaram com 
a participação de especialistas de renome nos temas 
de adaptação às mudanças climáticas, medição de 
carbono, e caminhos para a descarbonização da 
economia mato-grossense que enriqueceram os de-
bates entre os membros do FMMC. Em cada 
capacitação, participaram mais de 60 pessoas repre-
sentando a sociedade civil, indígenas, quilombolas, 
agronegócio, agricultura familiar, universidades, e 
órgãos públicos e privados. 

Novas fontes de recursos para valorização da flo-
resta em pé

A valorização da floresta em pé é um objetivo chave 
do ICV, e parte das ações nesse Programa é a busca 
de recursos para isso. Uma das fontes promissoras 
nesse sentido é o mecanismo de redução de emis-
sões da aviação aérea internacional, o CORSIA. 
Dando continuidade às ações de anos anteriores, o 
ICV somou aos parceiros da Aliança REDD+ contra-
tando uma pesquisa de opinião com passageiros 
que mostrou, entre outros resultados, que cerca de 
70% dos passageiros estão dispostos a pagar um 
valor a mais para compensar as emissões em suas 
viagens internacionais. Isso é um argumento forte 
para o posicionamento das empresas aéreas nesse 
esquema.

Nesse sentido também o ICV organizou, em parce-
ria com o EDF, PCI e SEMA, um workshop com o ob-
jetivo de discutir o potencial dos mercados de car-
bono como instrumento para o financiamento da 
conservação florestal e da agropecuária de baixo 
carbono; apresentar o atual contexto destes merca-
dos, suas oportunidades e desafios e identificar po-
tenciais investidores; e discutir estratégias para o 
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Também coordenamos em parceria com a PCI um 
processo participativo para avaliação dos quatro 
primeiros anos de implementação da PCI. 
Representantes de 27 entidades envolvidas na PCI 
desde seu início participaram de mais de 26 horas 
de diálogo em quatro oficinas online sobre os 
avanços, dificuldades, aprendizados e resultados 
em torno das metas da PCI e apontaram sugestões 
para seu aprimoramento. Um resumo dos 
resultados será publicado em 2021 junto com o 
Balanço das Metas.

Responsabilização das cadeias produtivas e setor 
privado sobre o desmatamento 

Para avançar com a promoção de cadeias 
produtivas livres de desmatamento nós lançamos, 
em parceria com Imaflora e Trase, um estudo sobre 
a ilegalidade do desmatamento relacionado às 
exportações de soja em Mato Grosso. Os resultados 
tiveram grande disseminação na mídia nacional e 
internacional e abriram oportunidade para diálogo 
com diversos atores do setor da soja, investidores 
internacionais e órgãos públicos de controle, como 
o MPF.

Nesse ano fomos convidados a compor o grupo de 
líderes do Fórum de Diálogo Desmatamento da 
Coalizão Brasil, Clima Florestas e Agricultura, que 
reúne mais de 250 empresas e representantes do 
agronegócio e entidades da sociedade civil 
brasileira. Com esse grupo, participamos da 
elaboração de um documento com 6 Ações para 
queda rápida do desmatamento na Amazônia, 
entregue a diferentes lideranças do executivo e 
legislativo federal e também a membros do 
parlamento europeu. 12

Lideramos também a Força Tarefa de Dados de 
Desmatamento no desenho e implementação de 
uma pesquisa sobre como o setor privado utiliza 
dados de desmatamento em sua tomada de decisão. 
O resultado da pesquisa será divulgado no início de 
2021. 

Incentivos para práticas produtivas sustentáveis

Ancorados na experiência de sucesso com o 
Programa Novo Campo (https://www.icv.org.br/
publicacao/programa-novo-campo-resultados/), 
cuja abordagem inicial foi para propriedades de 
grande porte, acima de 1000 hectares, em 2020, 
retomamos a implementação de agenda de boas 
práticas agropecuárias para propriedades de médio 
porte 300 a 800 hectares. Um conjunto de 
propriedades que perfaz cerca de 50% do perfil  do 
uso do solo da região norte de Mato Grosso. Além da 
abordagem técnica específica com orientações  
pautados na formatação de propriedades pilotos em 
Alta Floresta. 

Estamos inovando com à parceria a Cooperativa 
de Crédito Sicredi. Parceria que nos permite 
discutir a liberação de créditos futuros pautadas 
no acompanhamento de BPA´s para 
associados da Cooperativa. Para o alcance destes 
resultados à médio prazo, ampliamos um programa 
de formação de estágio para estudantes de 
Universidades e Institutos Federais. Formação essa 
que nos permitirá implementar as BPA´s formando 
técnicos em com critérios e compromissos do 
Protocolo Novo Campo.  
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Publicações em 2020:

Desmatamento ilegal e exportações de soja: o caso 
de Mato Grosso. André Vasconcelos, Paula 
Bernasconi, Vinícius Guidotti, Vinícius Silgueiro, 
Ana Valdiones, Tomás Carvalho, Helen Bellfield, 
Luis Fernando Guedes Pinto. Issue Brief 4. Junho 
2020.

O estudo também foi publicado em outros idiomas:
Illegal deforestation linked to Brazilian soy 

exports (Inglês / English)
非法毁林与巴西大豆出口：以马托格罗索州为例 

(Mandarim / China)

- Brasil exporta soja com desmatamento ilegal. Le
Monde Diplomatique. Acervo Online | Brasil. Luís
Fernando Guedes Pinto (Imaflora), Paula Bernasconi
(ICV) e André Vasconcelos (Trase). Junho de 2020.

Creating a sustainable jurisdiction for agriculture 
and conservation - The case of the Produce, 
Conserve, Include (PCI) initiative in Mato Grosso, 
Brazil. Daniel Meyer (Global Canopy - Trase) e Paula 
Bernasconi (Instituto Centro de Vida - ICV). Trase 
Insights. Novembro de 2020.

https://www.icv.org.br/publicacao/desmatamento-ilegal-e-exportacoes-de-soja-o-caso-de-mato-grosso/
https://www.icv.org.br/2020/06/illegal-deforestation-linked-to-brazilian-soy-exports/
http://resources.trase.earth/documents/issuebriefs/Issue%20Brief4_CN.pdf
https://diplomatique.org.br/brasil-exporta-soja-com-desmatamento-ilegal/
https://insights.trase.earth/insights/creating-a-sustainable-jurisdiction-for-agriculture/


DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS

O que fazemos?

Atuamos para potencializar o fortalecimento insti-
tucional e a incidência de organizações de base, 
como associações indígenas, coletivos e movimen-
tos sociais na garantia e contra as violações de seus 
direitos e do território. Trabalhamos, visando forta-
lecer a perspectiva destes grupos e a incidência 
deles sobre instituições privadas, governamentais e 
nos colegiados onde acontecem as decisões seja 
sobre políticas públicas ou obras de impacto ou no 
apoio a grupos e comunidades tradicionais e seus 
modos de vida.

Como fazemos?

Trabalhamos em rede para desenvolver tecnologias 
sociais junto às instituições de base para potenciali-
zar ações de prevenção, responsabilização e monito-
ramento de políticas públicas. Nossa metodologia 
valoriza processos de aprendizagem e estratégia co-
letiva como forma de criar relações de parceria de 
médio prazo.
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Fortalecendo a sociedade civil para provocar 
transformações em MT, com apoio financeiro 
do Instituto Clima e Sociedade (iCS), este projeto 
visa fortalecer o ICV institucionalmente, além de 
prever um mapeamento de ameaças e 
oportunidades de advocacy para PCTs mapeadas, 
com sua consequente implementação. Visa 
também apoiar a Campanha SOS Filhas do 
Pantanal e Cerrado.

Plataforma Tapajós financiado pelo Fundação 
MOORE (2019 –2021), em parceria com a Operação 
Amazônia Nativa (OPAN) e International Rivers (IR). 
O objetivo é 

Direito Socioambiental financiado pelo Fundação 
Pórticus (2019 –2021), em parceria com a Operação 
Amazônia Nativa (OPAN) e International Rivers (IR)

Infraestrutura para a Amazônia financiado pela 
Fundação Mott (2019-2021)

Em 2020, o trabalho foi desenvolvido por meio dos 
seguintes projetos:

Amazônia Indígena: Direitos e Recursos, com o 
apoio financeiro da United States Agency for 
International Development (USAID) o projeto visa 
melhorar a representação dos povos indígenas no 
desenvolvimento econômico sustentável da 
Amazônia, conservando a biodiversidade e 
reduzindo as emissões da perda de florestas.

Fortalecimento Institucional da Federação dos 
Povos e Organizações Indígenas de Mato 
Grosso (Fepoimt), com apoio financeiro do 
Programa REM/MT, com o objetivo de consolidar a 
Fepoimt como entidade representativa no âmbito 
do Subprograma Territórios Indígenas do REM/MT.

Apoio a Fepoimt no Enfrentamento a Covid 19, 
apoiado pela Fundação Galo do Amanhã

SOS Filhas do Pantanal e Cerrado, apoiado pela 
World Wildlife Fund (WWF /Brasil).

GT Infr aestrutura

Coordenação do GT Infraestrutura onde através do 
trabalho em rede produção de análises, debates pú-
blicos e posicionamentos sobre a Política de Infraes-
trutura do País. Em 2019 foram realizadas cerca de 
50 audiências públicas no Congresso Nacional com 
o propósito de abrir o diálogo entre atores locais, en-
tidades socioambientalistas e formuladores de polí-
tica. Também foram feitas 5 análises independentes 
com o propósito de incidir sobre a política pública 
que geraram posicionamentos coletivos comuns

Posicionamento conjunto e propositivo em relação à 
Lei Geral de Licenciamento, construído a diversas 
mãos, com inúmeras organizações o documento foi 
apresentado aos presidentes da Câmara e do Senado. 
Além de ser um guia permanente para o diálogo com 
os relatores da proposta em ambas as Casas

Com a liderança da International Rivers o GT Infra 
organizou um evento na Câmara Federal para deba-
ter o Projeto de Lei 1962/2015 propõe a simplificação 
do procedimento para licenciamento ambiental de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais 
Geradoras de Energia (CGHs) ação envolveu a Frente 

uma maior visibilidade das lutas e colaboração nas 
estratégias de responsabilização sobre as violações 
de direitos na região do rio Teles Pires cometidas 
pelo complexo de hidrelétricas.

Incidência internacional

A República Popular da China acatou 284 das 346 reco-
mendações, sugeridas por dezenas de países no marco 
de sua terceira Revisão Periódica Universal (RPU), 
dentre elas foram incorporadas as denúncias sobre o 
Teles Pires, perante o Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas (UNHRC), uma ação do Coletivo la-
tinoamericano sobre direitos humanos e financiamen-
tos da China da qual integramos; Realizamos em par-
ceria com dezenas de instituições internacionais e na-
cionais de uma mobilização em Paris, na França, de 
denúncia internacional sobre as violações de direitos 
cometidas por hidrelétricas, a ação levou lideranças 
indígenas da região do rio Teles Pires e da Bacia do Ta-
pajós e aconteceu em paralelo ao congresso mundial 
das indústrias do setor de barragens; e ainda em 2019 
participamos da audiência da Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos, realizada na Jamaica, para 
fortalecer as ações de denúncia sobre as violações de 
direitos que acontecem na região do rio Teles Pires

Parlamentar Ambientalista e lideranças regionais 
diretamente impactadas pelas obras. A análise jurí-
dica pode ser conhecida aqui

Outro documento produzido coletivamente pelo GT
Infra foi uma declaração conjunta sobre a crise do 
desmatamento e queimadas na Amazônia, assinada 
por 120 organizações da sociedade civil, incluindo 
redes, e movimentos sociais e cerca de 30 parlamen-
tares do Congresso Nacional, foi entregue à Confe-
rência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climá-
ticas (COP25), em Madri, na Espanha, em dezembro 
de 2019

Apresentamos enquanto GT Infra propostas para o 
aperfeiçoamento do PDE e do PNE que foram par-
cialmente acatadas pelo Ministério de Minas e 
Energia procurando resguardar os direitos socio-
ambientais. No PNE 2050, por exemplo, das 30 pro-
postas sugeridas pelo GT e a Frente por uma Nova 
Política Energética 16 foram acatadas (mesmo que 
parcialmente)

15



Cursos e formações  

Execução e Conclusão da 1ª turma do projeto de ex-
tensão “Rede de Defensores de Direitos Indígenas”. 
O curso iniciou em 2018 e teve um total de 120 ho-
ras/aula em três módulos onde foram abordados 
temas relacionados a legislação e políticas públicas 
voltados aos direitos indígenas, o direito à Consulta 
Livre Prévia e Informada (CLPI) e a Construção da 
Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial 
em Terras Indígenas (PNGATI). Participaram dessa 
ação 20 representantes de 7 povos indígenas da 
região do Teles Pires e Juruena

Promoção de 5 atividades de formação sobre segu-
rança da informação ao longo de 2019 com movi-
mentos sociais, coletivos e organizações ligadas às 
lutas socioambientais e de direitos humanos que 
atuam na região da bacia do Tapajós e nas sub-ba-
cias do Teles Pires e Juruena

Principais atividades e resultados
Em 2019, desenvolvemos trabalhos por meio das se-
guintes ações:

Apoio à Implementação do Subprograma Territó-
rios Indígenas do Programa REM/MT

Elaboração e execução do projeto de Fortalecimento 
Institucional da Fepoimt, que apoiou a realização da 
4ª assembleia Anual da instituição, realizada em ou-
tubro de 2019 na terra Indígena Portal do Encantado 
em Porto Esperidião MT

Apoio à Fepoimt no acompanhamento da imple-
mentação do subprograma, bem como em sua divul-
gação nas sete regionais: Xavantes, Cerrado Panta-
nal Vale do Guaporé, Médio Araguaia, Noroeste, 
Kayapó e Xingu

Contribuição para mobilizar e articular a participa-
ção dos representantes indígenas nas reuniões da 
governança do subprograma 

Advocacia Popular 

Ações que fortaleceram as estratégias jurídicas da luta 
por direitos na região do rio Teles Pires, impactada pelo 
complexo de quatro grandes hidrelétricas. Estas ações 
foram construídas conjuntamente com os grupos que 
integram a rede Fórum Teles Pires. A partir da estrutu-
ra de ações de inspeção, procura-se a responsabiliza-
ção de violações de direitos cometidas pelas empresas 
e governos responsáveis pelas construções das hi-
drelétricas construídas no rio Teles Pires

43 materiais de comunicação que foram construídos 
com intuito de potencializar as lutas por direitos na 
região da bacia do Tapajós e na sub-bacia do Teles 
Pires

Vigilância Territorial e monitoramento participativo

Ao longo do ano de 2019 foi dada continuidade nas 
ações de monitoramento participativo de impactos 
que realizamos junto de grupos que compõem o 
Fórum teles Pires, na região da sub-bacia do Teles 
Pires. No total 4 ações estratégicas de vigilância ter-
ritorial foram promovidas e subsidiaram as ações 
jurídicas e de comunicação. Assim, conseguiu-se 
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Em 2020, desenvolvemos trabalhos por meio das 
seguintes ações:

Apoio à Implementação do Subprograma Territórios 
Indígenas do Programa REM/MT e no 
enfrentamento a Covid -19.

Por meio de readequações (remanejamento e justes 
de atividades) no projeto de Fortalecimento 
Institucional da Fepoimt, apoiamos a permanência 
da equipe da diretoria e assessoria da em atividade 
possibilitando a Fepoimt a elaboração do Plano 
Emergencial de enfrentamento a Covid -19.

O apoio à Fepoimt se deu no acompanhamento da 
implementação do subprograma, bem como em sua 
divulgação nas sete regionais: Xavantes, Cerrado 
Pantanal Vale do Guaporé, Médio Araguaia, 
Noroeste, Kayapó e Xingu contribuindo na 
mobilizar e articular a participação dos 
representantes indígenas nas reuniões da 
governança do subprograma na reunião que 
aprovou o apoio do Programa REM Mato Grosso por 
meio Subprograma Territórios Indígenas. O Plano 
emergencial apoiará ações voltados para a 
segurança e soberania alimenta, saúde 
comunitária, comunicação, e contra incêndios 
florestais nas sete regionais da Fepoimt: Cerrado e 
Pantanal, Kayapó Norte, Médio Araguaia, Noroeste, 
Vale do Guaporé, Xavante e Xingu.
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Nossa atuação resultou na escolha do ICV para atuar 
como instituição aglutinadora de três das sete 
regionais da Fepoimt (Cerrado e Pantanal, Noroeste 
e Vale do Guaporé) na execução das ações dos eixos:  
Segurança e Soberania Alimentar e Saúde 
Comunitária e das ações que compõe o Eixo: Plano 
comunicação.

Também, captamos recursos, ferramentas, 
máscaras, álcool em gel e cestas básicas, 
levantamos dados construímos uma plataforma 
com informações sobre a Covid 19 para apoiar a 
Fepoimt no auxílio aos povos indígenas de Mato 
Grosso no enfrentamento a Covid 19 a Fepoimt.

Apoio ao Movimento SOS Filhas do Pantanal e 
Cerrado

Apoiamos a Federação dos Organizações Indígenas 
de Mato Grosso (Fepoimt), Rede de Comunidades 
Pantaneira, Casa das Pretas e Coordenação Nacional 
de Articulação de Quilombos – Conaq/ (Conaq/MT) 
liderar o Movimento SOS Filhas do Pantanal e do 
Cerrado.

Captamos R$ 1.087.254,58 em doações que foram 
utilizadas para a aquisição   cestas básicas, 
alimentos, colchões, água potável, sementes, 
ferramentas e outros materiais necessários para 
socorrer as comunidades indígenas, quilombolas e 
povos tradicionais afetados pelo fogo no Cerrado e 
no Pantanal em Mato Grosso.

Por meio do movimento atendemos 1.461 famílias em 
17 comunidades quilombolas, 6 terras indígenas e 9 
comunidades tradicionais afetadas pelo fogo no 
Pantanal e Cerrado em 10 municípios do estado de 
Mato Grosso.

Cursos e formações

Em 2020, em parceria com a Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia (Coiab), 
Federação dos Povos e Organizações Indígenas de 
Mato Grosso (Fepoimt) , Federação dos Povos 
Indígenas do Pará  (Fepipa) e a World Wildlife Fund 
(WWF Brasil) estruturamos a proposta pedagógica 
para o Curso para Gestão de organizações Indígenas 
onde construímos de forma colaborativa e 
participativa o Plano Pedagógico do curso, a escolha 
das organizações 20 organizações indígenas do Mato 
Grosso e do Pará que serão beneficiadas pelo Curso.  
O Curso terá 4 módulos e terá como beneficiários, 
povos e organizações da bacia do Tapajós em Mato 
Grosso e Pará filiadas a Fepoimt e Fepipa. 

Advocacia Popular e Responsabilização

Foram implementadas ações que fortaleceram as 
estratégias jurídicas da luta por direitos na região do 
rio Teles Pires, impactada pelo complexo de quatro 
grandes hidrelétricas em operação, desde 2019. Estas 
ações foram construídas conjuntamente com os 
grupos que integram o Fórum Teles Pires (Coletivo de 
organizações, associações e movimentos sociais.  
primeiro semestre de 2020. 
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A partir da estrutura de ações de monitoramento, 
produção de documentos e verificação 
independente verificar se de fato houve violação de 
direitos.  Ao todo foram produzidas informações 
com o intuito de subsidiar narrativas de defesa de 
direitos e responsabilização por violações na região 
da bacia do Tapajós e na sub-bacia do Teles. Destas 
ações vale destacar a primeira inspeção no baixo 
Teles Pires no primeiro semestre de 2020. 

Vigilância Territorial e monitoramento participativo

Ao longo do ano de 2020 foi dada continuidade nas 
ações de monitoramento de impactos que 
realizamos no âmbito do Fórum teles Pires em 2019. 

O monitoramento remoto que vai de mudança de 
uso do solo até etapas do licenciamento ajuda a 
mapear as ameaças aos territórios. Além disso 
existe o apoio a atividades de valorização dos 
espaços tradicionais.  No total 4 ações estratégicas 
de vigilância territorial e monitoramento foram 
promovidas e subsidiaram as ações jurídicas e de 
comunicação. 

Incidência Nacional

A coordenação do GT Infraestrutura tem sido a via 
de incidência nacional por meio da articulação, da 
comunicação e da capacitação de organizações e 
movimentos de base. Durante o ano de 2020 
mobilizou organizações e pessoas para impedir a 
edição da MP 910 que foi batizada de MP da 
Grilagem.
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Teve êxito em mobilizar diferentes organizações e 
despertou o apoio da mídia tradicional (além das 
redes sociais) subsidiando   reportagens jornalísticas 
no Jornal Nacional e no Fantástico. 

Por meio de webinários promoveu uma série de 
encontros sobre a perspectiva de uma nova 
economia, financiamento, energia, transporte e 
logística. 

Esses encontros ficaram gravados e foram utilizados 
para levar até às organizações e movimentos 
populares informações útil para a capacitação de 
todos na luta por justiça socioambiental.  

A produção de documentos robustos com 
recomendações ao BNDES e ao BID quanto as 
salvaguardas e responsabilidades socioambientais 
dos financiadores, também foi um destaque.  O 
esforço comunicacional do GT Infra tem 
possibilitado desde o início do segundo semestre de 
2020 o envio de newsletters semanais e a gravação 
de podcasts quinzenais trazendo informações e 
conteúdos estratégicos para a defesa dos direitos e 
de uma nova visão de desenvolvimento para a 
Amazônia.

Seguimos acompanhando as políticas públicas no 
que diz respeito à Transporte (Ferrogrão, hidrovias e 
rodovias), a energia (PDE, PNE, Licenciamento, 
geração distribuída, velhos e novos projetos de 
hidrelétricas, etc.), protocolos de consulta e temos 
procurado acompanhar as questões relativas à 
mineração, especialmente em terras indígenas.  

6

5



18

TRANSPARÊNCIA AMBIENTAL

O que fazemos?

O Programa de Transparência Ambiental busca 
melhorar a implementação das políticas públicas 
ambientais por meio da produção e disseminação 
de informações. Para isso, trabalhamos com a 
ampliação da disponibilização de dados públicos, 
na produção de novas informações e na construção 
de narrativas de impacto que ajudem a gerar 
transformações nas políticas socioambientais. 

Como fazemos?

Parte significativa do trabalho relacionado à 
promoção da transparência e melhoria na 
implementação de políticas ambientais se dá por 
meio da publicação de estudos. Assim, em 2020 
destacamos a produção de quatro notas técnicas 
sobre desmatamento e incêndios florestais em 
Mato Grosso que informaram imprensa, sociedade 
e gestores públicos.
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Em 2020, nosso trabalho foi desenvolvido por meio 
dos projetos:

Código Florestal: aprimorando o papel da 
sociedade civil para redução do desmatamento 
e recuperação das áreas degradadas. Financiado 
pelo Norad/NICFI (2016-2020), liderado pelo IPAM e 
desenvolvido em parceria com ICV, ISA, BVrio, 
Imaflora, CI, e Amigos da Terra, UFMG e WHRI. Os 
objetivos específicos da atuação do ICV nesse 
projeto estão voltados à transparência e 
disponibilização de informações ambientais chave 
e ao fortalecimento da sociedade civil e outros 
atores para o acompanhamento da implementação 
do Código Florestal.

Aumentando a Governança e Transparência 
Florestal para o desmatamento zero nas 
cadeias do setor madeireiro e agropecuário na 
Amazônia Brasileira. Financiado pelo Norad/
NICFI (2016-2020), liderado pelo Imazon e 
desenvolvido em parceria com ICV, Amigos da Terra 
e Oeco. A atuação do ICV nesse projeto está voltada 
ao monitoramento da exploração madeireira ilegal, 
e da transparência de políticas de regularização 
fundiária, ambos no estado de Mato Grosso;

Jurisdição sustentável da Fundação Good 
Energies que visa apoiar o fortalecimento de um 
observatório da sociedade civil em nível estadual, 
garantir que esse trabalho seja feito em rede com 
outros estados da Amazônia e ajudar a implementar 
soluções para reduzir o desmatamento e os 
incêndios em Mato Grosso através da estratégia PCI.

de decisão e elabora mecanismos de combate ao 
desmatamento em cadeias produtivas. 

• Proteção dos ecossistemas brasileiros por meio 
da transparência e do controle social quanto ao 
desmatamento e às ilegalidades associadas. 
Financiado pela WWF, nesse projeto o ICV busca 
ampliar a proteção das florestas por meio do 
aumento da transparência e do fortalecimento do 
controle social.

• Monitoramento da exploração florestal. 
Financiado pelo Norad/NICFI e liderado pela 
Environmental Investigation Agency (EIA) e, em 
2020, contou com a parceria do ICV para acelerar o 
mapeamento da exploração madeireira em Mato 
Grosso.

• Simex 2.0: construindo uma rede na Amazônia 
para promover a transparência no Setor Florestal. 
Financiado pelo USFS, liderado pelo Imazon e 
desenvolvido em parceria com ICV, Imaflora e 
Idesam. O ICV apoia a estruturação de uma rede 
sobre exploração florestal na Amazônia e 
desenvolve ações de diagnóstico e capacitação.

Expondo e combatendo práticas ilegais para 
proteger as florestas de Mato Grosso. Financiado 
pela Open Society Foundation, nesse projeto o ICV 
realiza estudos sobre práticas ilegais que ameaçam 
as florestas, informa a sociedade e outros tomadores 
de decisão e elabora mecanismos de combate ao 
desmatamento em cadeias produtivas. 

Proteção dos ecossistemas brasileiros por meio 
da transparência e do controle social quanto ao 
desmatamento e às ilegalidades associadas. 
Financiado pela WWF, nesse projeto o ICV busca 
ampliar a proteção das florestas por meio do 
aumento da transparência e do fortalecimento do 
controle social.

Monitoramento da exploração florestal. 
Financiado pelo Norad/NICFI e liderado pela 
Environmental Investigation Agency (EIA) e, em 
2020, contou com a parceria do ICV para acelerar o 
mapeamento da exploração madeireira em Mato 
Grosso.

Simex 2.0: construindo uma rede na Amazônia 
para promover a transparência no Setor 
Florestal. Financiado pelo USFS, liderado pelo 
Imazon e desenvolvido em parceria com ICV, 
Imaflora e Idesam. O ICV apoia a estruturação de 
uma rede sobre exploração florestal na Amazônia e 
desenvolve ações de diagnóstico e capacitação.

Em 2020, desenvolvemos trabalhos por meio das 
seguintes ações:

Produção de informações chave sobre desmatamento 
e incêndios florestais 

Com base em dados públicos, produzimos nesse ano 
quatro estudos relacionados a práticas ilegais que 
ameaçam as florestas e a vegetação natural de Mato 
Grosso. A caracterização do desmatamento na 
Amazônia e Cerrado mato-grossense explicita a 
sociedade e tomadores de decisão em quais tipos de 
áreas o desmatamento se concentra e revela a alta 
proporção de ilegalidade existente na conversão 
dessas florestas. 

Também acompanhamos e desenvolvemos estudos 
sobre os incêndios florestais durante o período 
proibitivo de 2020. Reportamos quinzenalmente à 
mídia e a sociedade a situação do Pantanal em Mato 
Grosso, bioma que teve parte significativa de seu 
território atingida pelo fogo.

Exploração Florestal na Amazônia

Desde 2014, o ICV realiza o monitoramento da 
exploração florestal no estado. Em 2019, esse trabalho 
ganhou reforços, e passou a ser publicado em 
parceria com a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (SEMA), tornando-se uma informação 
oficial do estado. 

Além da publicação periódica, o ICV intensificou suas 
ações relacionadas ao setor florestal e tem 
colaborado com uma rede de instituições de 
diferentes regiões que estão discutindo o tema na 
Amazônia.  

1

2
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Por dentro do Sistema Eletrônico de Informação ao 
Cidadão (E-SIC): um guia para gestores públicos. 
Abril de 2019. Elaborado com Artigo 19 e Instituto de 
Governo Aberto

Avaliação da transparência das informações am-
bientais na Amazônia. Fevereiro de 2019

Eventos em 2019

Transparência, acesso à Informação e dados abertos 
na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), 
em 09 de julho de 2019. Em parceria com a Sema e 
Instituto de Governo Aberto

Legalidade e Sustentabilidade da Exploração de Ma-
deira na Amazônia, 08 de agosto de 2019. Em parce-
ria com o Imaflora e a Transparência Internacional

Construindo soluções para o financiamento da vali-
dação do CAR, em 04 de dezembro de 2019

Oficina MapBiomas Alerta, de 16 a 18 de outubro de 
2019. Em parceria com Imazon e MapBiomas Alerta

Dentre as ações que o ICV colaborou está um extenso 
diagnóstico sobre a disponibilização de informações 
sobre exploração florestal pelos estados da Amazônia 
e pelo governo federal e a estruturação de 
capacitações para gestores e técnicos dos órgãos 
estaduais de meio ambiente. 

Fortalecendo a participação da sociedade na agenda 
socioambiental de Mato Grosso

Ao longo desse ano, o ICV e parceiros mobilizaram a 
sociedade civil mato-grossense para impedir que 
retrocessos socioambientais ocorressem. Dentre os 
resultados dessa mobilização tivemos a suspenção 
dos efeitos da Instrução Normativa n 09/2020 da 
Fundação Nacional do Índio pela Justiça Federal e a 
alteração do PL 17/2020 eliminando normas que 
poderiam estimular invasões em Terras Indígenas. 
Em ambos os casos haviam violações dos direitos 
territoriais indígenas no estado. 

Essa mobilização culminou na criação do 
Observatório Socioambiental de Mato Grosso 
(Observa-MT), em outubro de 2020. O Observa-MT é 
formado pelo ICV, Fepoimt e OPAN e tem o objetivo de 
produzir informações qualificadas, independentes e 
acessíveis para influenciar de forma positiva as 
políticas socioambientais no estado. 

Publicações em 2020:

Características do desmatamento no Cerrado mato-
grossense em 2019. Fevereiro de 2020

Desmatamento na Amazônia e no Cerrado mato-
grossense em 2019 (Infográfico). Fevereiro de 2020.

Caracterização das áreas atingidas por incêndios em 
Mato Grosso. Agosto 2020.

Características do desmatamento na Amazônia mato-
grossense em 2020. Dezembro de 2020.

Balanço dos incêndios em Mato Grosso em 2020. 
Dezembro de 2020. 

Agravamento de riscos socioambientais e violações 
aos direitos indígenas pelo Projeto de Lei 
Complementar 17/2020 de autoria do Governo de Mato 
Grosso. Abril de 2020.

3

Caracter�sticas do desmatamento no Cerrado mato-grossense em 2019
https://www.icv.org.br/publicacao/desmatamento-na-amazonia-e-cerrado-mato-grossense-em-2019/
https://www.icv.org.br/publicacao/caracterizacao-das-areas-atingidas-por-incendios-em-mato-grosso/
https://www.icv.org.br/publicacao/desmatamentomtamazonia2020/
https://www.icv.org.br/publicacao/balanco-dos-incendios-em-mato-grosso-em-2020/
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2020/06/nota-publica-pelo-arquivamento-do-plc-17-2020-em-mato-grosso.pdf
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Construindo soluções para acelerar a validação do 
CAR em áreas florestais chave. Financiado pela 
Gordon and Betty Moore Foundation (GBMF), lidera-
do pelo ICV e desenvolvido em parceria com Ipam, 
TNC, Isa, Lagesa, Imaflora e Secretaria Executiva do 
OCF. Além de coordenar a execução de todo o proje-
to, a atuação do ICV se volta à análise das condições 
dos governos estaduais para acelerar a validação do 
CAR do Amapá, Piauí, Mato Grosso e Tocantins e 
proposta de opções de financiamento e de arranjos 
institucionais para a implementação da validação 
do CAR em escala

Publicações em 2019

Características do desmatamento na Amazônia ma-
to-grossense. Dezembro de 2019

Caminhos para a validação do CAR nos Estados da 
Amazônia e Cerrado. Novembro de 2019. Elaborado 
com OCF, Imaflora, Ipam, Isa, Lagesa e TNC

Mapeamento da ilegalidade na exploração madei-
reira em Mato Grosso entre agosto de 2016 e julho de 
2017. Outubro de 2019

Os projetos que apoiaram o trabalho do programa 
foram os seguintes:

Código Florestal: aprimorando o papel da sociedade 
civil para redução do desmatamento e recuperação 
das áreas degradadas. Financiado pelo Norad/NICFI 
(2016-2020), liderado pelo IPAM e desenvolvido em 
parceria com ICV, ISA, BVrio, Imaflora, CI, e Amigos 
da Terra, UFMG e WHRI. Os objetivos específicos da 
atuação do ICV nesse projeto estão voltados à trans-
parência e disponibilização de informações am-
bientais chave e ao fortalecimento da sociedade 
civil e outros atores para o acompanhamento da im-
plementação do Código Florestal

Aumentando a Governança e Transparência Flores-
tal para o desmatamento zero nas cadeias do setor 
madeireiro e agropecuário na Amazônia Brasileira. 
Financiado pelo Norad/NICFI (2016-2020), liderado 
pelo Imazon e desenvolvido em parceria com ICV, 
Amigos da Terra e Oeco. A atuação do ICV nesse pro-
jeto está voltada ao monitoramento da exploração 
madeireira ilegal, e da transparência de políticas de 
regularização fundiária, ambos no estado de Mato 
Grosso

Infográfico do Mapeamento da Exploração Madei-
reira em Mato Grosso em 2017. Outubro de 2019. Ela-
borado com Sema

Características do desmatamento no Cerrado mato-
-grossense em 2018. Julho de 2019

Análise e Validação do CAR nos Estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, 
Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins (11 publi-
cações). Julho de 2019. Elaborado com OCF, Imaflora, 
Ipam, Isa, Lagesa e TNC

Do papel à prática: a implementação do Código Flo-
restal pelos Estados brasileiros. Maio de 2019

Panorama dos sistemas eletrônicos de informação 
ao Cidadão: uma análise das ferramentas de diferen-
tes órgãos públicos. Maio de 2019. Elaborado com 
Artigo 19 e Instituto de Governo Aberto

Os limites do sigilo e a agenda da transparência pú-
blica no Brasil. Maio de 2019. Elaborado com Artigo 
19 e Instituto de Governo Aberto

https://www.icv.org.br/publicacao/guia-orienta-implementacao-de-sistemas-eletronicos-de-informacao-ao-cidadao/
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA
TERRITORIAL

Principais atividades e resultados

Compartilhamos de muitas das principais atividades e 
resultados já aqui descritos, em virtude da 
característica sinérgica de atuação com os demais 
programas do ICV. Mas em 2020 o Núcleo deu 
sequência às atividades abrangendo as áreas verdes 
urbanas e em parceria com a Plant-for-the-Planet 
viabilizou a adoção de duas áreas de preservação 
permanente (APP) urbana em Alta Floresta via 
programa “Adote uma Nascente”. Foram plantadas 
mais de 400 árvores nativas e formadas 192 crianças 
como embaixadoras pela justiça climática.

Diante do trágico cenário de pandemia pelo novo 
coronavírus (Covid-19) no país, o Núcleo elaborou e 
disponibilizou o mapa on line “Covid Fora das Aldeias” 
com atualização diária de número e localização de 
casos confirmados do vírus em Mato Grosso, com foco 
em representar a proximidade de casos confirmados 
em relação às aldeias indígenas do estado. O trabalho 
teve sua importância reconhecida e fomos convidados 
a apresenta-lo no evento “GIS Day”, com transmissão 
ao vivo para grande público nacional e internacional.

Essa experiência com o desenvolvimento do mapa on 
line levou o Núcleo a desenvolver os dashboards 
Monitor das Queimadas e Monitor do Desmatamento, 
para acompanhar as ocorrências de queimadas e de 
alertas de desmatamento em Mato Grosso, 
respectivamente. 

O que fazemos?

Atuamos com o uso de geotecnologias para 
promover uma maior compreensão e visibilidade 
da dinâmica de uso e cobertura do solo nos 
territórios. Trabalhamos com a aplicação dessas 
ferramentas para o planejamento do uso do solo e 
dos recursos florestais, embasando práticas 
produtivas sustentáveis, e no monitoramento das 
transformações da paisagem, com foco principal 
nas perdas e ganhos de vegetação nativa. 
Possuímos forte embasamento técnico-científico, 
ao mesmo tempo que subsidiamos a produção de 
.informações acessíveis a toda sociedade.

Como fazemos?

Trabalhamos com a coleta, análise e 
disponibilização de informações geográficas de 
forma sinérgica com os demais programas do ICV. 
Somos responsáveis pela disseminação e 
aplicações das geotecnologias no planejamento, 
execução e monitoramento dos diferentes projetos 
conduzidos. Para isso, dispomos da adoção de 
inovações em geotecnologias, como mapeamentos 
com drone, até o processamento de dados 
geográficos em grande escala.

As ferramentas foram apresentadas em um 
webinar a jornalistas e tiveram grande acesso e uso 
ao longo do ano, principalmente dado o catastrófico 
cenário de incêndios florestais que afetou o bioma 
Pantanal em 2020. 

A situação dos incêndios no Pantanal nos levou a 
utilizar dados do Global Fire Emissions Database 
(GFED), desenvolvido pela NASA, para caracterizar 
as áreas atingidas pelo fogo em todo estado. As 
informações que geramos tiveram repercussão 
nacional e internacional, com frequente inserção 
em importantes veículos de comunicação.

De forma complementar, listamos aqui outras 
produções relacionadas ao Núcleo de Inteligência 
Territorial em 2020. 

“Map eamento da restauração florestal em três as-
sentamentos rurais no município de Carlinda/MT” , 
no VII Seminário de Biodiversidade e Agroecossiste-
mas Amazônicos, em novembro de 2019

“Uso de imagens obtidas por drone para o mapea-
mento da cobertura florestal na área urbana de Alta 
Floresta/MT” , no VII Seminário de Biodiversidade e 
Agroecossistemas Amazônicos, em novembro de 
2019

“Produção de Índice Topográfico de Umidade para 
o município de Nova Monte Verde/MT” , na IX 
Semana de Agronomia em Alta Floresta, em outubro 
de 2019

“Avaliação comparativa entre o Índice Topográfico 
de Umidade e a base hidrográfica de Nova Monte 
Verde/MT” , na IX Semana de Agronomia em Alta 
Floresta, em outubro de 2019

Vídeo: “Tecnologia e conhecimentos tradicionais 
no mapeamento participativo dos castanhais”. 
Agosto de 2019

“Map eamento da restauração florestal em três as-
sentamentos rurais no município de Carlinda/MT” , 
no VII Seminário de Biodiversidade e Agroecossiste-
mas Amazônicos, em novembro de 2019.

“Uso de imagens obtidas por drone para o mapea-
mento da cobertura florestal na área urbana de Alta 
Floresta/MT” , no VII Seminário de Biodiversidade e 
Agroecossistemas Amazônicos, em novembro de 
2019

“Produção de Índice Topográfico de Umidade para 
o município de Nova Monte Verde/MT” , na IX 
Semana de Agronomia em Alta Floresta, em outubro 
de 2019

“Avaliação comparativa entre o Índice Topográfico 
de Umidade e a base hidrográfica de Nova Monte 
Verde/MT” , na IX Semana de Agronomia em Alta 
Floresta, em outubro de 2019

“Vídeo: “Tecnologia e conhecimentos tradicionais 
no mapeamento participativo dos castanhais”.
Agosto de 2019
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Principais atividades e resultados

Dada a característica sinérgica de atuação institucio-
nal, compartilhamos de muitas das principais ativida-
des e resultados já aqui descritos. Em 2019 o Núcleo 
liderou uma série de atividades abrangendo as áreas 
verdes urbanas, como a adoção de uma área de preser-
vação permanente (APP) urbana em Alta Floresta via 
programa “Adote uma Nascente”; o planejamento con-
junto do meio ambiente urbano de Alta Floresta através 
de cooperação internacional com a cidade de Es-
chweiler na Alemanha; e a análise da perda de vegeta-
ção nativa no município de Cuiabá nos últimos 30 anos, 
em alusão aos 300 anos completados pela cidade.

Em 2019, o núcleo também foi responsável por protago-
nizar o ICV no tema de manejo florestal não-madeireiro 
em Mato Grosso. Em virtude das experiências anteriores 
com apoio a extrativistas de sementes florestais nativas 
e também o babaçu, e atualmente pelo trabalho com a 
castanha-do-Brasil, ministrou palestra dos dois Cursos 
sobre Normas e Procedimentos para o Manejo Florestal 
Não Madeireiro organizados pela SEMA. Além disso, em 
outubro juntamente com ONF Brasil, lançou e protoco-
lou junto a SEMA o primeiro Plano de Manejo Florestal 
Sustentável da Castanha-do-Brasil em Mato Grosso.

O que faz emos?

Atuamos com o uso de geotecnologias para promo-
ver uma maior compreensão e visibilidade da dinâ-
mica de uso e cobertura do solo nos territórios. Tra-
balhamos com a aplicação dessas ferramentas para 
o planejamento do uso do solo e dos recursos flores-
tais, embasando práticas produtivas sustentáveis, e 
no monitoramento das transformações da paisa-
gem, com foco principal nas perdas e ganhos de ve-
getação nativa. Possuímos embasamento técnico-
-científico, ao mesmo tempo que subsidiamos a pro-
dução de informações acessíveis a toda sociedade.

Como fazemos? 

Trabalhamos com a coleta, análise e disponibiliza-
ção de informações geográficas de forma sinérgica 
com os demais programas do ICV. Somos responsá-
veis pela disseminação e aplicações das geotecnolo-
gias no planejamento, execução e monitoramento 
dos diferentes projetos conduzidos. Para isso, dispo-
mos da adoção de inovações em geotecnologias, 
como mapeamentos com drone, até o processamen-
to de imagens de satélite em grande escala.

Publicações

“Plano de Manejo Florestal Sustentável da Casta-
nha-do-Brasil” , elaborado juntamente com a Asso-
ciação de Coletores(as) de Castanha-do-Brasil do PA
Juruena (ACCPAJ) e ONF Brasil, publicado e protoco-
lado junto a SEMA/MT em outubro de 2019

“Análise da perda de vegetação nativa no município 
de Cuiabá entre 1988 e 2017”, em abril de 2020

“Análise temporal da implementação do Cadastro 
Ambiental Rural nos assentamentos rurais de Mato 
Grosso”, na Revista Retratos de Assentamentos / 
Uniara, em janeiro de 2019. Em parceria com douto-
randa da UFRGS

“Uso de sistema de aeronave remotamente pilotada 
(RPAS) para o planejamento ambiental e produtivo de 
imóveis rurais”, no Simpósio Brasileiro de Sensoriamen-
to Remoto (SBSR), organizado pelo INPE, em abril de 2019

“W ater conservation and agricultural development in 
the Southern Amazon”, na Assembleia Geral da União 
Europeia de Geociências (EGU), em abril de 2019. Em 
parceria com pesquisadores da Université Rennes 2

Publicações

Artigo “Percepção de agricultores familiares sobre a 
reinserção do componente arbóreo em sistemas 
produtivos na Amazônia”, no VIII Congresso 
Internacional de Agroecologia, em julho de 2020. 
Em parceria com pesquisadores da UFSCAR. 

Vídeo: “Dia Mundial da Água | Plant for the Planet”. 
Março de 2020.

Vídeo: “Na escola também dá para salvar a 
Amazônia e lutar por justiça climática”. Abril de 
2020.

Vídeo: “Fogo castiga Chapada dos Guimarães”. 
Setembro de 2020.

Notícia: “Monitoramento do COVID-19 em terras 
indígenas no Mato Grosso”. Maio de 2020.
“Produção de Índice Topográfico de Umidade para 

o município de Nova Monte Verde/MT”, na IX
Semana de Agronomia em Alta Floresta, em
outubro de 2019.
o
“Avaliação comparativa entre o Índice Topográfico
de Umidade e a base hidrográfica de Nova Monte
Verde/MT”, na IX Semana de Agronomia em Alta
Floresta, em outubro de 2019.

“Vídeo: “Tecnologia e conhecimentos tradicionais 
no mapeamento participativo dos castanhais”. 
Agosto de 2019.

https://www.icv.org.br/publicacao/percepcao-de-agricultores-familiares-sobre-a-reinsercao-do-componente-arboreo-em-sistemas-produtivos-na-amazonia/
https://www.youtube.com/watch?v=J5hUee1hAsY&t=69s&ab_channel=InstitutoCentrodeVida-ICV
https://www.youtube.com/watch?v=sdAqtp-G6UQ&t=8s&ab_channel=InstitutoCentrodeVida-ICV
https://www.youtube.com/watch?v=F8XOTJmHNBQ&ab_channel=InstitutoCentrodeVida-ICV
https://blog.img.com.br/ciencia-pesquisa-educacao/covid-19-em-terras-indigenas-mt/
https://www.youtube.com/watch?v=44J39DQSRX4&ab_channel=InstitutoCentrodeVida-ICV
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ICV NA MÍDIA

Em 2020, mesmo com a pandemia, o núcleo de 
comunicação do ICV obteve ótimos resultados. 
Nosso monitoramento de mídia identificou 1.762 
inserções em veículos da mídia local, regional, 
nacional e internacional ao longo do ano, um salto 
de 161% em relação ao ano anterior. 

Destaque para a cobertura dos incêndios no 
Pantanal, que tiveram o ICV como uma das 
principais fontes no país.

No período, o núcleo realizou um webinar exclusivo 
para jornalistas, além de uma entrevista coletiva on 
line.
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NOSSA EQUIPE

O que move o ICV são as pessoas e foi pensando 
nisso que em 2018, decidimos introduzir técnicas 
sociocráticas em nosso modelo de gestão. A 
sociocracia é um modelo de gestão horizontal que 
visa dar autonomia aos grupos para que possam 
desempenhar suas atividades conforme definição 
de seus papeis e responsabilidades. 

O modelo sociocrático ainda conta com elos duplos 
de ligação entre os círculos estratégicos e o círculo 
de coordenação, dessa maneira cada círculo tem 
dois elos, um que representa os interesses do macro 
no micro (Coordenação/Equipe) e outro presente o 
micro no macro (Equipe/Coordenação) e isso auxilia 
diretamente no fluxo das informações e 
comunicação interna. 

O ICV valoriza a diversidade de gênero, racial e 
cultural em suas equipes e em 2020 passou 
enfatizar ainda mais a valorização dessa 
diversidade destacando em seus processos o 
incentivo na candidatura de mulheres, negras/os, 
indígenas, pessoas com deficiência, de diferentes 
origens e orientações sexuais ou crenças religiosas.

Em 2020, a equipe do ICV contava com 41 
colaboradores. 

EQUILÍBRIO DE GÊNERO

2019 2020

19

12

23

18

Mulheres Homens

Figura 1. Evolução da equipe do ICV em termos de gênero de 2019 a 

2020

EQUILÍBRIO DE GÊNERO NA COORDENAÇÃO DO ICV

2019 2020

5
4

6
5

Mulheres Homens

Figura 2. Evolução do equilibro de género nos cargos de coordenação de 2019 a 2020.
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Mulheres Homens

Figura 3. Faixas etárias da equipe do ICV em 2020.

IDADE

40 A 49 ANOS ACIMA DE 50 ANOS

4 4

2
3

18 A 29 ANOS 30 A 39 ANOS

5

12

6

2
3

9

10

1

6

4

Mulheres Homens

Figura 4. Formação da equipe do ICV em 2020.

FORMAÇÃO

ESPECIALISTAS GRADUADOSDOUTORES MESTRES

5
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QUEM É QUEM NO ICV

COORDENAÇÃO 
Alice Thuault 
Ana Paula Gouveia Valdiones 
Camila Horiye Rodrigues
Deroní de Fatima Leite Mendes 
Eduardo Darvin 
João Paulo Soares de Andrade 
Katy Knapp 
Paula Bernasconi 
Vinicius de Freitas Silgueiro 
Sérgio Henrique Guimarães 
Renato Farias 
Rodrigo Vargas 

PROGRAMA DE DIREITOS 
SOCIOAMBIENTAIS 
Deroní de Fatima Leite Mendes (Coordenadora) 
João Paulo Soares de Andrade (Coordenador) 
Claudio de Oliveira
Luciene Felix dos Santos
Robson de Oliveira Cardoso
Sérgio Guimarães

CONSELHO DIRETOR 
Valmir Ortega(Presidente)
Adriana Ramos (Vice Presidente)
Mauricio Voivodic
Alexandra Rescke
Valmir Ortega
Pedro Bara
Liliane Tiemi Miname
Luiz Fernando Laranja
Laurent Micol
Claudio Ângelo

DIREÇÃO EXECUTI VA 
Renato Farias – Diretor Executivo 
Alice Thuault – Diretora Adjunto 
Katy Knapp – Diretora Administrativa 
Financeira 

PROGRAMA DE NEGÓCIOS SOC IAIS 
Camila Horiye Rodrigues (Coordenadora)
Eduardo Darvin (Coordenador)
Benedita da Guia Ferreira Mendes
Eriberto Muller
Gesica da Cruz Vargas
Jakeline Cristina Prado
Jesse Lopes
Luan Cândido da Silva
Renato Farias
Romário Fogaça do Prado
Odair Fagundes

PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA AMBIEN TAL 
Ana Paula Gouveia Valdiones (Coordenadora)
Alice Thuault (Coordenadora)
Paula Bernasconi
Vinicius de Freitas Silgueiro
Anna Caroline 
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EQUIPE DE GEOTECNOLOG IAS 
Vinicius de Freitas Silgueiro 
(Coordenador)
Bruno Diego Cardoso do Santos 
Weslei Butturi
Lucas Allysson dos Santos Batista

EQUIPE ADMINISTRATIVA 
Katy Knapp (Coordenadora)
Ana Paula Ramos Ariano
Belizia Rodrigues da Silva
Débora Aparecida da Silva
Debora Camila da Silva Feitosa (Jovem 
Aprendiz)
Janete dos Santos
Kelly Cristina da Silva Pereira 
Luciene Felix dos Santos
Meiky Knapp
Renata Aparecida dos Santos
Renata Reis de Oliveira Mello 
Robson de Oliveira Cardoso
Tainá Aparecida Greco
Thamiris Valentim Nogueira
Walter Ariano Junior

PROGRAMA DE INCENTIVOS ECONÔMICOS PARA 
CONSERVAÇÃO 
Paula Bernasconi (Coordenadora)
Renato Farias (Coordenador)
Ana Paula Gouveia Valdiones
Alice Thuault
Vinicius de Freitas Silgueiro 

EQUIPE DE COMUNICAÇÃO 
Rodrigo Vargas 
Julia Beatriz Oliveira de Freitas



CONTAS ABERTAS

PROJETO / FINANCIADOR VALOR

Projetos nacionais

Projetos internacionais







INDICADORES
INDICADORES DE IMPACTO
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N. de empresas compradoras ou espaços de comercialização da produção familiar 20 (ampliar em 10x)


8 (dobrar)


2


4 (R$ 264.033)


R$3 mi (dobrar) R$1.6 mi


R$ 6 mi (dobrar) R$ 3.1 mi


100 (ampliar em 10x) 10


700 (dobrar) 370


Ampliar em 30% R$ 1.844


56,87 (agricultura)
67,56 (pecuária)


200 27,8


13 2


18 14


N. de projetos de compra institucional aprovados


Receita gerada pelas organizações comunitárias de produtos in natura (R$/ano)


Receita gerada pelas organizações comunitárias de produtos processados (R$/ano)


N. de produtores (as) orgânicos certificados¹


V. de produção orgânica comercializada (t)


Renda média dos agricultores engajados (R$/ano)


Hectares sob manejo orgânico/ sustentável


Hectares sob recuperação/ regeneração natural


N. de organizações comunitárias engajadas na produção orgânica e agroflorestal


N. de organizações que avançaram no seu processo de desenvolvimento organizacional


¹ Refere-se a agricultores (as) que possuíam certificação privada em parceria com o Sebrae, porém após o vencimento, não conseguiram renovar devido ao 


alto custo. A certificação participativa fomentada no programa ainda está em fase de regularização e, portanto, não teve impacto nesse indicador em 2019.


5


6 (R$ 758.158)


15


8 (R$337.003)


R$3.2 mi R$2.9 mi


R$ 4.2 mi R$ 4 mi


4 0


152 0


R$ 3.454 R$ 1.290


168 (agricultura)
67,56 (pecuária)


168 (agricultura)
67,56 (pecuária)


38.557 (extrativismo)


27,8 127,5


13 13


16 Não foi possível
mensurar no período


38.557 (extrativismo)


200 (agricultura)
90 (pecuária)


35.000 (extrativismo)


Meta até 2022 2018 2019 2020







