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PALAVRA DA
DIREÇÃO EXECUTIVA

O ano de 2021 continuou sendo aquele 
desafiador “Ano Pandêmico”. Embora com 
mais conhecimento ou consciência do que 
estávamos vivendo, a expectativa de que 
estávamos finalizando esse triste momento 
foi constante. Na posição de Direção 
Executiva de uma instituição com a missão 
de construir soluções, nos encontramos 
na necessidade de tomar decisões e 
encaminhamentos com temporalidade 
reduzida. Nosso olhar de planejamento não 
ultrapassava os simbólicos períodos de 7 a 
14 dias. Períodos determinados com ciclos 
do vírus. 

Tendo esta temporalidade a nós “imposta”, 
nos organizamos e nos fortalecemos para 
uma atuação institucional que reconheça as 
emergências de nossas pautas principais. 
Principalmente quanto aos beneficiários 
diretos de nossas ações, grupos e parceiros 
que tinham no ICV o apoio para continuar 

enfrentando os desafios destas incertezas 
trazidas pela COVID. Para isso, intensificamos 
nosso apoio às comunidades presentes nos 
territórios onde atuamos. 

Por meio de nosso Programa de Negócios 
Sociais, seguimos nos aproximando das 
demandas constantes das Associações e 
Cooperativas que atuamos, sendo a ponte 
para que as atividades se desenvolvessem 
sem lacunas. 

Ampliamos nossos trabalhos com populações 
vulneráveis por meio do Programa de Direitos 
Socioambientais. Aprovamos novos projetos 
incorporando agendas emergenciais com os 
financiadores.

Com o Programa de Transparência Ambiental, 
mantivemos importantes alertas dos desafios 
socioambientais do estado de Mato Grosso, 
mesmo quando a pauta não se apresentava 

como prioritária nas discussões midiáticas. Ao 
mesmo tempo que implementamos projetos 
no campo de Boas Práticas Agropecuárias, 
fortalecendo ações de referência no campo 
socioprodutivo com o nosso Programa de 
Incentivos Econômicos para Conservação. 
Neste cenário de contribuições e de 
demonstração da importância do ICV, a 
atenção para nossa equipe teve destaque. 
Sabendo que quaisquer dos passos para nossos 
beneficiários passam por uma equipe forte e 
segura, em 2021 tivemos um olhar especial na 
saúde institucional. 

Não só por protocolos de cuidados, mas 
também pelo reconhecimento do quanto cada 
um dos colaboradores do ICV precisava de uma 
atenção especial. O ICV se fortaleceu assim e 
isso foi crucial para que pudéssemos cumprir 
nossa missão. 
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Em 2021 as atividades do ICV continuam se inserindo 

no planejamento estratégico 2018-2022 cuja teoria da 

mudança é baseada no posicionamento do estado de 

Mato Grosso na crise climática mundial e nas possíveis 

soluções que podem ser fomentadas no estado.

Mato Grosso se destaca em nível mundial como 

um dos principais laboratórios de construção das 

soluções de mitigação às mudanças climáticas. Nele, 

se concentram todos os desafios da conciliação de 

modelos 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 

tradicionais 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

Determinada  (NDC)  brasileira  se  propõe  a  reduzir

as  emissões  de  gases  de  efeito  estufa  em  37%

em  comparação  aos  níveis de  2005,  em  2025,  com

uma  contribuição  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 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 agropecuária 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 mudanças 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: UM LABORATÓRIO 
CONTRA A CRISE CLIMÁTICA MUNDIAL
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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, gerando resiliência dos sistemas de 
produção, aumento na renda dos agricultores 
familiares e maior participação 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
viáveis e competitivos;
- Construção de coordenação e de um ambiente
institucional 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.

PROGRAMA NEGÓCIOS 
SOCIAIS

*Devido a paralisação das atividades de vistoria presencial do Ministério da Agricultura (MAPA) impostas pela pandemia da Covid-19, a Rede de Produção Orgânica da
Amazônia Mato-grossense (REPOAMA) não avançou em seu processo de credenciamento junto ao órgão. Isso acarreta na impossibilidade de certificação das famílias
produtoras aderidas a rede. Como alternativa, foi renovado o cadastro de 1 Organismo de Controle Social (OCS) o que permitiu as famílias de 1 associação comercializarem 
seus produtos como orgânicos diretamente aos consumidores.

)
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Principais atividades e resultados

A pandemia continuou impondo desafios neste 
período, não somente decorrente das limitações 
na execução das ações, mas também os impactos 
sofridos pelas famílias agricultoras, especialmente 
inflação alta e diminuição do poder de compra da 
classe consumidora.

As atividades de 2021 estão agrupadas em 5 áreas 
de impacto que o programa de Negócios Sociais 
contribui, através de suas ações.

1     Arranjos e inovações em campo desenvolvidas   
gerando eficiência e escala na produção orgânica      

   e agroflorestal

Apoiamos ações que visam gerar conhecimento 
regional na implantação de agroecossistemas viáveis 
economicamente e alinhados com a dinâmica e uso da 
paisagem florestal amazônica. Para isso fornecemos 
apoio com insumos, capacitação, assistência técnica 
constante e acesso a microcrédito fomentando 
uma mudança cultural no uso do solo, propiciando 
o engajamento crescente no número de famílias 
agricultoras na produção orgânica e agroflorestal da 
região norte e noroeste do estado de MT.

Investimento direto em tecnologia de produção 
(recursos e assessoria técnica) em 2021:
- 57,5 hectares de Sistemas Agroflorestais       
Estiveram envolvidas 28 propriedades distribuídas em 
3 associações da agricultura familiar (3 municípios), 
com agroecossistemas focados em dois modelos: 
um para produção de frutas/polpa e outro para 

produção de café. Foram realizados croquis das áreas 
durante o planejamento participativo de cada sistema. 
Foram 25 espécies arbóreas inseridas no sistema, de 200 
a 300 árvores por hectare na implantação, com previsão 
de permanecer de 100-150 na fase adulta nos sistemas já 
consolidados. Doação de 41.880 mudas de café clonal. A 
assessoria visa orientar a produção futura do elemento 
arbóreo, mas também garantir a viabilidade econômica da 
área nos primeiros anos de implantação com cultivo de 
plantas anuais e perenes (hortaliças e legumes). O arranjo 
dos SAFs é definido conforme a característica da área, o 
interesse da família e o modelo de negócios da associação 
envolvida, afim de garantir o retorno econômico e a 
soberania alimentar dos beneficiários.

- 10 UDs (20 hectares) de sistema de manejo rotacionado 
de pastagem. Nos sistemas de manejo rotacionado de 
pastagem que apoiamos, a lotação média é de 6 vacas 
por hectares, produzindo uma média de 9,5 litros por vaca 
dia. Mesmo com implantação de sistema rotacionado a 
estratégia alimentar para o período de estiagem tem que 
ser bem-feita. Avançamos no trabalho com o preparo de 
comida par período da seca. Em 2021 quem não tinha 
rotacionado tive dificuldade para produzir leite, pois 
tivemos um período maior de seca.
- 28 unidades de estufas para hortaliças
- 10 hectares de Restauração de áreas degradadas
- 10 biodigestores para tratamento e aproveitamento do 
resíduo da criação de bovino de leite.

 Assistência técnica, Capacitações e Oficinas:
- Oficina de Manejo de SAF com foco em fruticultura
- Oficina de planejamento e implantação de enriquecimento 
agroflorestal em cafezais, com 22 participantes

- 200+ visitas de assessoria técnica focadas na produção 
agroecológica e de baixo carbono
- Oficina de implantação de biodigestores

 Apoio ao beneficiamento da produção familiar:
- Inauguração do barracão de armazenamento de castanha 
do Brasil (800m2 de área construída com capacidade de 
armazenamento de mais de 500 toneladas de castanha in 
natura). 
- Construção de 1 unidade de beneficiamento de frutas 
(com enfoque agroflorestal) e reforma da estrutura de 
armazenamento de uma cooperativa para beneficiamento e 
armazenamento de produtos
- Adequação e reforma da unidade de beneficiamento de 
doces e compotas de um grupo de mulheres
- Apoio a 6 organizações comunitárias na aquisição de 
embalagens e rótulos adequados à produtos beneficiados, 
e hortaliças folhosas.

2  Maior governança e um ambiente institucional    
favorável ao desenvolvimento de cadeias de valor   

 sustentáveis

Campanha queimadas em Nova Bandeirantes
- Capacitação para Formação da Brigada Comunitária, com 
a participação de duas associações da agricultura familiar
- Doação de 6 Kits completos de Combate a incêndios 
florestais

- Divulgação de 2 animações sobre prevenção de incêndios 
nas redes sociais
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Crédito:
- No ano de 2021 foram realizados 12 atualizações
de cadastros na cooperativa Sicredi par aquisição
de crédito. As atualizações possuem o objetivo de
comprovar a renda atual do agricultor e capacidade de
pagamento do crédito a ser solicitado. Dos cadastros
realizados, 6 agricultores não possuíam contas de
produtor rural, sendo necessária a abertura de uma
nova conta.  Diante dos cadastros realizados, foram
elaborados os seguintes projetos de crédito:
6 créditos de fomento de carteira própria do Sicredi: R$
215.300,00 o total; 1 crédito de Pronaf custeio: R$
62.000,00 o total; 1 crédito da linha CPR de carteira
própria do Sicredi: R$ 200.000,00 o total; 4 créditos de
logística: R$ 140.000,00 o total. O montante total de
crédito disponibilizado foi R$ 617.300,00 reais para 12
agricultores.
- Fornecimento de informações chave do banco
de dados das agencias financeiras, trabalhamos na
inserção de informações sobre 10 frutas e hortaliças
administradas organicamente, permitindo linhas de
crédito para essas culturas para todos os agricultores
da região. A demanda é tão grande que o banco
disponibiliza essas informações para outras 11 agências
do Sicredi em MT e PA.
- Construção de um Fundo Rotativo Solidário da
REPOAMA: Após meses de construção participativa
envolvendo as famílias da REPOAMA, equipe técnica do
ICV e consultorias especializadas criou-se um
novo mecanismo financeiro na região para apoiar a
agricultura orgânica familiar: o Fundo Rotativo Solidário
(FRS). A ação ancorada nos princípios da economia
solidária é baseada em valores humanos e ambientais
onde as normas e regras para obtenção e pagamento
do microcrédito foram estabelecidas pelas próprias

famílias envolvidas. Com isso, iremos alavancar o acesso a 
recurso financeiro por parte do público alvo do programa 
de negócios sociais que devido a inúmeras razões tem 
grande dificuldade de conseguir crédito em instituições 
bancárias convencionais (saiba mais: FRS impulsiona 
agricultura familiar orgânica)

Incidência em políticas públicas:
- Mobilização e acompanhamento dos Conselhos Municipais
de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS de 3
municípios e Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável - CEDRS
- Live: Conselhos: espaços de participação e controle social
- Conselhos - Espaços de participação e controle social
- Coordenação da Comissão de Produção Orgânica do
Estado (CPOrg/MT)
- Representação da região centro-oeste na Comissão
Nacional de Produção Orgânica (CNPO)

3Melhor posição de negociação dos agricultores 
familiares, com empreendimentos viáveis e  

 competitivos

Capacitações:
- Gestão e Contabilidade no Terceiro Setor no município de
Nova Bandeirantes com a participação de 04 organizações
comunitárias: aspectos jurídicos e tributários; gestão
financeira e prestação de contas, contabilidade, qualidade e
ética nos processos.
- Modelagem de negócios comunitários, envolvendo 10
organizações comunitárias da região

Assessorias administrativa, jurídica e contábil para 11 
organizações da agricultura familiar: 
Apoio no registro e readequação do estatuto, CNPJ e 
certificação digital; readequação CNAE e Inscrição Estadual 
(emissão das notas fiscais de vendas para mercados 
institucionais); apoio na regularização da documentação 
dos terrenos das organizações para projetos de 
investimento

Pesquisas para apoiar as organizações no modelo de 
negócios desenvolvidos:
- Mercado produtos processados e Prospecção de novos
clientes para a castanha e café: compreender um pouco
mais sobre o mercado do café e castanha, foi realizado
um estudo partindo da realidade das associações na qual
o projeto está atuando. As fases envolveram: movimentos
e tendências, benchmark de produtos e comunicação-
olhar global, buscando identificar oportunidades relevantes
para mercado de café e castanha do brasil, olhar para o
consumidor, cases de inspiração e canais potenciais para
comercialização.
- A pesquisa sobre consumo emergente teve foco no
consumo de produtos in natura, regionais/locais e
orgânicos. Utilizando desk research e um benchmark
aprofundado, para entender as nuances culturais do
universo e o público dentro dele, foi apresentado
tendências, padrões e cenários. Esta etapa alimentou as
demais fases com informações.
- Publicação de pesquisa sobre suplementação nutricional
a base de farelo de babaçu para alimentação de bovino de
leite. A pesquisa foi realizada na região de Alta Floresta
no âmbito da agricultura familiar e verificou-se que não
houve diferença entre a ração convencional e à base de
babaçu. Sendo o farelo de babaçu produzido por grupos de
mulheres, isso faz dele um ótimo elemento a ser utilizado, 
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nativo e florestal, pode ser inserido na dieta dos animais 
na região sem afetar o rendimento, mas propiciando 
um incremento nas cadeias da sociobiodiversidade e 
fomentando cadeias de comercialização de ciclo curto. 
(Acesse: Artigo na íntegra)

4Maior participação dos agricultores familiares da 
região norte e noroeste de MT na cadeia de   

 alimentos

- Por meio do arranjo comercial da Rota Local temos
atuado no apoio e coordenação de uma ação conjunta
entre organizações comunitárias no acesso ao mercado
privado. Resultados financeiros com apoio da Rota
Local em 2021 foi de R$415.897,46 em produtos da
agricultura familiar, uma movimentação superior em
aproximadamente 57% com relação ao ano de 2020
envolvendo quatro organizações de base e 200 famílias.
- Com a estratégia de comercialização da Rota Local
foi possível estabelecer relações comerciais com 14
comércios na região de Alta Floresta e 1 no município de
Paranaíta, sendo estes mercados e mercearias varejistas,
atacado, hospital, indústria, restaurante, marmitaria
e pousada. Atingimos também outros 12 mercados
varejistas na região de Nova Monte Verde e Nova
Bandeirantes com produtos derivados do leite de uma
cooperativa em uma estratégia de logística reversa.
- Auxílio na elaboração e aprovação de 10 projetos
de alimentação escolar (PAA e PNAE) totalizando R$
541.930,00
- Apoio técnico a 3 associações de feirantes
(infraestrutura)

“Foi uma porta aberta que Deus deu pra nós. A gente não 
vai mais na feira e a gente tem mais tempo disponível 
pra plantar, pra cuidar da minha casa. Pra nós foi muito 
bom. Quando eu gosto de uma entidade, eu gosto. Eu sei 
que tô produzindo e tô alimentando a população. Isso me 
deu vontade de produzir mais e mais, apesar da idadinha 
avançada. A gente não vê como ‘tô velha, não vou produzir’, 
não, eu tenho sonho. É muito gratificante ponhar o alimento 
na mesa e de boa qualidade. Nossos alimentos quando os 
mercados vem, não estraga fácil, por causa da qualidade. O 
sonho da gente é isso aí. A gente levava o produto pra feira 
e sobrava, isso aí é perda né” 
Clarissa da Silva – AguA (Alta Floresta)

5Reconhecimento social da agricultura familiar,
da produção ética e sustentável

Jogo de cartas “Pega na Floresta”: um jogo que contribui 
na educação ambiental e na sensibilização sobre as 
queimadas. Foram impressos 630 exemplares - Pega na 
Floresta

Minha Vida na Amazônia: Minha Vida Na Amazônia é 
uma produção de Maria Filmes e do Instituto Centro de 
Vida (ICV) que mostra o que é viver num dos biomas 
mais diversos importantes do mundo para alguns dos 
beneficiários da instituição, moradores e moradoras das 
regiões norte e noroeste de Mato Grosso - Playlist todos os 
episódios

Podcast prosa Amazônica: programa que leva informação 
à agricultura familiar da Amazônia mato-grossense. Nossos 
pilares são a produção orgânica e agroflorestal, apoio 
à gestão familiar e comunitária, certificação orgânica 
participativa e viabilização da venda da produção em 
mercados diversificados - Ouça Aqui

Série Casos de Sucesso: Apresentar famílias agricultoras 
que desenvolvem tecnologias de produção sustentáveis - 
Leite; Hortifruti; Café

Elaboração de uma série de vídeos de WhatsApp sobre 
agroflorestas e boas práticas na produção: mostrar 
os benefícios e os princípios da produção por métodos 
produtivos sustentáveis especificamente para a região 
amazônica e para a realidade do bioma em Mato Grosso. 
Na série também foi mostrada as atividades realizadas 
pelo projeto e os resultados colhidos por depoimentos de 
agricultores e agricultoras para servir de exemplo a outras 
regiões e grupos. 
- Sistemas Agroflorestais (SAFs) na Amazônia:
os princípios:
https://www.youtube.com/watch?v=-KYQdISccY4
- Sistemas Agroflorestais (SAFs) na Amazônia: Práticas:
https://www.youtube.com/watch?v=PSj_OCw5Ey8&t=1s
- Agricultura Orgânica na Amazônia: princípios:
https://www.youtube.com/watch?v=8GOn6JT3M1U&t=143s
- Agricultura Orgânica na Amazônia - práticas: https://
www.youtube.com/watch?v=mxpOU-er66c&t=115s

Materiais de sensibilização sobre consumo e produção 
local: materiais para divulgar a iniciativa Rota Local, 
que apoia os agricultores regionais. Teve como objetivo 
consolidar a marca e o propósito do projeto para maior 
valorização e priorização como parte da estratégia de 
consolidação da mesma.
- Boletins resultados Rota Local: 1) https://www.icv.org.br/
publicacao/boletim-rota-local/ ; 2) https://www.icv.org.br/
publicacao/boletim-semestral-rota-local-edicao-no-1/
- Conheça a Rota Local, iniciativa que apoia agricultura
familiar na Amazônia mato-grossense: https://
www.youtube.com/watch?v=0kbY34oj4jU

https://www.youtube.com/watch?v=-KYQdISccY4
https://www.youtube.com/watch?v=PSj_OCw5Ey8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8GOn6JT3M1U&t=143s
https://www
https://www.icv.org.br/
ttps://www.icv.org.br/
https://www.icv.org.br/publicacao/boletim-rota-local/
https://www.icv.org.br/publicacao/boletim-semestral-rota-local-edicao-no-1/
https://www.youtube.com/watch?v=0kbY34oj4jU
https://www.youtube.com/watch?v=mxpOU-er66c&t=115s
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https://www.youtube.com/watch?v=0kbY34oj4jU
- Outdoor de divulgação das organizações comunitárias 
nos municípios.

Entre as 10 matérias publicadas pelo ICV mais 
acessadas, 5 têm como pauta agricultura familiar e 
alimentos, com quase 50 mil visualizações.

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

“Valorizando as Cadeias Socioprodutivas 
Amazônicas” (Redes Socioprodutivas): Com recursos 
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)

“Projeto Terramaz em Cotriguaçu/MT”: Financiado pelo 
Agence Française de Developpment e executado em 
parceria com a ONF Brasil, tem como objetivo apoiar o 
município na implementação de sua estratégia de transição 
territorial e no monitoramento dos resultados, através de 
análise da viabilidade e replicabilidade de iniciativas em 
nível municipal que contribuam para os objetivos globais e 
darão acesso a mecanismos de certificação territorial.

“Projeto Catalisando e implementando a regeneração 
natural assistida em larga escala no Mato Grosso e 
Pará”: Iniciativa implementada desde outubro de 2020 
pelo Instituto Centro de Vida (ICV) em parceria com o 
WRI Brasil, Imazon e Suzano e tem financiamento da 
Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI). 
O projeto visa disseminar as técnicas de Regeneração 
Natural Assistida para restauração de áreas degradas 
em cinco municípios do Mato Grosso e três no Pará, 
todos localizados na Amazônia Legal. Para isso pretende 
fomentar a implementação de áreas de RNA junto a famílias 
de agricultores no norte e noroeste de MT, além de engajar 
os governos estadual e municipais, agentes financeiros, e 
empresas do setor privado.

“Agroecologia em Rede: Conectando elos para a transição 
orgânica da produção familiar amazônica”: Financiada 
pelo Programa Global REDD Early Movers (REM) em Mato 

Grosso e irá apoiar pelo período de dois anos a Rede 
de Produção Orgânica da Amazônia Mato-grossense 
(Repoama). O principal objetivo do programa é tornar a 
região norte e noroeste de Mato Grosso, área sob intensa 
pressão de degradação ambiental, referência em produção 
orgânica da agricultura familiar.

O projeto REM é executado em parceria com o Governo 
do Estado de Mato Grosso, Banco de Desenvolvimento 
(KfW) Alemão e a Secretaria de Negócios, Energia e 
Estratégia Industrial (BEIS) do Reino Unido, e tem como 
gestor financeiro o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(Funbio).

“Arranjos Produtivos Integrados para Territórios Livres 
de Desmatamentos”: Promover um arranjo territorial e 
multisetorial para a inclusão socioeconômica da agricultura 
familiar como um modelo replicável para apoiar a 
implementação da estratégia Produzir, Conservar e Incluir 
(PCI) é o objetivo do projeto com apoio da Fundação 
Walmart. A iniciativa tem como meta impactar mil pessoas 
em uma área de cerca 1,2 mil hectares nos municípios de 
Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíta e Alta 
Floresta, localizados na região norte e noroeste de Mato 
Grosso.

A estratégia PCI é um compromisso conjunto de metas 
formado entre governo, sociedade civil e setor privado 
para alavancar um desenvolvimento de baixo carbono no 
estado de Mato Grosso e tem a inclusão socioeconômica da 
agricultura familiar entre seus objetivos.



11

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
A iniciativa subsidia tecnicamente a construção e 
implementação de instrumentos econômicos para 
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.

PROGRAMA INCENTIVOS ECONÔMICOS 
PARA A CONSERVAÇÃO

  -
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Principais atividades e resultados

1Incentivos para práticas produtivas sustentáveis 

As atividades de uma pecuária de práticas 
sustentáveis para a Amazônia se intensificaram no 
ano de 2021. Os resultados alcançados somam-
se à experiência adquirida no Novo Campo com 
novos resultados desenvolvidos em parcerias com 
instituições locais. Temos assim resultados de 
ganho de produção na ordem de 8 a 10 vezes para 
propriedades de  grande porte, acima de 1000 
hectares,  como também em propriedades de médio 
porte de  300 a 800 hectares, essas ultimas que  
perfazem cerca de 50% do perfil do uso do solo da 
região norte de Mato Grosso. A abordagem das ações 
dos projetos vai além de técnicas específicas em 
propriedades e seguem um processo de formação 
de um ecossistema direcionado ao estabelecimento 
de que as Boas Práticas Agropecuárias não sejam 
uma exceção, mas sim um padrão regional. Para 
isso, intensificamos as parcerias com Cooperativa de 
Crédito, em um primeiro momento com a Cooperativa 
de Crédito Sicredi. Essa parceria nós permite 
discutir a liberação de créditos futuros pautadas 
no acompanhamento de BPA´s para associados da 
Cooperativa e no fortalecimento de instituições de 
Assessoria técnicas presentes nos territórios que 
atuamos. 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.

2Transparência e ambição na Estratégia Produzir, 
Conservar e Incluir (PCI)

Em 2021, continuamos a nossa participação no conselho 
do Instituto PCI com o intuito de fortalecer o trabalho de 
estruturação da abordagem jurisdicional. Nesse contexto, 
trabalhamos junto com a equipe do Instituto, o ISEAL e 
o CDP na aplicação das boas práticas para a construção
de canais de monitoramento e reporte dos compromissos
e das ações do setor privado. Esse trabalho resultou na
formulação de recomendações claras para a melhoria
do Instituto e também teve consequências na definição
de instrumentos para capturar as contribuições do setor
privado no Comitê de monitoramento da estratégia PCI.
Esses resultados foram apresentados em um side-event na
Cop26 no espaço Brazil Climate Action Hub.

3Responsabilização das cadeias produtivas e setor 
privado sobre o desmatamento

Dando continuidade na participação do ICV entre as 
lideranças de diálogos multisetoriais em prol do fim do 
desmatamento intensificamos nossas atividades no Fórum 
de Diálogo Desmatamento da Coalizão Brasil, Clima 
Florestas e Agricultura, grupo que reúne mais de 250 
empresas e representantes do agronegócio e entidades 
da sociedade civil brasileira. Liderando a Força Tarefa de 
Dados de Desmatamento, lançamos o relatório com os 
resultados da pesquisa sobre como o setor privado utiliza 
dados de desmatamento em sua tomada de decisão, 
que foi apresentado em diversas reuniões de destaque 
na Coalizão e disseminado fortemente entre veículos de 
imprensa especializados (Valor Econômico, Globo Rural, 
etc.), trazendo o debate ao grande público e reforçando 
a importância do uso das informações de desmatamento 
pelas empresas. 
Também no âmbito desse esforço, organizamos e fizemos a 

moderação do debate: “Transparência e rastreabilidade no 
combate ao desmatamento”, que ocorreu em junho junto 
à 2ª Reunião Geral do Fórum Desmatamento da Coalizão.  
O debate teve participação de Luis Fernando Cabral 
Barreto Júnior – Promotor e coordenador do Ministério 
Público do Estado do Maranhão (MPMA), Pedro Alves 
Neto – Diretor-Geral do Sistema Florestal Brasileiro (SFB) e 
Mauro O’ de Almeida – Secretário da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS) 
e foi acompanhado por cerca de 60 representantes das 
principais instituições brasileiras especializadas no tema 
(empresas, ONGs, associações produtivas, instituições 
bancárias, etc.)

Publicações e artigos em 2021

- Programa REDD+ for Early Movers Mato Grosso.
Avaliação Independente da Sociedade Civil. Realizado pela
rede Observa-MT, da qual o ICV integra. Fevereiro 2021.

- Balanço das Metas Ano 4. Publicado pelo Comitê de
Monitoramento da PCI, coordenado pelo ICV. Março 2021.

- PCI Goals’ Progress Year 4. Publicado pelo Comitê de
Monitoramento da PCI, coordenado pelo ICV. Março 2021.

- Transparência pode alavancar uso de dados sobre
desmatamento pelas empresas. Paula Bernasconi (ICV),
Clarissa Gandour (CPI). Globo Rural. Junho de 2021.

- Ameaças às Terras Indígenas de Mato Grosso: subsídios
para discussão sobre as alterações recentes na legislação.
Marcondes Coelho, Paula Bernasconi, Ana Paula Valdiones,
Vinícius Silgueiro. ICV, Julho 2021.

https://observamt.org.br/publicacao/programa-redd-for-early-movers-mato-grosso-resumo-da-avaliacao-independente-da-sociedade-civil/
https://www.icv.org.br/publicacao/balanco-das-metas-pci-ano-4/
https://www.icv.org.br/publicacao/pci-goals-progress-year-4/
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Opiniao/Vozes-do-Agro/noticia/2021/06/transparencia-pode-alavancar-uso-de-dados-sobre-desmatamento-pelas-empresas.html
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- Atualização de Metas da Estratégia PCI de Mato Grosso

- Visão 2030 / Balanço das Metas da Estratégia PCI Ano 5. Publicado
pelo Comitê de Monitoramento da PCI, coordenado pelo ICV. Outubro
2021.

Em 2021 nossos trabalhos foram desenvolvidos por meio dos 
projetos:

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.

Expondo e enfrentando ilegalidades para proteger as florestas em 
Mato Grosso. Financiado pela Open Society Foundation, o projeto 
voltou-se, dentre outras atividades, a subsidiar uma discussão de um 
protocolo ampliado para o combate ao desmatamento na cadeia de 
grãos em Mato Grosso.

Políticas, práticas, transparência e governança para implementação 
do Código Florestal. Financiado pelo Norad/NICFI (2021-2025), 
liderado pela Amigos da Terra e desenvolvido em parceria com ICV, 
ISA, BVrio, Imaflora e UFMG. Dentre os objetivos específicos da 
atuação do ICV nesse projeto, estão a análise dos acordos privados de 
combate ao desmatamento nas principais cadeias de suprimentos 
para subsidiar as ações do Observatório do Código Florestal nessa 
temática.

https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/12/atualizaodemetasdaestratgiapci-20152020.pdf
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/12/atualizaodemetasdaestratgiapci-20152020.pdf
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PROGRAMA DIREITOS 
SOCIOAMBIENTAIS

O que fazemos
Atuamos para valorizar a sociobiodiversidade e dar 
visibilidade aos Povos e Comunidades Tradicionais 
contribuindo para a defesa de seus direitos e 
territórios. Para isso, buscamos potencializar as 
soluções da sociobiodiversidade, o fortalecimento 
institucional e a incidência de organizações de 
base de Povos e Comunidades Tradicionais, como 
associações indígenas, coletivos e movimentos sociais. 
Trabalhamos para que haja articulação entre Povos e 
Comunidades Tradicionais de Mato Grosso.

Como fazemos
Trabalhamos em rede com organizações parceiras 
e organizações de base de Povos e Comunidades 
Tradicionais desenvolvendo tecnologias sociais e 
estratégias que promovam a defesa dos direitos, 
reconhecimento e participação em políticas públicas, 
soluções da sociobiodiversidade e o fortalecimento 
das organizações de Povos e Comunidades 
Tradicionais. Buscamos promover a participação plena, 
ativa e efetiva dos Povos e Comunidades Tradicionais 
nos espaços de tomada de decisão e de diálogo multi-
atores. Nas estratégias realizadas, buscamos alcançar 
a segurança alimentar e nutricional para todos os 
atores envolvidos.



Principais atividades e resultados

Em 2021, desenvolvemos trabalhos por meio das 
seguintes ações:

1Fortalecimento das organizações de Povos e 
Comunidades Tradicionais

Finalizamos as atividades do 1º projeto de 
Fortalecimento Institucional da Federação de 
Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso 
(Fepoimt) e apoiamos o processo de construção do 
novo projeto que visa a estruturação física, técnica, 
administrativa e política da Fepoimt. Tivemos o 
reconhecimento dos povos indígenas e atores 
envolvidos na implementação do Programa Redd+ for 
Early Movers de Mato Grosso (REM/MT) sendo que 
o ICV foi escolhido como organização aglutinadora
em 3 das 7 regionais: Cerrado e Pantanal, Vale do
Guaporé e Noroeste. Nestas 3 regionais, elaboramos
31 subprojetos junto com as lideranças locais e pontos
focais da Fepoimt. Estes subprojetos beneficiam
aproximadamente 17.175 pessoas, 5.725 famílias, 19
povos.  Em 2021, executamos 51% das atividades da
regional Vale do Guaporé, 38% das atividades da
regional Cerrado e Pantanal e submetemos o projeto
da regional Noroeste para avaliação.
Encerramos a Campanha SOS Filhas do Pantanal e
Cerrado, iniciada em 2020 que visava fortalecer as
organizações de Povos e Comunidades Tradicionais
na distribuição de doações frente aos desastres
da Covid19 e dos incêndios. Com as doações e os
recursos captados foi possível destinar alimentos,
águas, cestas básicas, EPIs, álcool gel, máscaras e
equipamentos para equipar brigadas comunitárias
de incêndio. Os equipamentos das brigadas de

incêndio beneficiaram comunidades quilombolas, 
indígenas e pantaneiras afetadas pelo fogo de 2020 no 
Cerrado e no Pantanal de Mato Grosso. Em 2021, 
arrecadamos e distribuímos 440 garrafões de água mineral 
(5 litros); 26.703 frascos de álcool em gel; 4.002 cestas 
básicas; 7.145 máscaras; 3.850 protetores faciais; 894 
caixas de frangos; 647 caixas de salsichas, 524 itens 
(ferramentas e EPIs). Com esta ação atendemos 2.116 
famílias em 11 comunidades quilombolas, 6 terras indígenas 
e 18 comunidades tradicionais pantaneiras afetadas pela 
pandemia e pelo fogo em 11 municípios.
Apoiamos a participação de lideranças de Fepoimt e 
Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa) na COP 
27. Apoiamos o Fortalecimento e institucional de 20
organizações indígenas de MT e do PA Federadas a
Fepoimt e Fepipa por meio da aquisição e entrega de
equipamentos e moveis de informática e escritório como:
Notebooks, impressoras, nobreaks, mesas a cadeiras de
reuniões, celulares, datashow, entre outros. Firmamos
parceria com o IFMT Campus Alta Floresta para a
realização de um curso de média duração em 5 módulos
na modalidade Formação inicial Continuada (FIC) em
aperfeiçoamento em Gestão para lideranças de
organizações indígenas . O Curso capacitará 40 lideranças
de 20 organizações Indígenas do Pará e MT.

2Reconhecimento e participação em política pública de 
Povos e Comunidades Tradicionais em Mato Grosso

Apoiamos a implementação do Subprograma Territórios 
Indígenas (SPTI do Programa REM/MT, que apoiou a 
participação ativa da diretoria e assessoria da Fepoimt 
em diferentes espaços e principalmente no processo de 
diálogo com a coordenação do SPTI, com as instituições 
aglutinadoras e com as lideranças de cada uma das 7 
regionais.

3Articulação e defesa dos direitos dos Povos e 
Comunidades Tradicionais

As atividades da iniciativa Defensores de Direitos Indígenas 
tiveram continuidade em 2021 e, juntamente com a OPAN, 
IFMT, Universidade da Flórida, Mídia Índia e o grupo de 
coordenadores indígenas, construímos insumos para a 
participação de lideranças indígenas do Juruena e Teles 
Pires nas pautas discutidas durante a mobilização contra o 
Marco Temporal e a Marcha das Mulheres Indígenas. 
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No segundo semestre de 2021, realizamos 21 entrevistas 
com lideranças de PCTs e organizações que atuam 
diretamente com PCTs, como parte de um estudo sobre 
os impactos socioeconômicos da pandemia de Covid-19 
em Mato Grosso. Estas entrevistas contribuíram com as 
recomendações do estudo, que visam a maior 
participação de PCTs em políticas públicas voltadas para 
a segurança e soberania alimentar e nutricional.
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 e do Cerrado e visa a restauração vegetal de áreas de 
comunidades pantaneiras.

Fortalecimento Institucional da Federação dos Povos 
e Organizações Indígenas de Mato Grosso 
(Fepoimt), contou com apoio financeiro do Fundo 
Brasileiro para Biodiversidade (Funbio) por meio do 
Subprograma Territórios Indígenas do programa REM, 
e teve como objetivo consolidar a Fepoimt como 
entidade representativa dos povos indígena no âmbito 
do subprograma Territórios Indígenas.

SOS Filhas do Pantanal e Cerrado, apoiado pela 
World Wildlife Fund (WWF /Brasil) objetivou apoiar 
as comunidades indígenas, quilombolas e pantaneiras 
no enfrentamento da pandemia e dos impactos do 
fogo, por meio de aquisição e distribuição de cestas 
básicas água e de equipamentos para brigadas 
comunitárias

Campanha SOS Filhas do Pantanal e do Cerrado 
apoiado pelo Continuamos Nessa Juntos, uma 
iniciativa da The Coca Cola Foudation em parceria 
com o Instituto Coca Cola Brasil e o Instituto Phi teve 
como objetivo colaborar para minimizar a insegurança 
alimentar das famílias indígenas, quilombolas e 
pantaneiras em situação de alta vulnerabilidade no 
Pantanal e no cerrado Mato Grossense.

Cerrado Pantanal Saudável e Sustentável com o 
apoio financeiro do Fundo Brasileiro para 
Biodiversidade (Funbio) por meio do Subprograma 
Territórios Indígenas do programa REM o projeto visa 
apoiar o desenvolvimento de 8 projetos locais das 
Terras Indígenas da Regional Cerrado Pantanal com 
foco na segurança alimentar.

Também apoiamos a formação de um advogado indígena e 
de um advogado representante do Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB). E realizamos a formação 
de indígenas do povo Munduruku em técnicas de 
mapeamento e utilização de GPS. Estas atividades 
subsidiam a consolidação da estratégia jurídica do ICV 
para a Bacia do Tapajós, principalmente na sub bacia do 
Teles Pires. No âmbito da comunicação, apoiamos a 
Fepoimt na divulgação de suas ações nas redes sociais, 
bem como na organização de eventos online e na 
produção de peças e produtos de comunicação. Também 
apoiamos o Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso 
(Imune) na divulgação de suas ações nas redes sociais.

Os projetos que apoiaram o trabalho do programa foram 
os seguintes:
Amazônia Indígena: Direitos e Recursos - com o apoio 
financeiro da United States Agency for International 
Development (USAID) tem como objetivo melhorar 
e fortalecer a representação dos povos indígenas no 
desenvolvimento econômico e sustentável da Amazônia 
conservando a biodiversidade e reduzindo as perdas de 
emissões.

Apoio à Fepoimt no Enfrentamento à Covid 19 - apoiado 
pela Fundação Galo do Amanhã visa apoiar as ações da 
Fepoimt no enfrentamento ao Covid 19, o ICV realizou 
a compra e distribuição de materiais de apoio às 
comunidades indígenas. 

Fortalecendo a sociedade civil para provocar 
transformações em MT - com apoio financeiro do Instituto 
Clima e Sociedade (iCS), o projeto visa mapear ameaças 
e oportunidades de advocacy para PCTs, listar prioridades 
de advocacy para PCTs no âmbito do ObservaMT e 
implementar estratégias de engajamento e advocacy. Este 
projeto também apoia a Campanha SOS Filhas do Pantanal

Plataforma Tapajós - financiado pela Fundação Moore 
(2019 - 2021), em parceria com a Operação Amazônia 
Nativa (Opan) e International Rivers (IR). O ICV analisou as 
licenças de operação das principais barragens no Rio Teles 
Pires, visando mitigar os impactos sociais e ambientais.

Povos das Águas - apoiado pela Fundação Moore, tem 
como objetivo melhorar a qualidade e a quantidade de 
ações judiciais do Ministério Público Federal e Estadual 
questionando o alcance e a suficiência das licenças de 
operação dos principais projetos de barragens no rio Teles 
Pires. Este projeto ocorre junto com a Associação Dace, do 
Povo Munduruku, com o Coletivo Proteja Amazônia e o 
Movimento de Atingidos por Barragens de Mato Grosso. 

Direito Socioambiental - financiado pela Fundação 
Pórticus, executado em parceria com a Operação Amazônia 
Nativa (Opan) e International Rivers (IR), este projeto tem o 
objetivo de criar uma estratégia jurídica consolidada para a 
Bacia do Tapajós. O ICV apoiou a formação de advogados 
que são representantes de comunidades atingidas pelas 
barragens.

Infraestrutura para a Amazônia - Financiado pela 
Fundação Mott (2019-2021), este projeto visa sistematizar 
as principais obras em implementação e previstas para a 
Amazônia.

Vale do Guaporé Saudável e Sustentável - com o apoio 
financeiro do Fundo Brasileiro para Biodiversidade (Funbio) 
por meio do Subprograma Territórios Indígenas do 
programa REM o projeto visa apoiar o desenvolvimento de 
9 projetos locais das Terras Indígenas da Regional Vale do 
Guaporé com foco na segurança alimentar.
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PROGRAMA 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, que foram utilizadas como subsídios técnicos 
nos diálogos com diferentes atores com objetivo 
de gerar transformações positivas. Assim, em 2021, 
destacamos a produção de nove estudos técnicos 
sobre transparência, desmatamento, exploração 
florestal em Mato Grosso que informaram imprensa, 
sociedade e gestores públicos. Houve ainda a 
produção de um mapeamento inédito sobre brigadas 
de incêndios florestais para o estado. 
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Principais atividades e resultados

Em 2021, desenvolvemos trabalhos por meio das 
seguintes ações:

1Promoção da transparência de informações    
ambientais

Nesse ano, jogamos luz à necessidade de se avançar 
na transparência e acesso a dados públicos ambientais 
na Amazônia. A avaliação da transparência ativa de 
informações ambientais revelou que apenas 29% dos 
dados-chave pesquisados estão disponíveis com boa 
qualidade à sociedade. Aprofundamos a análise para 
as bases de autorizações de supressão de vegetação, 
dado fundamental para compreendermos a ilegalidade 
associada ao desmatamento na Amazônia e no 
Matopiba1, e o cenário também é de opacidade.

2Produção de informações-chave sobre 
desmatamento

Com base em dados públicos, produzimos nesse 
ano três 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 para 
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. 

3Fomento às ações de fiscalização e o combate ao 
desmatamento no Brasil

Ao longo desse ano, o ICV participou das oficinas 
para construção da 4ª Fase do Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do Desmatamento e Incêndios 
Florestais do Estado de Mato Grosso – PPCDIF, 

documento a ser implementado entre 2021 e 2024. 
Além disso, produzimos análises que buscaram identificar 
a abrangência das ações de fiscalização dos órgãos 
estaduais e federais quando comparadas aos alertas de 
desmatamento verificados e validados pela plataforma 
do MapBiomas. Os resultados obtidos indicam que a 
maioria das áreas desmatadas não são fiscalizadas, e que 
ações rápidas e efetivas são necessárias para barrar o 
avanço do desmatamento.

4Monitoramento da Exploração Florestal na Amazônia

Desde 2014, o ICV realiza o monitoramento da exploração 
florestal no estado. Nesse ano, divulgamos dados sobre 
ilegalidade da exploração madeireira em Mato Grosso para 
os anos de 2018 a 2020. Junto aos parceiros da rede Simex, 
publicamos também o mapeamento da exploração 
florestal em toda a Amazônia. Dentre as ações de 
divulgação desse trabalho, tivemos a realização de 
capacitação junto aos órgãos estaduais de meio ambiente.

5Fortalecimento da participação da sociedade na 
agenda socioambiental de Mato Grosso

Ao longo desse ano, estruturamos a atuação do 
recém criado Observatório Socioambiental de Mato 
Grosso (Observa-MT), que busca produzir informações 
qualificadas, independentes e acessíveis para influenciar de 
forma positiva as políticas socioambientais no estado. 
Dentre as atividades realizadas junto a rede, podemos 
citar o acompanhamento do Projeto de Lei Complementar 
58/2020, que libera a exploração mineral em áreas de 
reserva legal, e a realização de uma audiência pública com 
o Ministério Público Estadual (MPMT) sobre desmatamento
em Mato Grosso.

Os projetos que apoiaram o trabalho do programa em 2021 
foram os seguintes:

Políticas, práticas, transparência e governança para 
implementação do Código Florestal. Financiado pelo 
Norad/NICFI (2021-2025), liderado pela Amigos da Terra e 
desenvolvido em parceria com ICV, ISA, BVrio, Imaflora e 
UFMG. 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.

Transparência de mercado e aplicação da lei para a 
conservação da floresta Amazônica. Financiado pelo 
Norad/NICFI (2021-2025), liderado pelo Imazon e 
desenvolvido em parceria com ICV, O Eco, IDS, Talanoa e O 
mundo que queremos. A atuação do ICV nesse projeto está 
voltada ao monitoramento da exploração madeireira ilegal 
no estado de Mato Grosso

Combater a corrupção e o crime florestal, apoiar os 
defensores e melhorar a governança. Financiado pelo 
Norad/NICFI e liderado pela Environmental Investigation 
Agency (EIA) e, em 2021, contou com a parceria do ICV 
para fomentar a discussão sobre abertura de bases de 
dados chave para rastreabilidade nas cadeias da pecuária e 
da madeira.

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. Em 2021, o ICV apoiou 
o mapeamento da exploração madeireira na Amazônia
e fortalecimento das ações da rede junta aos órgãos
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estaduais de meio ambiente. 

Mapbiomas Alerta: fortalecendo ações para a 
responsabilização do desmatamento ilegal. Financiado 
pelo Instituto Clima e Sociedade (ICS) e desenvolvido 
em parceria com a rede Mapbiomas, o projeto tem o 
objetivo de identificar os alertas de desmatamento 
que tiveram ações de fiscalização dos órgãos 
competentes. 

Expondo e enfrentando ilegalidades para proteger 
as florestas em Mato Grosso. Financiado pela 
Open Society Foundation, o projeto voltou-se ao 
fortalecimento da atuação do Observa-MT e ao 
desenvolvimento de estudos direcionados às ameaças 
à Amazônia mato-grossense, e disseminação de 
seus resultados junto a diferentes atores, incluindo a 
juventude de Mato Grosso.

Publicações em 2021:
-Transparência das informações ambientais na
Amazônia Legal: o acesso à informação e a
disponibilização de dados públicos. Fevereiro de 2021.

-Características do desmatamento no Cerrado mato-
grossense em 2020. Março de 2021.

-Leis e práticas de regularização fundiária no estado
de Mato Grosso. Março de 2021. Publicação
desenvolvida em parceria o Imazon.

-Desmatamento na Amazônia e no Cerrado mato-
grossense em 2020 (Infográfico). Março de 2021.

-Desmatamento Ilegal na Amazônia e no Matopiba:
falta transparência e acesso à informação. Março de
2021. Publicação elaborada em parceria com Imaflora,
Lagesa e apoio da WWF.

- Mapeamento da ilegalidade na exploração madeireira em
Mato Grosso entre 2018 e 2019. Março de 2021.

- Mapeamento da ilegalidade na exploração madeireira em
Mato Grosso entre 2018 e 2019 (Infográfico). Março de 2021.

- Participação na elaboração do Relatório Anual do
Desmatamento no Brasil 2020, elaborado e divulgado pela
rede Mapbiomas, lançado em junho de 2021.

- Mapeamento das brigadas de incêndios florestais de MT
em 2021. Lançado em junho e última atualização em
outubro de 2021.

- Mapeamento da exploração madeireira na Amazônia -
Agosto 2019 a Julho 2020 (infográfico). Setembro de 2021.

- Mapeamento da ilegalidade na exploração madeireira em
Mato Grosso em 2020. Outubro de 2021.

- Mapeamento da exploração madeireira em Mato Grosso –
Agosto 2019 a Julho 2020 (Infográfico). Outubro de 2021.

- O setor florestal madeireiro na Amazônia e em Mato
Grosso. Artigo na Le Monde Diplomatique, ano 14, n° 173,
em novembro de 2021.

- Características do desmatamento na Amazônia mato-
grossense em 2021. Novembro de 2021.

- Participação na elaboração do relatório Código Florestal:
avaliação 2017-2020, elaborado pelo Observatório do
Código Florestal, lançado em dezembro de 2021.

https://www.icv.org.br/drop/wp-content/uploads/2016/12/Transparencia_informacoes_Amazonia.pdf
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/03/caracteristicas-do-desmatamento-no-cerrado-2020-6pag-v3.pdf
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/03/rel06-regfun-mt-20mar-2021-final.pdf
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2022/03/infografico-mapas-desmatamento-amazonia-e-cerrado-mato-grossense-2021-w5101183-alt1.pdf
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/05/icv-relatorio-f.pdf
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/03/tf-14-mapeamento-da-ilegalidade-na-exploracao-madeireira-mt-2018-a-2019-icv.pdf
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/03/infografico-exploracao-madeireira-mt-2018-2019-web.pdf
https://s3.amazonaws.com/alerta.mapbiomas.org/rad2020/RAD2020_MapBiomasAlerta_FINAL.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/96595350f2954b23ba9a9e7a084e7730
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/10/infografico-simex-matogrosso-2020.pdf
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/10/tf-15-mapeamento-ilegalidade-exploracao-madeireira-mt-2020-icv-1.pdf
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/10/infografico-simex-matogrosso-2020.pdf
https://diplomatique.org.br/o-setor-florestal-madeireiro-na-amazonia-e-em-mato-grosso/
https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/11/caracteristicas-do-desmatamento-na-amazonia-2021-v2.pdf
https://observatorioflorestal.org.br/wp-content/uploads/2021/12/O-avanco-da-implementacao-do-Codigo-Florestal-no-Brasil_IPAM-e-OCF_Vfinal.pdf
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 NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA 
TERRITORIAL

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, 
subsidiando práticas produtivas sustentáveis, e no 
monitoramento das transformações da paisagem, 
com foco principal nas perdas e ganhos de vegetação 
nativa. Com embasamento técnico-científico, 
apoiamos 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.

Principais atividades e resultados

Em virtude da atuação transversal do núcleo entre 
os programas e projetos conduzidos pelo ICV, 
tivemos importante papel em muitas das atividades 

e resultados já descritos aqui. O ano de 2021 também foi 
onde lideramos o projeto “Uso do Global Forest Watch 
(GFW) para coibir desmatamentos e incêndios florestais 
ilegais em Mato Grosso”, em parceria com o Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso (MPMT). Treinamos 
mais de 70 pessoas, entre promotores, assessores, técnicos 
e parceiros das promotorias, no uso da plataforma GFW 
para monitorar e combater ilícitos ambientais em seis 
regiões de Promotorias de Justiça Especializada de Bacias 
Hidrográficas (PJBH), que correspondem a 37% de todo 
estado de Mato Grosso. Desenvolvemos e publicamos um 
tutorial técnico para uso do GFW e uma série de vídeos 
tutoriais, que estão disponíveis no YouTube. Esses materiais 
foram lançados em um webinar que realizamos sobre troca 
de experiências no uso do GFW e podem ser úteis para 
treinamentos em outras partes do Brasil e outros países de 
língua portuguesa.

O núcleo também manteve atualizados os dashboards 
Monitor das Queimadas e Monitor do Desmatamento 
ao longo de 2021, para acompanhar as ocorrências de 
queimadas e de alertas de desmatamento em Mato Grosso. 
Também promoveu análises sobre as áreas atingidas 
pelos incêndios, com base nos dados do Global Fire 
Emissions Database (GFED), desenvolvido pela NASA, que 
foram objeto de divulgação em importantes veículos de 
comunicação, além de ter embasado artigo científico sobre 
as dimensões da catástrofe dos incêndios no Pantanal 
ocorridos em 2020, abordando o caso do município de 
Poconé/MT.

Dentre as atividades envolvendo o monitoramento da 
exploração florestal, nós promovemos um workshop com 
servidores da SEMA/MT em que abordamos o mais recente 
aplicativo que desenvolvemos em conjunto com a rede 
do Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira 
(SIMEX). O aplicativo opera na plataforma do Google 
Earth Engine e possibilita o processamento de imagens de 
satélite adequadas para a identificação e mapeamento das 
áreas exploradas para fins madeireiros.

Finalmente, em 2021, demos continuidade às atividades 
abrangendo as áreas verdes urbanas, via programa “Adote 
uma Nascente” e em parceria com a Plant-for-the-Planet 
e Fundação Konrad Adenauer (KAS) foram plantadas 800 
árvores nativas e formados 340 jovens como embaixadores 
da justiça climática em Alta Floresta. Listamos também 
a seguir outras produções relacionadas ao Núcleo de 
Inteligência Territorial em 2021. 

Publicações

- Tutorial técnico “Uso do Global Forest Watch (GFW) para
coibir desmatamentos e incêndios florestais ilegais em Mato
Grosso”. Julho de 2021.

- Vídeos “Global Forest Watch: série de tutoriais sobre
tecnologia de monitoramento de desmatamento”. Julho de
2021.

- “Webinar sobre experiências no uso da plataforma Global
Forest Watch para coibir desmatamentos e incêndios
florestais ilegais em Mato Grosso. Agosto de 2021      21

https://www.icv.org.br/publicacao/tutorial-uso-do-global-forest-watch-gfw-para-coibir-desmatamentos-e-incendios-florestais-ilegais-em-mato-grosso/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH0XsN2wGrLATqJesckApo9S9OHd-1r94
https://www.youtube.com/watch?v=zk82-kW5UN4
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- Artigo “Dimensions of the 2020 wildfire catastrophe
in the Pantanal wetland: the case of the municipality of
Poconé, Mato Grosso, Brazil”, na revista Research,
Society and Development, em novembro de 2021.

- Artigo “Restauração florestal na Amazônia Meridional
no norte de Mato Grosso”, na revista Revista Ibero-
Americana de Ciências Ambientais, em dezembro de
2021.

- Colaboração no artigo “The 2008 map of
consolidated rural areas in the Brazilian Legal Amazon
state of Mato Grosso: Accuracy assessment and
implications for the environmental regularization of
rural properties”, na revista Land Use Policy, em janeiro
de 2021.

- Colaboração no artigo “Towards user-adaptive
remote sensing: Knowledge-driven automatic
classification of Sentinel-2 time series”, na revista
Remote Sensing of Environment, em outubro de 2021.

- Capítulo intitulado “Modelo para delimitação
automática de áreas de preservação permanente
conforme o Novo Código Florestal: Aplicação em três
municípios no Bioma Amazônia em Mato Grosso”, no
livro Meio Ambiente, Sustentabilidade e Tecnologia Vol.
6, em abril de 2021.

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22619
https://www.sustenere.co/index.php/rica/article/view/6320
https://www.icv.org.br/publicacao/the-2008-map-of-consolidated-rural-areas-in-the-brazilian-legal-amazon-state-of-mato-grosso-accuracy-assessment-and-implications-for-the-environmental-regularization-of-rural-properties/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425721003357
https://www.poisson.com.br/livros/ambiente/mst/volume6/
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COMUNICAÇÃO

Redes 
Sociais

Em 2021, o Núcleo de Comunicação do ICV teve sua 
equipe ampliada e passou a assumir integralmente 
a produção de conteúdo para seus diferentes canais 
na internet (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, 
Linkedin, Whatsapp e Telegram).

O investimento deu resultado em termos de 
engajamento, com aumentos expressivos na audiência 
e no registro de interações (curtidas, comentários, 
visualizações e encaminhamentos).

Entre os destaques do ano, as campanhas “ICV 30 
anos”, “ICViu que dá certo?” e “Movimento pelo Clima” 
marcaram o período pela inovação no formato e no 
modo de passar adiante os valores da instituição.

Além do lançamento do livro sobre os 30 anos de 
história do ICV, o ano teve ainda as séries “Minha vida 
na Amazônia” e “Casos de Sucesso”. Outra novidade 
foi o podcast Prosa Amazônica.

A instituição também ganhou destaque durante com a 
cobertura in loco da COP26, em Glasgow, por meio do 
informativo “ICV na COP”.

Somente considerando os releases e outros 
comunicados (notas, editais e posicionamentos da 
instituição), o número de publicações no campo 
“notícias”, em nosso site, registrou um aumento de 
30% em relação a 2018.

Produção para 
o site e mailing:

2018

58 releases
2021

76 releases

Alcance da página 
(2020->2021):

391 mil -> 553,8 mil
Visitas

3,3 mil -> 5,7 mil
Novas curtidas

724 -> 1 mil

Alcance da página 
(2020->2021):

119,8 mil -> 278,2 mil
Visitas

4,6 mil -> 9,6 mil
Seguidores

2.370 -> 4.213

165 -> 452
Aumento de 

173,9%

146 -> 439
Aumento de 

200,6%

Volume de publicações 
nas redes sociais (2020-2021):
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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 2021, a equipe do ICV contava com 48 
colaboradores. Abaixo, apresentamos a evolução dela 
em termos de gênero, idade e formação.

23
25

18

23

2020 2021

Mulheres Homens

Equilíbrio de gênero

6

7

5 5

2020 2021

Mulheres Homens

Equilíbrio de gênero de coordenação

Figura 1 Evolução da equipe do ICV em termos de gênero de 2020 a 2021.

Figura 2 Evolução da equipe do ICV em termos de gênero na Coordenação de 2020 a 2021.
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Figura 3 -Quadro de idade em 2021.

idade

18 a 29 anos 20 a 39 anos 40 a 49 anos Acima de 50

Mulheres Homens

4

6

13

11

5
5

2 2
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Figura 4 Evolução da equipe do ICV em termos de formação em 2021.
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QUEM É QUEM 
NO ICV EM 2021

CONSELHO DIRETOR
Valmir Gabriel Ortega (Presidente do Conselho)
Adriana de Carvalho Barbosa Ramos (Vice-Presidente)
Laurent Jacques Andre Micol 
Luis Fernando Laranja da Fonseca 
Mauricio de Almeida Voivodic 

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

COORDENAÇÃO
Alice Thuault
Ana Paula Gouveia Valdiones
Camila Horiye Rodrigues
Eduardo Darvin
Katy Knapp
Paula Bernasconi
Vinicius de Freitas Silgueiro
Renato Farias
Rodrigo Vargas
Stephanie Birrer

PROGRAMA DE DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS
Deroní de Fatima Leite Mendes (Coordenadora)
Stephanie Birrer (Coordenadora)
Julia Fernanda Alberguini Ernesto
Katia Carolino
Madson Silva de Souza Junior
Paloma Paz Pressato

Rodrigo Marcelino
Valter Hiron da Silva Junior

PROGRAMA DE NEGÓCIOS SOCIAIS
Camila Horiye Rodrigues (Coordenadora)
Eduardo Darvin (Coordenador)
Aline Barros Veras
Benedita da Guia Ferreira Mendes
Eriberto Muller
Jesse Lopes
Luan Cândido da Silva
Odair de Souza Fagundes
Renato Farias
Romario Fogaça do Prado

PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA AMBIENTAL
Ana Paula Gouveia Valdiones (Coordenadora)
Alice Thuault (Coordenadora)
Celina Maria Muller Ferreira Pinage
Marcondes Geraldo Coelho Junior
Paula Bernasconi
Vinicius de Freitas Silgueiro

PROGRAMA DE INCENTIVOS ECONÔMICOS PARA 
CONSERVAÇÃO
Paula Bernasconi (Coordenadora)
Renato Farias (Coordenador)
Ana Paula Gouveia Valdiones
Alice Thuault
Raquel Carvalho de Lima

EQUIPE DE COMUNICAÇÃO
Rodrigo Vargas (Coordenador)
Dayanne Lucia Dallicani
Julia Beatriz Oliveira de Freitas

EQUIPE DE INTELIGÊNCIA TERRITORIAL 
Vinicius de Freitas Silgueiro (Coordenador)
Bruno Diego Cardoso do Santos
Lucas Allyssin dos Santos Batista
Weslei Butturi

EQUIPE ADMINISTRATIVA
Katy Knapp (Coordenadora)
Ana Paula Ramos Ariano
Belizia Rodrigues da Silva
Cesar Augusto Martins
Débora Aparecida da Silva
Eduardo Barbosa da Silva
Janete dos Santos
Kelly Cristina da Silva Pereira
Meiky Knapp
Renata Aparecida dos Santos
Renata Reis de Oliveira Mello
Robson de Oliveira Cardoso
Tainá Aparecida Greco
Thamiris Valentim Nogueira
Walter Ariano Junior
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CONTAS ABERTAS
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