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Somos a
Floresta

Em 2022 nos reconhecemos. 
Percebemos que juntos nossa 
capacidade de impactar 
positivamente a agenda de clima 
e florestas no Brasil pode ser 
ainda maior. Nossos resultados 
apontam a transformação que 
realizamos nos territórios em 
que atuamos. Neste reltório, 
você vai encontrar os resultados 
dos projetos referente ao ano de 
2022.

Nossas ações vão ao encontro 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU) que são um apelo 
global à ação para acabar com a 
pobreza, proteger o meio 
ambiente e o clima e garantir 
que as pessoas, em todos os 
lugares, possam desfrutar de paz 
e de prosperidade. 

Sob o guarda-chuva do Programa 
Petrobras Socioambiental nos 
reconhecemos como inspiração e 
referência para outros projetos.  

O programa da Petrobras, que 

patrocina nossas ações por meio 
de investimentos em 
organizações da sociedade civil, 
tem o objetivo de fomentar o 
desenvolvimento de parcerias, o 
fortalecimento de vínculos e a 
geração de benefícios mútuos, 
oportunizando o respeito aos 
direitos sociais, ambientais, 
territoriais e culturais das 
comunidades e populações 
locais. 

E foi a partir desse patrocínio 
que chegamos até aqui.

Quer saber quem somos?
Somos cinco projetos brasileiros.

Florestas de Valor 
Realizado pelo Imaflora

No Clima da Caatinga
Realizado por Associação 
Caatinga 

Viveiro Cidadão
Realizado por Ecoporé

Semeando Água
Realizado pelo IPÊ 

Raízes do Purus
Realizado pela OPAN

O que nos conecta? 

O cuidado com o meio ambien-
te, com o clima e com as pesso-
as. 
Nossas ações mantém a floresta 
em pé. 
Plantam mais floresta. 
Contribuem para a regulação do 
clima. 
A conservação da biodiversidade 
e de serviços ecossistêmicos. 
Queremos ver o desenvolvimen-
to ambiental e social das regi-
ões que a gente vive. 
Integrar as pessoas em torno de 
um único propósito. 
Restaurar ecossistemas. 
Trazer a floresta de volta. 
Gerar renda de forma sustentá-
vel para as comunidades e 
moradores dos territórios garan-
tindo sua permanência como 
guardiões da floresta e promo-
vendo qualidade de vida para 
todos. 

Estamos juntos. 

Apresentação



Desenvolvimento sustentável
de comunidades

O que nos conecta ao grupo?



Como proteger a floresta e, ao 
mesmo tempo, garantir a 
vivência plena de comunidades 
que nela vivem? O programa 
Florestas de Valor é uma 
iniciativa do Instituto de Manejo 
e Certificação Florestal e 
Agrícola (Imaflora) para 
promover a estruturação da 
cadeia de produtos florestais 
não madeireiros e da 
agroecologia para produtores 
familiares, comunidades  
tradicionais, assentados e 
quilombolas do norte do Pará, 
em municípios como Alenquer e 
Oriximiná e São Félix do Xingu 
no sudeste do Pará. 

O Florestas de Valor possui 
quatro linhas de atuação:

(a) Promoção da restauração 
florestal e agricultura 
regenerativa, com a fixação e 
manutenção de estoque de 

carbono; 

(b) Estruturação de cadeias de 
valor da sociobiodiversidade e 
fortalecimento de negócios 
comunitários, com a promoção 
da comercialização de produtos 
da sociobiodiversidade e 
negócios e empreendimentos 
comunitários, por meio da 
formação e apoio à operação de 
cooperativas; 

(c) Gestão e desenvolvimento 
territorial, com o apoio e 
capacitação dos beneficiários 
para auxiliar no acesso a 
políticas públicas como o 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) e 
atuação conjunta de projetos de 
referência em florestas e clima, 
com a promoção de seminários e 
trocas de experiência entre 
esses projetos.

Florestas de Valor
Arranjos produtivos para o bem socioambiental
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Florestas de Valor | Desenvolvimento ao longo de 2022

Durante o ano de 2022, o 
projeto apoiou a 
comercialização de produtos da 
sociobiodiversidade. Além disso, 
assessorou tecnicamente 
produtores familiares do Projeto 
de Desenvolvimento Sustentável 
(PDS) Paraíso, em Alenquer, na 
implementação de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs) e Roça Sem 
Fogo (RSF), totalizando 
aproximadamente 30 hectares 
de área. Com isso, os 
agricultores podem diversificar 
seus produtos e ter maior acesso 
a diferentes mercados. 

O programa apoiou a 
estruturação de cadeias de 
produtos da sociobiodiversidade 
e de sua comercialização, como 
o óleo de copaíba, com destaque 
para a operação da safra de 
castanha, que apresentou 
aumento tanto em relação ao 
volume, quanto às pessoas 
beneficiadas no contrato 
anterior com a Petrobras 
(2018-2020).  

Outro destaque foi a safra de 
sementes de cumaru. Com a 
regulação do preço, os 
produtores obtiveram um 
aumento de aproximadamente 
100% no valor comercializado, 
mesmo com um volume menor 
vendido.

Os produtos das comunidades 
quilombolas de Oriximiná e 
agricultores de São Félix do 
Xingu, também passaram por um 
processo de retomada junto ao 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), que 
havia passado por interrupções 
nos primeiros anos da pandemia 
de Covid-19. Foram mais de R$ 
400 mil comercializados e a 
expectativa é que em 2023 possa 
haver o fornecimento de polpas 
de frutas em Oriximiná, 
aumentando a diversificação de 
renda aos agricultores e também 
a diversidade alimentar aos 
estudantes. Para isso, foram 
realizadas capacitações para 

retomar a produção de polpa de 
frutas nas agroindústrias de 
Oriximiná. 

Diversas outras capacitações 
também foram realizadas pelo 
Florestas de Valor em 2022: para 
a diversificação de produtos 
feitos a partir de frutas, como 
geleias, aumentando o leque de 
opções e de renda; para a 
diversificação de produtos feitos 
a partir do cacau; para produtos 
fornecidos ao PNAE; e para a 
implementação de SAFs. As 
capacitações permeiam toda a 
cadeia de valor, desde a 
produção até a comercialização. 
A Cooperativa Mista dos Povos e 
Comunidades Tradicionais da 
Calha Norte (Coopaflora), por 
exemplo, recebeu o treinamento 
de processos administrativos e 
contábeis. 

O Florestas de Valor apoiou 
associações e cooperativas na 
obtenção e manutenção de 
certificações, como o selo de 

produção artesanal para polpa 
de frutas da Associação das 
Mulheres Produtoras de Polpa de 
Fruta (AMPPF), de São Félix do 
Xingu, que passou por uma 
inspeção; e a renovação da 
certificação de cacau orgânico 
da Cooperativa Alternativa Mista 
dos Pequenos Produtores do Alto 
Xingu (CAMPPAX). 

Para finalizar, um marco 
importante de 2022 foi a 
realização em Alter do Chão, no 
Pará, do Seminário Florestas e 
Clima: Diálogos Sobre Carbono 
no qual estiveram presentes os 
demais projetos de referência 
em Florestas e Clima, apoiados 
pela Petrobras por meio do 
Programa Petrobras 
Socioambiental, na perspectiva 
de uma ação integrada entre os 
projetos, que puderam 
compartilhar experiências e boas 
práticas e se fortalecer como 
grupo. 
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“Com as técnicas e métodos que 
aprendemos durante as 
atividades do projeto consegui 
melhorar minha produção, tanto 
do meu SAF-Cacau quanto do 
meu pomar. Minha propriedade 
está bem mais organizada e 
agora a gente consegue 
aproveitar tudo que temos aqui, 
inclusive para fazer caldas que 
ajudam a melhorar o solo. Eu 
também faço parte de uma 
associação de mulheres que 
atuam com polpa de frutas. Com 
o apoio do programa 
conseguimos muitas vitórias, 
como a construção do viveiro de 

mudas e a agroindústria. Eu 
entendo que é muito importante 
fortalecer o protagonismo 
feminino, para que as mulheres 
tenham sua renda e possam 
compartilhar das 
responsabilidades da casa, da 
família, por isso tenho 
participado intensamente de 
tudo. Agora estamos em um 
momento de aprender a 
aproveitar as frutas para além 
da polpa, usar todo o potencial 
delas para criar outros produtos 
e conquistar mercados. Sou 
muito grata ao projeto do 
Imaflora.”

Maria Helena Gomes
Produtora | São Félix do Xingu (PA)

“Desde que começamos a 
trabalhar com apoio do Florestas 
de Valor a situação aqui só veio 
a melhorar, inclusive a forma 
como atuamos com as 
comunidades, com os produtores 
e com os produtos florestais não 
madeireiros, como copaíba, 
cumaru, andiroba, castanha. 
Antes, eram vendidos com 
preços muito baixos. Quando 
começamos o trabalho de 
organização e estruturação da 
cooperativa e dos produtores 
começamos a ter um preço mais 
justo. Hoje, estamos em outro 
patamar, mas claro que 

precisamos valorizar ainda mais 
nosso produto, nossa floresta em 
pé e nossa biodiversidade. Os 
resultados são visíveis, tanto na 
vida das comunidades como na 
relação com os recursos 
naturais. Eu mesmo passei a 
atuar como técnico e tenho 
levado nossos conhecimentos e 
saberes a outros lugares. Isso é 
muito importante para nós que 
somos aqui da floresta.”

Aldo Pita
Liderança quilombola | Oriximiná (PA)
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O Florestas de Valor contribui 
com a fixação de carbono e com 
a redução de emissões de gases 
do efeito estufa por meio da 
implantação de sistemas 
produtivos sustentáveis, como 
Sistemas agroflorestais e roça 
sem fogo. 

Em 2022, apoiou a implantação 
de aproximadamente 30 
hectares de novas áreas de 
sistemas produtivos sustentáveis 
e como resultado acumulado de 
2014 a 2022, o projeto 
contribuiu diretamente com a 
fixação ou não emissão de 
28.404 toneladas de CO2 
equivalente. 

O apoio a estruturação de 
cadeias de produtos da 
sociobiodiversidade contribui 
com a conservação de florestas 

Principais Resultados

ODS
Estamos alinhados com os seguintes ODS:

através da valorização da 
Floresta em Pé. Em 2022 as 
ações de manejo de produtos 
florestais não madeireiros 
contribuiu com a conservação de 
176 mil hectares de áreas de 
florestas, na qual estima-se um 
estoque de carbono de 15 
milhões de toneladas de CO2 
equivalente.

Na comercialização, foram cerca 
de R$ 1,2 milhões em produtos 
da sociobiodiversidade 
comercializados, gerando renda 
para as comunidades 
beneficiadas pelo projeto, com 
destaque para a castanha 
comercializada pela cooperativa 
Coopaflora, do norte do Pará, 
que alcançou R$ 645 mil, um 
aumento de 200% em relação a 
2021. 
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Para o Florestas de Valor, 2022 
foi um ano de fortalecimento do 
programa, com a retomada das 
iniciativas que estão em fase de 
amadurecimento. Foi um ano de 
maior presença em campo, mais 
treinamentos, novas áreas de 
implantação do projeto e do 
fornecimento para o PNAE no 

Um ano de retomada
e fortalecimento

mesmo patamar de anos 
anteriores. Para 2023, o projeto 
quer consolidar ações, pensar 
em inovações e trazer uma visão 
de futuro, para que a iniciativa 
alcance cada vez mais pessoas e 
proporcione ainda mais impacto 
positivo.

imaflora.org/noticias

linkedin.com/in/imaflora

facebook.com/imaflora

twitter.com/imaflora

Instagram.com/imaflorabrasil

Instagram.com/florestasdevaloryoutube.com/imaflora

+55 19 3429-0800

imaflora@imaflora.org

www.imaflora.org
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Soluções baseadas na natureza,
abrangendo a conservação e o
desenvolvimento sustentável
de comunidades.

O que nos conecta ao grupo?



Um bioma 100% brasileiro. Assim 
é a Caatinga. Por só ser 
encontrada no país, é muito 
importante que o Brasil garanta 
a conservação de sua fauna, 
flora e biodiversidades únicas. 

O Projeto No Clima da Caatinga 
(NCC), apoiada pelo Programa 
Petrobras Socioambiental desde 
2011, enfrenta de frente os 
desafios.

A iniciativa é xecutado pela 
Associação Caatinga, organização 
da sociedade civil que há 24 anos 
tem por missão promover a 
conservação das terras, florestas 
e águas da caatinga para garantir 
a permanência de todas as suas 
formas de vida. O projeto tem 
como principal objetivo 
contribuir com a mitigação dos 
efeitos do aquecimento global 
nos estados do Ceará e Piauí. Ele 
atua na Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) 
Reserva Natural Serra das Almas 
(RNSA), uma modalidade de 
unidade de conservação com 

6.285 mil hectares, que possui 40 
comunidades vizinha, com 4 mil 
famílias sendo beneficiadas pelo 
projeto. O projeto promove 
ações para atender aos 
princípios: conservação e 
restauração florestal aliado ao 
desenvolvimento local 
sustentável, gerando 
oportunidades socioambientais. 
São exemplos destas ações: uso e 
manejo do solo e agricultura de 
baixo carbono, disseminação de 
tecnologias sociais, as quais 
promovem adaptação à 
semiaridez e às mudanças 
climáticas, criando 
oportunidades e perspectivas de 
renda para as comunidades 
locais. 

O projeto atua por meio de sete 
eixos temáticos: conservação; 
restauração florestal; tecnologias 
sociais ou sustentáveis; educação 
ambiental; fomento à pesquisa; 
políticas públicas; e 
comunicação. 

No Clima da Caatinga
Desmistificando o bioma
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No Clima da Caatinga | Desenvolvimento ao longo de 2022

Em 2022, o projeto No Clima da 
Caatinga avançou em várias 
frentes, conforme detalhamento 
a seguir:

No eixo de Conservação e Gestão 
de Unidades de Conservação, 
foram realizadas 02 oficinas 
sobre Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural, uma em 
Fortaleza, outra em Crateús, 
com mais de 100 pessoas e 9 mil 
acessos no Youtube. Os eventos 
podem contribuir para a criação 
de até sete novas unidades do 
tipo - hoje são 42 no Ceará. O 
projeto já ajudou na criação de 
4 RPPNs que, somadas, alcançam 
141, 58 hectares e, ao longo do 
ano, seguiu apoiando as 
unidades, com atividades como 
reforço de cercas e placas de 
sinalização.  

Também foram implementadas 
ações do plano de manejo da 
Serra das Almas. A RPPN passou 
por diversas reformas e 
adaptações na infraestrutura 
para a inclusão de pessoas com 

deficiência, que poderão 
aproveitar as trilhas e 
contemplar a natureza. Foi 
iniciado o inventário florestal da 
Reserva possibilitando estimar o 
estoque de carbono.

O ano foi marcado pela primeira 
edição do “Vem Passarinhar”, 
que reuniu 20 especialistas 
observadores de aves para visitar 
a Serra das Almas, fortalecendo 
o potencial da reserva para este 
tipo de turismo. Atualmente, os 
guias vêm passando por 
qualificação para lidar com os 
turistas e aumentar seu 
potencial de renda.  

Foram realizadas ações de 
monitoramento de combate à 
caça e a construção de um 
aceiro para a prevenção de 
incêndios florestais, o que se 
reflete na manutenção de 
estoque de carbono. Outra ação 
desenvolvida foi o 
monitoramento da fauna, cujas 
fotografias subsidiam pesquisas 
sobre quantidade e hábitos de 

onças, por exemplo. 

No eixo de restauração florestal 
foram plantadas e monitoradas 5 
mil mudas de espécies nativas, 
recuperando uma área de 5 
hectares. Outras 100 mudas 
foram doadas para escolas 
públicas da região. 

No eixo de tecnologias sociais, 
que são instrumentos de 
adaptação de comunidades 
rurais à semiaridez e às 
mudanças climáticas e que 
promovem o uso sustentável dos 
recursos naturais e uma 
melhoria na qualidade de vida 
das famílias atendidas. Nesta 
fase do NCC serão priorizadas 
tecnologias relacionadas à 
gestão hídrica (cisterna de 
placa, canteiro bioséptico e 
banheiros), gerando saúde e 
bem-estar, e a meliponicultura 
que por sua vez pode contribuir 
para a geração de renda. 10 
famílias foram selecionadas para 
receberem meliponários visando 
à produção de mel. foram 

selecionadas 75 famílias para 
receberem os canteiros 
biosépticos e 12 banheiros, para 
promover o saneamento rural. 
Outras 20 famílias receberam 
cisternas de placas que captam 
água da chuva. São até 16 mil 
litros de água que podem ser 
armazenados, suficiente para 
que uma família, de até quatro 
pessoas, possa atravessar o 
período de estiagem. Além disso, 
518 pessoas, atendidas nas fases 
anteriores do projeto, foram 
contempladas com assistência 
técnica.

No aspecto da educação 
ambiental, o projeto iniciou 
encontros psicopedagógicos com 
mães com filhos na primeira 
infância atingindo 54 pais e 
responsáveis, e elaborou 150 kits 
com o “Meu caderno 
caatingueiro”, que traz 
informações sobre a fauna do 
bioma de forma lúdica e 
acessível. Outra forma de levar 
educação ambiental para as 

crianças da região é o teatro de 
fantoches e a campanha “Abrace 
o Tatu-bola”, que foi levado 
para as escolas, para esclarecer 
sobre o problema da caça de 
animais silvestres. Além do 
teatro, o cinema também foi 
utilizado para levar informação 
ambiental para a população, 
com as sessões do projeto Cine 
Tela Verde. 

Foi disponibilizado um tour 
virtual da Reserva Natural Serra 
das Almas e da exposição 
interativa “Caatinga Um Novo 
Olhar - Entre Nesse Clima” para 
que a Caatinga possa ser 
contemplada em qualquer 
região do mundo. A Universidade 
Federal do Ceará, parceira do 
projeto, abrigou a exposição 
Caatinga - Um Novo Olhar, que 
enfoca as riquezas do bioma e 
recebeu 1.800 visitantes. 

O livro do educador “Conheça e 
Conserve a Caatinga” foi 
atualizado e reeditado, sendo 
utilizado em capacitações com 
educadores. Foram realizadas 
lives em diversos temas, 

gerando um engajamento de 
mais de 11 mil pessoas. O 
programa de voluntariado foi 
lançado em setembro de 2022 e 
atualmente contamos com 08 
voluntários nas áreas de 
comunicação e educação 
ambiental.

Em 2022 o No Clima da Caatinga 
também fortaleceu a 
qualificação técnica da equipe, 
por meio de cursos, formações e 
intercâmbio entre os projetos da 
carteira de clima da Petrobras, 
realizado em Alter do Chão (PA). 

O NCC estimulou a pesquisa na 
Caatinga, prioritariamente com 
felinos da Caatinga e o Guariba. 
O projeto participa de Planos de 
Ação Nacional do Tatu-bola, aves 
da Caatinga, insetos 
polinizadores, bem como 
participa de redes e fóruns 
estimulando políticas públicas 
socioambientais a exemplo da 
implementação da política de 
Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), no estado do 
Ceará.
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para as escolas, para esclarecer 
sobre o problema da caça de 
animais silvestres. Além do 
teatro, o cinema também foi 
utilizado para levar informação 
ambiental para a população, 
com as sessões do projeto Cine 
Tela Verde. 

Foi disponibilizado um tour 
virtual da Reserva Natural Serra 
das Almas e da exposição 
interativa “Caatinga Um Novo 
Olhar - Entre Nesse Clima” para 
que a Caatinga possa ser 
contemplada em qualquer 
região do mundo. A Universidade 
Federal do Ceará, parceira do 
projeto, abrigou a exposição 
Caatinga - Um Novo Olhar, que 
enfoca as riquezas do bioma e 
recebeu 1.800 visitantes. 

O livro do educador “Conheça e 
Conserve a Caatinga” foi 
atualizado e reeditado, sendo 
utilizado em capacitações com 
educadores. Foram realizadas 
lives em diversos temas, 

gerando um engajamento de 
mais de 11 mil pessoas. O 
programa de voluntariado foi 
lançado em setembro de 2022 e 
atualmente contamos com 08 
voluntários nas áreas de 
comunicação e educação 
ambiental.

Em 2022 o No Clima da Caatinga 
também fortaleceu a 
qualificação técnica da equipe, 
por meio de cursos, formações e 
intercâmbio entre os projetos da 
carteira de clima da Petrobras, 
realizado em Alter do Chão (PA). 

O NCC estimulou a pesquisa na 
Caatinga, prioritariamente com 
felinos da Caatinga e o Guariba. 
O projeto participa de Planos de 
Ação Nacional do Tatu-bola, aves 
da Caatinga, insetos 
polinizadores, bem como 
participa de redes e fóruns 
estimulando políticas públicas 
socioambientais a exemplo da 
implementação da política de 
Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), no estado do 
Ceará.
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ODS
Estamos alinhados com os seguintes ODS:

Principais Resultados
Em 2022, o principal resultado do 
No Clima da Caatinga foi a 
realização do inventário florestal 
da Reserva Natural Serra das 
Almas (RNSA), ratificando a 
importância do projeto para a 
mitigação dos efeitos do 
aquecimento global e na oferta 
para as comunidades atendidas 
pelo NCC de serviços 
ecossistêmicos associados à 
floresta em pé.

O estudo evidenciou que cada 
hectare da RNSA estoca 266,07 
toneladas de CO², ou seja, uma 
vez que a Serra das Almas tem 

6.285 hectares (6.191 hectares de 
floresta), então estoca 
1.628.082,33 t CO2e. Isso 
representa, por exemplo, o total 
de gás carbônico emitido por mais 
de 1 milhão de habitantes de São 
Paulo durante um ano. Ou seja, 
manter a floresta da Serra das 
Almas em pé é comparável a ter 
aproximadamente 1 milhão de 
pessoas deixando de emitir CO² na 
atmosfera durante um ano. 

A próxima etapa do estudo, em 
2023, será estimar a remoção 
anual de carbono da atmosfera a 
partir da proteção da RNSA.
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“A abelha Jandaíra, eu com 38 
anos de idade, pai de dois filhos, 
como nordestino e cearense 
nato, não conhecia. E esse 
projeto (No Clima da Caatinga) 
faz a gente ver as coisas 
diferentes porque a gente não 
conhecia e esse curso veio 
mostrando como multiplicar a 
abelha porque você não pode 
querer ganhar alguma coisa com 
um enxame só. Você tem que 
trabalhar para multiplicar ela e 
já quero, mais adiante, não só 
criar a abelha Jandaíra, mas 
construir as colmeias também”.

Claudemir Gomes
Morador da comunidade 
de Ibiapaba, em Crateús(CE)

“A gente carregava água na 
cabeça. Aí, com o passar do 
tempo, os invernos foram 
diminuindo e as águas 
acabaram… Acabaram as 
cacimbas. A gente ia até ao 
chafariz para buscar água. E eu 
já cheguei, muitas vezes, a 
convidar meu marido para 
procurar um local que tivesse 
mais água, que fosse mais fácil, 
mas aí Deus é tão bom que 
mostrou essas pessoas no meu 
caminho e esse projeto 
maravilhoso (nesse momento 
Elisabete sorri, olha para trás e 
aponta as mãos em direção ao 
reservatório), e tá aí essa linda 
cisterna cheia de água para 
mim”.

Antonia Elisabete 
de Sousa Soares
Dona do lar, moradora de 
Buriti dos montes(PI).



Para o No Clima da Caatinga, 
2022 foi um ano de 
ressurgimento, renovação e 
esperança após os primeiros 
anos de pandemia. 
Ressurgimento de uma 
esperança de um mundo melhor 
é possível e avançar para o bem 
comum. Em 2023 o projeto quer 

Ressurgimento, renovação
e esperança

continuar avançando e tendo 
resultados positivos, com a 
possibilidade de inclusão social, 
empoderamento feminino e 
geração de renda. Com 
ascensão, crescimento e 
fortalecimento das relações 
com outros projetos e 
comunidades atendidas.

facebook.com/projetonoclimadacaatinga

Instagram.com/noclimadacaatinga

youtube.com/acaatinga

+55 85 99680-7500

caatinga@acaatinga.org.br

noclimadacaatinga.org.br/
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Mitigação das mudanças
climáticas; Geração de renda;
Conservação de florestas e
biodiversidade; Capacitações
para boas práticas.

O que nos conecta ao grupo?



Fortalecer o já existente e ativo 
protagonismo  dos povos 
indígenas na gestão e proteção 
de seus territórios:  é para esse 
fim que atua o Raízes do Purus, 
projeto criado em 2013 pela 
Operação Amazônia Nativa 
(OPAN), primeira organização 
indigenista fundada no Brasil, 
em 1969. Atualmente em sua 
terceira fase, o projeto apoia os 
povos Apurinã, da Terra Indígena 
(TI) Caititu; Deni, da TI Deni; 
Jamamadi, da TI 
Jarawara/Jamamadi/Kanamanti; 
e Paumari, das TIs Paumari do 
lago Manissuã, Paumari do lago 
Paricá e Paumari do Cuniuá, 
situadas no sul do Amazonas, na 
região do arco do 
desmatamento. 

O Raízes do Purus foca no 
desenvolvimento e 
fortalecimento de cadeias de 

produtos da sociobiodiversidade 
que contribuem para a 
manutenção da floresta em pé. 
As iniciativas do projeto, neste 
sentido contribuem para gerar 
renda para as comunidades com 
respeito à sociobiodiversidade e 
conservando o clima e serviços 
ecossistêmicos oferecidos pela 
biodiversidade da floresta, além 
de apoiar sistemas de vigilância 
dos próprios povos indígenas  
para a proteção dos territórios.  

Hoje em dia, graças a este 
trabalho de conservação, as 
comunidades têm mais 
autonomia no manejo dos 
recursos naturais de suas terras, 
o que garante renda a partir de 
atividades tradicionais e 
sustentáveis e, por outro lado, a 
autonomia desses povos na 
gestão e vigilância de seus 
territórios é fortalecida.

Raízes do Purus
Autonomia para os povos indígenas
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Raízes do Purus | Desenvolvimento ao longo de 2022

Em 2022, com o apoio do projeto 
Raízes do Purus, os Paumari 
realizaram a décima pesca 
sustentável de pirarucu. Neste 
ano, foram pescadas mais de 36 
toneladas, o que corresponde a 
30% (cota permitida pelo Ibama) 
dos 2.995 peixes adultos 
monitorados pela comunidade 
nos lagos das TIs Paumari.  

O pirarucu já esteve à beira da 
extinção pela pesca sem 
controle, mas, desde que o 
monitoramento dos peixes foi 
iniciado, em 2009, houve um 
crescimento de mais de 600% da 
população de pirarucu nos lagos 
reservados para o manejo (a 
pesca teve início em 2013). 
Durante a pesca, que mobiliza os 
Paumari quase em sua 
totalidade, uma série de 
rigorosos procedimentos 
sanitários são seguidos: cada 
pirarucu pescado recebe um 
lacre com uma planilha de 
controle com todos os dados, 
como a hora da pesca, peso 

bruto, peso do peixe eviscerado, 
sexo e idade e horário da 
limpeza e do transporte, 
assegurando a qualidade do 
pescado e, assim, garantindo sua 
valorização no mercado formal. 

Outro importante resultado foi 
obtido no manejo sustentável da 
castanha, com o avanço na 
construção de um arranjo 
comercial coletivo que 
possibilitou um preço maior para 
a castanha coletada. Persiste, na 
região, devido às dificuldades 
logísticas, uma dependência 
histórica em relação aos 
atravessadores, o que fazia com 
que o valor recebido sequer 
cobrisse os gastos necessários 
para a  coleta. Para solucionar 
essa situação, o Raízes do Purus 
está apoiando a comercialização 
coletiva da castanha coletada 
pelo povo indígena Apurinã, no 
município de Lábrea, por meio 
da Associação dos Produtores 
Indígenas da Terra Indígena 
Caititu - APITC. Em 2022, foram 

comercializadas por meio da 
APITC, mais de 7 toneladas de 
castanha.

A região do rio Purus foi 
historicamente marcada pelo 
ciclo da exploração seringueira, 
quando eram realizadas 
expedições de caça aos 
indígenas para que se tornassem 
seringueiros, com sub-emprego 
na exploração de recursos como 
a seringa, a castanha e o 
pescado: essa exploração no 
regime seringalista era marcada 
pela política do aviamento. Os 
extrativistas eram obrigados a 
entregar a produção para quitar 
dívidas que tinham de assumir 
com os patrões, sendo raras as 
ocasiões em que as dívidas eram 
saldadas, pois era obrigatório o 
consumo de alimentos e dos 
próprios insumos para extração 
nos barracões dos seringueiros, 
retroalimentando as dívidas. Ao 
apoiar a consolidação de cadeias 
produtivas sustentáveis, o Raízes 
do Purus contribui para a 

ruptura de paradigmas 
históricos, fortalecendo a 
autonomia dos povos indígenas 
da região e possibilitando  que 
possam ser entendidos como 
sujeitos soberanos - tanto por si 
mesmos, quanto pela sociedade 
envolvente. Juntamente com a 
extração da castanha, a 
demarcação e proteção das TIs e 
a gestão comunitária desses 
recursos ganham relevância. Se 
na época do ciclo da borracha 
existia uma lógica individualista, 
agora não, tudo é decidido em 
assembleias: a conservação e 
seus frutos são coletivas do 
início ao fim do ciclo produtivo. 

Na TI Caititu, contígua ao 
município de Lábrea (AM), a 
biodiversidade sofre intensa 
pressão relacionada a atividades 
predatórias ilegais. Nesse 
contexto, os Sistemas 
Agroflorestais - SAFs apoiados 
pelo Raízes do Purus têm 
contribuído tanto para a 
segurança alimentar e para a 

geração de renda  das 
comunidades, quanto para o seu 
fortalecimento político.

Em 2022 o projeto completou a 
implementação de 26 áreas de 
SAFs, regenerando a terra e 
contribuindo para a fartura de 
alimentos nas mesas das 
comunidades. Os SAFs também 
são uma forma de potencializar 
o coletivo e a autonomia na 
gestão dos territórios. Além da 
implementação, o Raízes do 
Purus oferece assistência técnica 
e institucional, com insumos e 
equipamentos, por exemplo e, 
por outro lado, com apoio aos 
fóruns coletivos de deliberação, 
avaliação e gestão que, 
fortalecidos, os ajudam a tomar 
decisões sobre outros assuntos 
que os afetam.
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Em 2022, com o apoio do projeto 
Raízes do Purus, os Paumari 
realizaram a décima pesca 
sustentável de pirarucu. Neste 
ano, foram pescadas mais de 36 
toneladas, o que corresponde a 
30% (cota permitida pelo Ibama) 
dos 2.995 peixes adultos 
monitorados pela comunidade 
nos lagos das TIs Paumari.  

O pirarucu já esteve à beira da 
extinção pela pesca sem 
controle, mas, desde que o 
monitoramento dos peixes foi 
iniciado, em 2009, houve um 
crescimento de mais de 600% da 
população de pirarucu nos lagos 
reservados para o manejo (a 
pesca teve início em 2013). 
Durante a pesca, que mobiliza os 
Paumari quase em sua 
totalidade, uma série de 
rigorosos procedimentos 
sanitários são seguidos: cada 
pirarucu pescado recebe um 
lacre com uma planilha de 
controle com todos os dados, 
como a hora da pesca, peso 

bruto, peso do peixe eviscerado, 
sexo e idade e horário da 
limpeza e do transporte, 
assegurando a qualidade do 
pescado e, assim, garantindo sua 
valorização no mercado formal. 

Outro importante resultado foi 
obtido no manejo sustentável da 
castanha, com o avanço na 
construção de um arranjo 
comercial coletivo que 
possibilitou um preço maior para 
a castanha coletada. Persiste, na 
região, devido às dificuldades 
logísticas, uma dependência 
histórica em relação aos 
atravessadores, o que fazia com 
que o valor recebido sequer 
cobrisse os gastos necessários 
para a  coleta. Para solucionar 
essa situação, o Raízes do Purus 
está apoiando a comercialização 
coletiva da castanha coletada 
pelo povo indígena Apurinã, no 
município de Lábrea, por meio 
da Associação dos Produtores 
Indígenas da Terra Indígena 
Caititu - APITC. Em 2022, foram 

comercializadas por meio da 
APITC, mais de 7 toneladas de 
castanha.

A região do rio Purus foi 
historicamente marcada pelo 
ciclo da exploração seringueira, 
quando eram realizadas 
expedições de caça aos 
indígenas para que se tornassem 
seringueiros, com sub-emprego 
na exploração de recursos como 
a seringa, a castanha e o 
pescado: essa exploração no 
regime seringalista era marcada 
pela política do aviamento. Os 
extrativistas eram obrigados a 
entregar a produção para quitar 
dívidas que tinham de assumir 
com os patrões, sendo raras as 
ocasiões em que as dívidas eram 
saldadas, pois era obrigatório o 
consumo de alimentos e dos 
próprios insumos para extração 
nos barracões dos seringueiros, 
retroalimentando as dívidas. Ao 
apoiar a consolidação de cadeias 
produtivas sustentáveis, o Raízes 
do Purus contribui para a 

ruptura de paradigmas 
históricos, fortalecendo a 
autonomia dos povos indígenas 
da região e possibilitando  que 
possam ser entendidos como 
sujeitos soberanos - tanto por si 
mesmos, quanto pela sociedade 
envolvente. Juntamente com a 
extração da castanha, a 
demarcação e proteção das TIs e 
a gestão comunitária desses 
recursos ganham relevância. Se 
na época do ciclo da borracha 
existia uma lógica individualista, 
agora não, tudo é decidido em 
assembleias: a conservação e 
seus frutos são coletivas do 
início ao fim do ciclo produtivo. 

Na TI Caititu, contígua ao 
município de Lábrea (AM), a 
biodiversidade sofre intensa 
pressão relacionada a atividades 
predatórias ilegais. Nesse 
contexto, os Sistemas 
Agroflorestais - SAFs apoiados 
pelo Raízes do Purus têm 
contribuído tanto para a 
segurança alimentar e para a 

geração de renda  das 
comunidades, quanto para o seu 
fortalecimento político.

Em 2022 o projeto completou a 
implementação de 26 áreas de 
SAFs, regenerando a terra e 
contribuindo para a fartura de 
alimentos nas mesas das 
comunidades. Os SAFs também 
são uma forma de potencializar 
o coletivo e a autonomia na 
gestão dos territórios. Além da 
implementação, o Raízes do 
Purus oferece assistência técnica 
e institucional, com insumos e 
equipamentos, por exemplo e, 
por outro lado, com apoio aos 
fóruns coletivos de deliberação, 
avaliação e gestão que, 
fortalecidos, os ajudam a tomar 
decisões sobre outros assuntos 
que os afetam.
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“Os Sistemas Agroflorestais 
(SAFs) implementados com apoio 
do Raízes do Purus para nós, 
Apurinã, são uma fonte de vida, 
um meio das pessoas terem a 
mesa farta. Os SAFs são uma 
riqueza para nós, enriqueceram 
a nossa mente e fortaleceram o 
nosso plantio. E ajudaram a 
gente a reflorestar o nosso 
território.”

Maria dos Anjos Apurinã
Liderança da aldeia Novo Paraíso
Terra Indígena Caititu (AM)
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Principais Resultados
Em 2022, o Raízes do Purus, por 
meio do apoio à vigilância e a 
iniciativas de manejo sustentável 
em 6 Terras Indígenas, contribuiu 
para evitar as emissões de 
315.709,61 toneladas de dióxido 
de carbono para a atmosfera 
através das atividades de 
conservação florestal direta. No 
mesmo período, as ações do 
projeto propiciaram a 
manutenção de um estoque, em 
conservação indireta, de 
130.473.106,85 toneladas de 
carbono armazenado nas florestas 
sob influência da área do projeto.

Outro destaque foi a realização, 
pelo décimo ano consecutivo, da 
pesca manejada de pirarucu 
desenvolvida pelo do povo 
Paumari do rio Tapauá, que está 
cada vez mais organizado para 

desenvolver a atividade coletiva 
de forma autônoma, respeitando 
os procedimentos estabelecidos 
pelos órgãos fiscalizadores, e 
apto, por meio de sua organização 
representativa, a Associação 
Indígena do Povo das Águas (AIPA), 
a comercializar o pescado por 
conta própria, no âmbito de um 
arranjo comercial coletivo, do 
qual fazem parte outras 
iniciativas de manejo sustentável. 

Somente neste ano, foram 
comercializadas mais de 36 
toneladas de pirarucu. A atividade 
também impulsionou um sistema 
de vigilância comunitária que hoje 
está consolidado, e que conta 
com sete bases de vigilância 
flutuantes posicionadas em pontos 
onde costuma haver invasões.
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Estamos alinhados com os seguintes ODS:



O ano de 2022 foi um ano de 
importantes avanços para o 
Raízes do Purus, apesar de toda 
a dificuldade do contexto 
político, que trouxe um 
aumento das ameaças aos 
territórios. Mesmo assim, houve 
um fortalecimento das 
atividades produtivas e de 
vigilância dos territórios. O 
projeto conseguiu concretizar 
suas ações previstas com 
sucesso. Nesse sentido, o saldo 

Resistência e resiliência
do ano foi positivo. 

A previsão para 2023 é que haja 
um aperfeiçoamento das ações, 
além do início do trabalho junto 
aos povos Banawá, na bacia do 
rio Purus, e Kanamari, na bacia 
do rio Juruá. Esse início de 
trabalho com esses povos, 
pretende replicar experiências 
bem sucedidas do próprio 
projeto.  

facebook.com/raizesdopurus

twitter.com/raizesdopurus

Instagram.com/raizesdopurus youtube.com/operacaoamazonianativa

+55 65 998476-5663

comunicacao@amazonianativa.org.br

raizesdopurus.com.br
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Conciliação de conservação
e produção

O que nos conecta ao grupo?



Contribuir para a segurança 
hídrica de 7,5 milhões de 
pessoas que vivem na região 
metropolitana de São Paulo, 
Campinas e Piracicaba. Esse é o 
principal objetivo do Projeto 
Semeando Água, criado em 
2013, um ano antes de uma das 
piores crises hídricas que 
atingiu o estado.  

Desenvolvido pelo Instituto de 
Pesquisas Ecológicas (IPÊ), o 
projeto busca reverter o 
cenário encontrado de 60% de 
passivos ambientais em Áreas 
de Preservação Permanente 
(APPs), com solos muito 
degradados por pastagens, o 
que não favorece o 
armazenamento de água nos 
aquíferos. 

Para isso, o projeto atua em 

diferentes eixos, promovendo a 
restauração florestal de áreas 
ao redor de nascentes e corpos 
d’água e promovendo a adoção 
de sistemas produtivos 
sustentáveis, o que favorece 
tanto a geração de renda para 
os produtores, quanto a 
regulação climática, com o 
estoque de carbono. 

Atualmente, o Semeando Água 
atua em mais de 50 unidades 
demonstrativas com diferentes 
ações de restauração e 
melhorias dos sistemas 
produtivos, engajando mais 
pessoas para o uso sustentável 
do solo, aliando produção a 
conservação da biodiversidade, 
com a proteção de espécies 
ameaçadas e medidas de 
mitigação à mudança climática. 

Semeando Água
Restauração para a garantia do nosso maior bem
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Semeando Água | Desenvolvimento ao longo de 2022

O Projeto Semeando Água está 
em seu terceiro ciclo e, ao longo 
do ano, conseguiu superar as 
metas estabelecidas para a 
implementação das ações: 25 
hectares de áreas restauradas; 
30 hectares de sistemas 
produtivos sustentáveis, como 
Sistemas Agroflorestais (SAFs) e 
manejo de pastagem ecológica; 
1.000 hectares de área de 
planejamento de propriedades 
(nas quais é feito o 
levantamento de limites da 
propriedade com imagens de 
drone para se fazer o 
planejamento com os 
proprietários sobre as áreas a 
serem recuperadas). Além dessas 
implantações o projeto segue 
prestando manutenção nas áreas 

implementadas em ciclos 
anteriores.  

Outro importante resultado 
foram os recursos levantados 
com os apoiadores para a 
restauração de mais de 50 
hectares. O Projeto Semeando 
Água também venceu um edital 
do governo para a restauração 
de 10 hectares, o manejo 
ecológico de pastagens de outros 
100 hectares e a implantação de 
50 hectares de florestas 
multifuncionais, como SAFs, por 
exemplo. Além disso, novos 
apoiadores passaram a contribuir 
com o projeto, como a 
plataforma internacional de 
restauração de árvores Tree 
Nation. 

Em relação ao compartilhamento 
de conhecimento, um artigo de 
dois integrantes do projeto foi 
publicado na revista Earth/MDPI. 
O artigo traz resultados de uma 
pesquisa que apontou os 
impactos das ações do Semeando 
Água em uma das bacias do 
sistema Cantareira, no estado de 
São Paulo. O projeto Escolas 
Climáticas levou educação 
ambiental para as escolas. Após 
o primeiro passo da 
conscientização, as escolas são 
estimuladas a criar coletivos 
socioambientais para 
implementar ações para 
mitigação e adaptação à crise 
climática no ambiente escolar, 
como compostagem, cisternas 
para armazenar água da chuva, 

hortas e canteiros agroflorestais. 
Além de implantar as ações, a 
iniciativa também conquistou 
novos apoiadores. 

Outra importante vertente de 
atuação ao longo do ano foi a 
influência em políticas públicas. 
O Projeto Semeando Água 
participa dos diversos fóruns do 
Sistema Cantareira, nos temas 
água, carbono e biodiversidade, 
de Câmaras Técnicas do Comitê 
PCJ (Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí), de conselhos de 
Unidades de Conservação, além 
de participar do plano de 
manejo da Área de Proteção 
Ambiental do Cantareira. 
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“Até o ano de 2017 a gente 
produzia em sistema 
convencional e começamos a ter 
muitas perdas de produção, 
devido ao excesso de uso de 
agrotóxicos e adubos químicos. 
Tivemos um aumento 
significativo de pragas e 
doenças, até chegar ao ponto 
em que a produção se tornou 
insustentável. Então nós 
buscamos auxílio e uma resposta 
técnica que abrangesse a nossa 
situação. Iniciamos o processo 
de transição agroecológica que, 
no nosso caso, foi muito 
significativo. Conseguimos hoje 
produzir em escala dentro do 
manejo ecológico.

Eloísa Pinheiro
Produtora rural de flores
Nazaré Paulista (SP)

Há dois anos eu participo do 
projeto Semeando Água e com 
essa parceria a gente vai fazer 
flores com florestas. O 
Semeando veio para auxiliar e 
subsidiar a implantação do nosso 
Sistema Agroflorestal. Vai ser um 
plantio diferenciado e único aqui 
no Brasil, que é esse consórcio 
de flores com árvores. Vamos 
produzir as nossas flores de 
corte junto com frutas nativas, 
como o cambuci, para que a 
gente tenha uma variedade 
maior de plantas, mais 
sustentabilidade e conservação 
do meio ambiente.”



ODS
Estamos alinhados com os seguintes ODS:
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Principais Resultados
O principal resultado do Projeto 
Semeando Água em 2022 foi a 
articulação entre produtores rurais. O 
eixo de sistemas produtivos 
sustentáveis realizava o planejamento 
individual de cada propriedade e 
agora atua conjuntamente com o eixo 
de desenvolvimento econômico 
territorial, incentivando a organização 
coletiva dos agricultores, tanto para a 
produção quanto para a 
comercialização. Os produtores 
parceiros do projeto, os “Semeadores 
de Água” estão desenvolvendo 
sistemas agroflorestais voltados para 
a produção de café, juçara e frutas 
nativas da Mata Atlântica. Atualmente 
8 propriedades se uniram, totalizando 
9 hectares de produção. Essa 
articulação é a semente para a 
criação de uma associação ou 
cooperativa, que, além de fortalecer 

a coletividade, trará melhores 
oportunidades de comercialização, 
disseminando boas práticas para os 
produtores da região.

Estima-se que em uma área de 
restauração com 10 anos o 
acúmulo de carbono é de 
aproximadamente 41,4 toneladas 
de carbono por hectare. As 
florestas secundárias (mais antigas) 
na região chegam a 113,4 
toneladas de carbono por hectare.

No Semeando Água já implantamos 
30 hectares de restauração e 
iremos implantar mais 25 hectares 
neste ciclo. Apenas de restauração 
o potencial de sequestro é de 8356 
toneladas de carbono em 10 anos 
ou 22889.8 toneladas de carbono 
no médio e longo prazo.



Para o Projeto Semeando Água, 
2022 foi um ano de 
engajamento. Um ano em que 
conseguiu engajar todos os 
proprietários previstos, e 
também um ano em que 
efetivaram várias parcerias com 
apoiadores e proprietários 
rurais interessados no projeto. 
Isso permite que sigam no 
próximo período com a 
implantação em novas áreas. 

Em 2023 a ideia é seguir com as 

Um ano de engajamento e
expansão

implantações, expandindo cada 
vez mais para novas áreas, além 
de seguir com as manutenções em 
áreas já implantadas. O ano 
deverá ser marcado por um 
momento de crescimento, com 
uma importante parceria com um 
órgão estadual e a expansão da 
equipe, para absorver todas as 
ações de restauração e 
implantação de modelos 
sustentáveis.     

linkedin.com/in/ipe-institutodepesquisasecologicas

facebook.com/ipe.instituto.pesquisas.ecologicas

twitter.com/institutoipe

+55 19 99170-1310

Instagram.com/institutoipe

youtube.com/ipeorgbrconservacao

semeandoagua.ipe.org.br/
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Restauração de ecossistemas
O que nos conecta ao grupo?



O projeto Viveiro Cidadão foi 
criado em 2013, no município 
de Rolim de Moura, em 
Rondônia, dando continuidade a 
outros duas iniciativas de 
restauração ecológica com os 
proprietários rurais. Em sua 
terceira fase, o projeto tem, 
entre outros objetivos, 
promover a restauração de 120 
hectares. Nas etapas anteriores, 
foram recuperados 320 hectares 
em 8 municípios, beneficiando 
mais de 350 famílias de 
agricultores, que receberam o 
suporte para a restauração de 
ecossistemas, o que contribui 
para sua soberania alimentar, 
além da inclusão de mulheres e 
jovens.

As ações são realizadas em 

municípios que possuem menos 
de 10% da cobertura vegetal 
original, daí seu foco na 
reconversão produtiva de áreas 
de agricultores familiares por 
meio da implementação de 
Sistemas Agroflorestais (SAFs). 
Um dos focos do projeto é 
promover a retenção de carbono 
nas áreas de plantios tanto 
agroflorestais quanto de 
restauração ativa. Outra 
iniciativa está voltada para 
melhorar os indicadores 
econômicos da produção 
sustentável de mulheres e 
jovens. Para isso, foi 
desenvolvida uma metodologia 
em que foram avaliadas as 12 
espécies de árvores com o maior 
potencial de produção e 
comercialização.

Viveiro Cidadão
Regeneração ambiental e geração social
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Viveiro Cidadão | Desenvolvimento ao longo de 2022

Em 2022, o Viveiro Cidadão 
somou mais 301 beneficiários 
diretamente atendidos, com 
significativa participação de 
mulheres negras. Após o 
cadastramento, foram realizadas 
visitas técnicas nas propriedades 
e desenvolvido o plano de 
implementação das áreas de 
restauração, com a medição da 
área, análise das espécies e 
estimativa da quantidade de 
mudas, a partir da demanda dos 
produtores. Somente neste ano, 
foram produzidas e distribuídas 
160 mil mudas (desde o início do 
projeto, já foram mais de 4 
milhões). Destas, 16 mil são de 
espécies ameaçadas de 
extinção, dentre elas mais de 1 
mil árvores de Castanha da 
Amazônia (Bertholletia excelsa) 
e 1.800 de mogno (Swietenia 
macrophylla). 

As espécies de maior interesse 
econômico para fins alimentícios 
ou madeireiros que se destacam 
são o açaí, cacau, graviola, caju, 
cajá e jatobá. Ao todo, o viveiro 
produz mudas de 90 espécies. 
Além das mudas, o projeto 
fornece materiais para 
isolamento da área, como 
arames e estacas, adubos para a 
preparação do plantio, 
orientação técnica, participação 
em cursos e incursões em 
campo. 

Com a fase três, o Viveiro 
Cidadão se aproxima de 500 
hectares de área em 
restauração, contribuindo para a 
recuperação de áreas de 
preservação permanentes e de 
reserva legal, as quais são de 
alta relevância para manutenção 
do clima e ecossistema, para a 

geração de renda e segurança 
alimentar de centenas de 
agricultores familiares. 

O projeto tem contribuído no 
estabelecimento de bases 
científicas, para 
aperfeiçoamento metodológico 
da mensuração de indicadores 
de sequestro de carbono 
atmosférico nos plantios de 
restauração, bem como os 
impactos econômicos positivos 
gerados pela iniciativa. A 
expectativa é que os resultados 
desta fase do projeto sejam 
apresentados em 2023. Neste 
sentido as aproximações entre os 
demais projetos apoiados pelo 
Programa Petrobras 
Socioambiental têm contribuído 
para o aperfeiçoamento da 
metodologia de pesquisa.
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“Pra mim foi bom demais, uma 
das melhores coisas na minha 
vida e na vida da minha 
família. Esse projeto me deu 
mudas de árvores, que plantei 
em volta do rio e hoje nasceu 
um rio e uma floresta. Pra 
gente, foi tudo de bom, porque 
era um rio sem vida e hoje 
você anda lá e a água é pura. 

Dorival Pessato
Agricultor

Foi por causa desse projeto que 
hoje temos um córrego e 
qualidade de vida. Nesses 12 
anos desde que participei do 
Projeto eu posso dizer que 
acho extremamente necessário 
as pessoas verem a diferença 
que esse projeto traz para as 
nossas vidas. Aqui a gente só 
ganhou”. 
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ODS
Estamos alinhados com os seguintes ODS:
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Principais Resultados
O Viveiro Cidadão desenvolve um 
trabalho único em Rondônia e 
um dos primeiros na Amazônia, 
que proporciona a educação 
inclusiva de crianças com 
deficiência. Neste ano, por 
exemplo, um jovem cego teve 
contato com vários elementos da 
natureza pela primeira vez no 
jardim sensorial Gaia Amiga, 
idealizado pela Associação 
Semeando Letras e Cidadania do 
município de Rolim de Moura 
(RO) e apoiado pelo projeto.

Além disso, o viveiro recebe 
visitas de escolas e os 
estudantes passam por uma 
verdadeira expedição, onde 

percorrem um circuito interativo 
que possibilita ver desde como a 
semente é preparada até as 
mudas produzidas. Em outro 
espaço, o Gaia Amiga, criado em 
parceria com a Associação 
Semeando Letras e Cidadania, foi 
construído um jardim sensorial, 
para que crianças da primeira 
infância, entre 0 e 6 anos, 
possam ter contato com a 
natureza através dos sentidos. As 
turmas mistas costumam ter em 
média 5% de crianças com algum 
tipo de deficiência. Em 2022, 451 
crianças visitaram o viveiro, e 
outras 256 visitaram o jardim 
sensorial.
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O Projeto Viveiro Cidadão contribui 
com a fixação de carbono através 
da implantação de Sistemas 
Agroflorestais e recomposição 
vegetal de ecossistemas, 
promovendo a restauração 
produtiva de áreas degradadas. 
Desde seu primeiro ciclo com 
patrocínio da Petrobras em 2013 
até o ano de 2022 foram 452 
hectares de áreas implantadas, 
com uma contribuição estimada de 
46.358 toneladas de CO2 
equivalentes fixados. 



Este foi um ano de evolução e 
de aperfeiçoamento em termos 
técnicos para o projeto Viveiro 
Cidadão. Todas as metas que 
haviam sido previstas foram 
executadas ao longo do ano, 
graças ao amadurecimento e 
experiência acumulados durante  
toda a trajetória do projeto. 
Para 2023 a perspectiva é 
desenvolver o monitoramento 
das implementações das áreas 

Um ano de evolução e
aperfeiçoamento

de restauração e alcançar a 
conclusão das metas para a 
área de educação ambiental. 
Este monitoramento pretende 
refinar os indicadores de 
desempenho e ampliar o 
conhecimento acerca da 
restauração de ecossistemas 
multifuncionais e como esta 
ação pode contribuir no 
enfrentamento da crise 
climática global.

facebook.com/ecoporeviveirocidadão

twitter.com/ecoporerondonia

Instagram.com/viveirocidadao

youtube.com/ecoporerondonia

+55 69 3224-7870

ecopore@ecopore.org.br

viveirocidadao.org.br
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linkedin.com/in/petrobras

facebook.com/petrobras

twitter.com/petrobras

Instagram.com/petrobras

youtube.com/petrobras

www.petrobras.com.br

Desde 2003, a Petrobras 
estrutura seus investimentos 
socioambientais em programas 
corporativos que possuem 
diretrizes e objetivos 
específicos definidos 
plurianualmente, com o 
propósito de contribuir para as 
comunidades onde atuamos e, 
de forma ampliada, para a 
sociedade, atuando como 
ferramenta de suporte à 
sustentabilidade do nosso 
negócio.

No Plano Estratégico 2023-27 
nos propomos a entregar 
resultados sustentáveis para 
uma sociedade em transição, ao 
atuar nos negócios com 
responsabilidade social e 
ambiental, segurança, 
integridade e transparência. Na 
dimensão de proteção ao meio 
ambiente, nos comprometemos 
a promover ganhos em 
biodiversidade, com a ampliação 
de esforços no que se refere à 
proteção de fauna ameaçada de 
extinção, recuperação e 
conservação de biomas e 
fortalecimento da gestão de 

áreas de proteção ambiental. O 
Programa Petrobras 
Socioambiental será uma peça 
fundamental para atingimento 
destas ambições.

Os investimentos 
socioambientais na temática 
Florestas atuam como uma das 
frentes de ação em resiliência 
climática, por meio do qual a 
companhia reafirma seu 
interesse em superar os desafios 
relacionados ao seu negócio 
referentes à transição para uma 
economia de baixo carbono.

Nossa carteira com foco em 
Florestas é dinâmica e, em 
2022, contou com 22 projetos 
em execução. Esses projetos 
geram benefícios importantes 
para mitigação das mudanças do 
clima. As ações de recuperação 
vegetal e de reconversão produ-
tiva levam à remoção líquida de 
carbono da atmosfera, por meio 
da remoção do CO2 da atmosfe-
ra pela vegetação para produção 
de biomassa. Já as ações de 
conservação direta levam à 
prevenção de desmatamento e 
de degradação florestal nas 

O Programa Petrobras Socioambiental
áreas onde ocorrem, evitando 
que o carbono estocado na 
vegetação existente seja emiti-
do para a atmosfera. Chamamos 
de benefício incremental líquido 
esse conjunto de resultados 
(remoção líquida + emissões 
evitadas), que representa 
ganhos obtidos por meio dos 
fluxos de carbono entre vegeta-
ção e atmosfera. Esse benefício 
incremental líquido estimado 
dos esforços realizados por estes 
projetos desde 2013 até o 
momento é de cerca de 2,3 
milhões de tCO2e. Para o cálcu-
lo deste número, foram conside-
rados apenas parte dos projetos 
vigentes em 2022, e representa 
os resultados acumulados até 
este referido ano. Cada projeto 
tem um período específico de 
mensuração de resultados, a 
depender do tempo que está na 
carteira do Programa Petrobras 
Socioambiental e do momento 
em que esse benefício incre-
mental líquido de carbono 
passou a ser mensurado; em 
termos médios, os projetos 
apresentam resultados de um 
período de 5 anos.
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