
Junho de 2012 Número 26

Boletim
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO AMAZÔNIA
ÁREA DE MEIO AMBIENTE DO BNDES

www.fundoamazonia.gov.br

Fundo Amazônia completa três anos em operação,
totalizando apoio de R$ 303 milhões a 30 projetos

Mês de junho registra, ainda, enquadramento do primeiro projeto internacional

Criado pelo Decreto 6527/2008, o Fundo Amazônia comple-

tou em junho três anos de atividades com 30 projetos aprova-

dos, totalizando um apoio de R$ 303 milhões para atividades 

produtivas sustentáveis; desenvolvimento institucional de órgãos 

ambientais; regularização ambiental e fundiária; e Ciência, Tec-

nologia e Inovação (CT&I). O volume desembolsado no período 

foi de R$ 89,3 milhões, respeitando o cronograma físico-finan-

ceiro dos projetos, cujo prazo de execução varia de 1 a 5 anos.

Fundo Amazônia em números

•	 153 municípios beneficiados (29% dos municípios locali-
zados no Bioma Amazônia);

•	 12,569 mil famílias beneficiadas por pagamentos de ser-
viços ambientais;

•	 7 mil indígenas da etnia Kayapó beneficiados com pro-
jetos socioambientais e 106 mil km² de terras indígenas 
monitoradas (10% das terras indígenas na Amazônia 
Legal);

•	 82 Unidades de Conservação federais e estaduais conso-
lidadas, totalizando 420 mil km²; 

•	 135 mil km² em Unidades de Conservação criadas;
•	 526 mil km² de extensão de áreas protegidas com gestão 

ambiental e/ou controle de seus territórios fortalecidos;
•	 1,2 mil nascentes recuperadas;
•	 52 Órgãos de Meio Ambiente estruturados;

•	 6,1 mil assistências técnicas prestadas aos produtores rurais;
•	 12,342 mil participantes em eventos integradores e de 

sensibilização;
•	 100 mil km² de imóveis com mapeamento georreferen-

ciado para fins de adesão ao Cadastro Ambiental Rural;
•	 103 mil imóveis com pedido de adesão ao Cadastro Am-

biental Rural protocolado;
•	 2,2 mil propriedades com projetos de produção sustentável;
•	 58,955 mil ha de propriedades rurais georreferenciadas 

para fins de regularização fundiária;
•	 800 propriedades rurais com situação fundiária regular
•	 R$ 24,9 milhões destinados a projetos de C,T&I.
•	 R$ 30,9 milhões a projetos de Corporações de Corpos de 

Bombeiros para monitoramento, combate e prevenção a 
incêndios e queimadas.

No mês de junho foi registrado, ainda, o enquadramento do 

primeiro projeto internacional na carteira do Fundo Amazô-

nia: “Monitoramento do Desmatamento e das Mudanças de 

Uso da Terra na Floresta Pan-Amazônica”. Com isso, o Fundo 

Amazônia passa a apoiar também a proteção e conservação da 

biodiversidade da Floresta Amazônica de todos os países mem-

bros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 

(OTCA), e não apenas da Amazônia brasileira.



Já o folder do Fundo Kayapó, nos 

idiomas português-kayapó, foi feito 

para explicar ao público em geral, 

e principalmente aos integrantes da 

etnia kayapó, o funcionamento do 

fundo. São respondidas diversas ques-

tões, como por exemplo: quando ele 

começa a operar, que tipo de projetos 

podem ser apoiados e quais instituições podem apresentar pro-

jetos. O folder foi elaborado pelo Fundo Amazônia em conjun-

to com a Conservação Internacional – Brasil e o Fundo Brasileiro 

para a Biodiversidade – Funbio.

A publicação dos materiais, em 

papel e meio eletrônico, está ali-

nhada à ação permanente do 

BNDES de aprimorar a comunica-

ção e a transparência das ativida-

des do Fundo Amazônia. No site 

do Fundo Amazônia, também estão disponíveis o Boletim de 

Informações e o Informe de Carteira, além de informações 

atualizadas sobre doações e projetos apoiados.

A partir de julho, estarão dispo-

níveis na internet (no portal www.

fundoamazonia.gov.br) a versão ele-

trônica do Relatório de Atividades do 

Fundo Amazônia 2011, uma versão 

reduzida do relatório e o folder do 

Fundo Kayapó.

O Relatório de Atividades do Fun-

do Amazônia 2011, aprovado pelo Comitê Orientador do 

Fundo Amazônia no mês de abril, é composto de dois 

cadernos: o primeiro apresenta as informações básicas 

sobre o fundo e o segundo, as 

ações realizadas no ano, bem 

como a descrição dos projetos 

apoiados. A versão reduzida do 

Relatório de Atividades, em edi-

ção bilíngue (português-inglês), 

foi concebida para ser um mate-

rial informativo mais enxuto e objetivo, visando sua dis-

tribuição durante a Rio+20 e em outros eventos de que o 

Fundo Amazônia participe.

BNDES apresenta novos materiais de comunicação do Fundo Amazônia

BNDES lança filme institucional do Fundo Amazônia

O BNDES lançou, durante a Rio+20, filme do Fundo Ama-

zônia. Com estrutura documental e oito minutos de du-

ração, o filme tem como eixo central mostrar, a partir do 

depoimento dos beneficiados, os resultados dos projetos 

apoiados pelo Fundo Amazônia. 

Nessa primeira eta-

pa, foram selecio-

nados três projetos: 

Olhos d`água da 

Amazônia, do Mu-

nicípio de Alta Floresta; Programa Arpa, do Ministério do 

Meio Ambiente; e, Sementes do Portal, do Instituto Ouro 

Verde. As filmagens, acompanhadas pelas equipes do de-

partamento de comunicação e do departamento de ges-

tão do Fundo Amazônia, foram realizadas nos estados do 

Amapá e de Mato Grosso. A ideia é dar continuidade às 

filmagens com o intuito de registrar os demais projetos 

apoiados pelo fundo. 

O filme estará disponível no site do Fundo Amazônia, no 

mês de julho (www.fundoamazonia.gov.br).

Com estrutura documental e oito minutos de duração, filme relata ações de projetos apoiados

Agência: NovaSb
Produção Áudio: Áudio Arte
Produção Vídeo: Bossa Nova Films

Ficha Técnica

Publicações incluem Relatório de Atividades 2011, versão reduzida do relatório e folder do Fundo Kayapó
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