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Aprovado projeto do Estado do Ceará para  
implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Apoio do Fundo Amazônia à implantação do CAR  
atinge a marca de R$ 220 milhões

Apoio do Fundo Amazônia à implantação do CAR
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Tipologia
Capital de estado
Estados
Municípios

Biomas
Amazônia
Cerrado
Caatinga
Mata Atlântica
Pantanal
Pampa

Projetos de CAR apoiados
Apoio aos estados

CAR: Tocantins Legal (SEMADES)
Programa Municípios Verdes (PA)
CAR Acre (AC)
SDS Amazonas -CAR
CAR Roraima (FEMARH)

Apoio aos municípios
Olhos d'água da Amaz II

Apoio a Org.da Sociedade Civil
Virada Verde (TNC)

Amazonas e Pará

Fortalecimento institucional
dos estados

Gestão socioambiental de
municípios - PA (Imazon)

Desenvolvimento Socioeconômico Amb.Integrado (RO)
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Apoio a outros biomas
CAR Bahia (INEMA/Sema)
CAR Ceará (Semace)
CAR Mato Grosso do Sul

Fonte: Municípios, Estados, Biomas, Hidrografia:
IBGE; Lista de projetos apoiados: Fundo Amazônia.

(Imasul)

A diretoria do BNDES aprovou no dia 26 de fevereiro 
o projeto da Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente do Estado do Ceará (Semace), com valor de 
apoio do Fundo Amazônia de R$ 24,5 milhões. O projeto 
beneficiará diretamente 109 municípios do estado, por 
meio das ações de cadastramento de 166.000 imóveis 
rurais de até quatro módulos fiscais. Também serão 
realizadas ações de comunicação e aprimoramento de 
infraestrutura para implantação do CAR, que beneficiam 
indiretamente todo o estado.
Desde 2005, o Estado do Ceará vem desenvolvendo 
ações de regularização fundiária em todo o seu 
território, tendo concluído o levantamento dos dados 
fundiários dos imóveis rurais localizados nos municípios 
abrangidos pelo projeto. A implementação do CAR será 
realizada a partir dessa base de dados, o que aumentará 
a confiabilidade na delimitação dos imóveis para  
o cadastro. 
O objetivo do projeto aprovado é mapear as áreas de 
preservação permanente (APP), reservas legais (RL), 

florestas, remanescentes de vegetação nativa, áreas de 
uso restrito e espaços consolidados das propriedades 
e posses rurais, compondo uma base de dados para 
controle, monitoramento, combate ao desmatamento e 
planejamento ambiental e econômico no estado do Ceará.

Apoio do Fundo Amazônia ao CAR
O Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) 
definiu que a implementação do CAR é uma das ações 
prioritárias do Fundo Amazônia. A inscrição no CAR 
é etapa importante no processo de regularização 
ambiental dos imóveis rurais e é um indutor de sistemas 
de produção com maior sustentabilidade ambiental. 
O apoio do Fundo Amazônia à implantação do CAR 
está presente em 13 projetos no total de mais de  
R$ 220 milhões. Já são mais de 207 mil imóveis cadastrados 
com o apoio do Fundo Amazônia, correspondendo 
a uma área de 57 milhões de hectares nos estados do 
Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Bahia, este último 
fora do bioma Amazônia.
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Divulgado novo filme institucional  
do Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia lançou um novo filme institucional 
que retrata as atividades desenvolvidas por cinco 
projetos apoiados, a partir da visão dos seus gestores 
e beneficiários. Em três projetos apresentados, o foco é 
o apoio às comunidades tradicionais, assentamentos e 
agricultores familiares, público prioritário para o Fundo 
Amazônia. São destacados os projetos desenvolvidos 
pela Associação Ashaninka Apiwtxa, pelo Instituto 
Mamirauá, e pelo Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia (Ipam). Para representar o tema de 
fortalecimento da gestão ambiental, foi escolhido o 
projeto de implantação do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) do Estado do Acre. Já no eixo de monitoramento 
do desmatamento, o projeto apresentado é executado 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
O filme foi lançado na COP21, realizada em Paris, e 
agora está acessível a todos através do portal do Fundo 
Amazônia (www.fundoamazonia.gov.br) e no canal do 
BNDES no YouTube, nos idiomas português e inglês. 
Além da versão integral, com oito minutos e meio de 
duração, foi editada uma versão resumida, com  
quatro minutos. 

O Instituto Mamirauá é responsável por um dos projetos apresentados 
no filme.

FICHA TÉCNICA
Agência: NovaSb
Produção Áudio: S de Samba
Produção Vídeo: Movie&Art

Cinco projetos são concluídos em 2015
São 10 projetos já finalizados, no valor total de apoio de R$ 86,4 milhões
Mais cinco projetos apoiados pelo Fundo Amazônia 
chegam ao final do seu período de execução, com 
recursos plenamente desembolsados e utilizados. No 
intuito de dar transparências às atividades realizadas 
pelos projetos concluídos, estão disponíveis na internet 
(no portal www.fundoamazonia.gov.br) uma avaliação 
sobre cada um dos projetos, com relato sobre atividades 
realizadas, aspectos institucionais e administrativos, 
indicadores de resultados e impactos, lições aprendidas 
e sustentabilidade das ações. 

Avaliação de Efetividade – Dando prosseguimento 
ao ciclo de monitoramento e avaliação dos projetos 
apoiados, o Fundo Amazônia está iniciando o processo 
de avaliação de efetividade de dois projetos encerrados 
em 2013, Olhos d`Água da Amazônia e Sementes do 
Portal. Essas avaliações, usualmente chamadas de 
avaliação ex-post, serão feitas por especialistas externos, 
em um período entre um e dois anos após o término 
do projeto e tem como finalidade avaliar os resultados 
e os impactos alcançados, com foco principalmente na 
sustentabilidade e nas lições aprendidas.

Fundo Amazônia: Projetos concluídos até 2105

PROJETO INSTITUIÇÃO ESTADO
VALOR  
DO APOIO

ANO DE 
CONCLUSÃO

Bolsa Floresta Fundação 
Amazonas 
Sustentável (FAS)

Amazonas 19.166.347,89 2015

Disseminação e 
Aprimoramento 
das Técnicas de 
Manejo Florestal 
Sustentável

Instituto Floresta 
Tropical (IFT)

Pará, 
Amazonas e 
Rondônia

7.449.000,00 2015

Nova Cartografia 
Social da Amazônia

Universidade 
do Estado do 
Amazonas 

Todos os 
estados 
do Bioma 
Amazônia

4.614.587,03 2015

Ilhas de Belém Universidade 
Federal do 
Estado do Pará 

Pará 1.138.083,93 2015

Áreas Protegidas da 
Amazônia (ARPA) 
– Fase 2

Fundo 
Brasileiro para a 
Biodiversidade 
(Funbio)

Todos os 
estados 
do Bioma 
Amazônia

19.949.058,91 2015

Gestão 
Socioambiental de 
Municípios do Pará

Instituto do 
Homem e Meio 
Ambiente da 
Amazônia 
(Imazon)

Pará 9.736.473,00 2014

Virada Verde The Nature 
Conservancy  
do Brasil (TNC)

Mato Grosso e 
do Pará

16.000.000,00 2014

Olhos d`Água da 
Amazônia

Município de 
Alta Floresta/MT

Mato Grosso 2.781.340,40 2013

Preservar Porto dos 
Gaúchos

Município 
de Porto dos 
Gaúchos/MT

Mato Grosso 120.655,00 2013

Sementes do Portal Instituto Ouro 
Verde (IOV)

Mato Grosso 5.397.778,87 2013


