
 

EFEITO INDIRETO DOS 
PROJETOS (4) 

Instrumentos econômicos e 
atividades de ciência, tecnologia 
e inovação contribuem para a 

recuperação, a conservação e o 
uso sustentável da 

biodiversidade 

EFEITO INDIRETO DOS 
PROJETOS (2) 

 
Ações governamentais 

asseguram a 
adequação de 

atividades antrópicas à 
legislação ambiental 

OBJETIVO GERAL 
Redução do desmatamento com 
desenvolvimento sustentável na 

Amazônia Legal 

EFEITO INDIRETO DOS 
PROJETOS (1) 

 
Atividades que mantêm 
a floresta em pé têm 

atratividade econômica  

EFEITO INDIRETO DOS 
PROJETOS (3) 

 
Área da Amazônia Legal 

está ordenada 
territorialmente 

EFEITOS DIRETOS DOS 
PROJETOS 

 
1.1 - Atividades 

econômicas de uso 
sustentável da floresta 

e da biodiversidade 
identificadas e 
desenvolvidas 

 
1.2 - Cadeias dos 

produtos agroflorestais 
e da biodiversidade 
com valor agregado 

ampliado  
 

1.3 - Capacidades 
gerencial e técnica 
ampliadas para a 
implementação de 

atividades econômicas 
de uso sustentável da 

floresta e da 
biodiversidade 

 
1.4 - Áreas desmatadas 

e degradadas 
recuperadas e utilizadas 
para fins econômicos e 

de conservação 
ecológica 

Componente Ciência, Inovação 
 e Instrumentos Econômicos 

Componente  
Monitoramento e 

Controle 

Componente  
Produção Sustentável 

Componente  
Ordenamento 

Territorial 

EFEITOS DIRETOS DOS 
PROJETOS 

 
4.1 Conhecimentos e 

tecnologias voltados para a 
conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade, 
o monitoramento e controle 

do desmatamento e o 
ordenamento territorial 
produzidos, difundidos e 

utilizados 
 

4.2 Instrumentos econômicos 
voltados para a conservação 

e o uso sustentável da 
biodiversidade, o 

monitoramento e controle do 
desmatamento e o 

ordenamento territorial 
desenvolvidos, difundidos e 

utilizados 
 

EFEITOS DIRETOS DOS 
PROJETOS 

 
3.1 Florestas públicas e 

áreas protegidas 
ampliadas 

 
3.2 Áreas protegidas 
com infraestrutura, 
proteção territorial e 
gestão consolidada  

 
3.3 Áreas de terras com 

situação fundiária 
regular ampliadas 

 
3.4 Áreas de terras com 

organização do 
território definida 

através do zoneamento 
ecológico-econômico 

(ZEE) ampliadas 

EFEITOS DIRETOS DOS 
PROJETOS 

 
2.1 Instituições de 
monitoramento, 

controle e 
responsabilização 

ambiental estruturadas 
e modernizadas  

 
2.2 Acesso ampliado 

dos produtores rurais à 
regularização ambiental 
de suas propriedades 

 

ÁRVORE DE OBJETIVOS DO FUNDO AMAZÔNIA 


