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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADS Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas
APP Áreas de Preservação Permanente
APs Áreas Protegidas federais
ASL Programa Amazon Sustainable Landscapes

ATER Assistência Técnica e Extensão Rural
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CAR Cadastro Ambiental Rural
CBMAM Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas

CI Conservação Internacional
COFA Comitê Orientador do Fundo Amazônia

Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FA Fundo Amazônia

GEF Global Environmental Facility
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

IBAM Instituto Brasileiro de Administração Municipal
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDAM Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do 
Amazonas

Imazon Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

IPAAM Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
ITEAM Instituto de Terra do Amazonas
MAPA Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
MMA Ministério do Meio Ambiente
OCDE Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico

OEMAs Organizações Estaduais de Meio Ambiente
NUREs Núcleos Regionais OEMAs

PEPCQ-AM Plano Estadual de Prevenção, Controle e Combate às Queimadas no Amazonas
Prodes Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Brasileira por Satélite

PPCDAm Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal
PPCDs Planos Estaduais de Combate ao Desmatamento

PRA Programa de Regularização Ambiental
PSAM-Brasil Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – Brasil

RAT Relatório de Acompanhamento Trimestral
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

REDD+

Redução de Emissões de gases de efeito estufa, provenientes do Desmatamento e 
da Degradação florestal, considerando o papel da conservação do estoque de car-
bono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono 
florestal (na sigla em inglês, Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing Countries, and the Role of Conservation, Sustainable 
Management of Forests, and Enhancement of Forest Carbon Stocks in Developing 
Countries)

SAFs Sistemas Agroflorestais
SDS Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

SEIAM Sistema Estadual de Informações Ambientais
SEMA Secretaria de Estado de Meio Ambiente

SEMAS Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
SEMMAS Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Sicar Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural
SPF Secretaria de Estado de Política Fundiária
TIs Terras Indígenas

TNC The Nature Conservancy
UCs Unidades de Conservação

UFLA Universidade Federal de Lavras

UNFCCC Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (na sigla em 
inglês, United Nations Framework Convention on Climate Change)
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Na presente avaliação, para atingir maior eficiência e ampliar o entendimento acerca dos 
resultados alcançados por projetos apoiados pelo Fundo Amazônia que tiveram atividades 
de monitoramento e controle, são avaliados os projetos SEMAS Pará e Reflorestamento no 
Sul do Estado do Amazonas, que foram executados, respectivamente, pelos organismos 
estaduais de meio ambiente dos estados do Pará e do Amazonas. 

Os projetos foram implementados, em nível estadual e em alguns municípios-chaves, 
visando promover a melhoria da gestão ambiental para a prevenção e o controle do 
desmatamento. O incentivo ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), com pequenos/as 
produtores/as rurais com propriedades de até quatro módulos fiscais entrando para o 
cadastro, visou o monitoramento e o controle mais eficaz por parte das Secretarias de 
Meio Ambiente dos estados do Amazonas e Pará. 

No caso do projeto do Amazonas, como iniciativa complementar, foi realizada a 
recuperação vegetal junto com pequenos/as produtores/as rurais com passivos 
ambientais, gerados por desmatamento, identificados pelo CAR. Além disso, esses/as 
proprietários/as foram capacitados/as na implementação de Sistemas Agroflorestais 
(SAFs), possibilitando práticas de cultivo com impacto ecológico reduzido, com geração 
de renda e de maneira a não prejudicar a produção.

O valor total dos dois projetos foi de R$ 33.498.516,19, integralmente apoiados pelo 
Fundo Amazônia. O projeto Reflorestamento no Sul do Amazonas, cujo apoio foi de 
R$ 17.575.286,19, foi contratado em dezembro de 2010 e encerrou-se em junho de 2018 
(mais de sete anos de duração). O projeto SEMAS Pará, cujo apoio foi de R$ 15.923.230,00, 
foi contratado em outubro de 2010 e encerrou-se em março de 2017 (mais de seis anos 
de duração). 

A metodologia utilizada na avaliação foi baseada no Quadro Lógico dos projetos e 
nos critérios e objetivos contidos no documento Avaliação de Efetividade dos Projetos 
Apoiados pelo Fundo Amazônia – Marco Conceitual, elaborado pela Cooperação entre 
a GIZ e o Fundo Amazônia em 2016, e no adendo ao Marco Conceitual, o qual reflete 
metodologias específicas para esse tipo de avaliação e orienta as avaliações temáticas 
futuras¹. 

Na fase de preparação, foram consultadas fontes secundárias e desenvolvidas perguntas 
orientadoras a partir da elaboração de teorias de mudança e dos quadros lógicos 
individuais dos projetos. Também foi realizada uma análise da situação da recuperação 
florestal nos municípios abrangidos pelo projeto do Amazonas. 

RESUMO EXECUTIVO

¹ Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/
avaliacoes-externas/FA-Marco-Conceitual-Adendo-Avaliacoes-Tematicas_2020.docx.
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A realização da missão de campo não foi possível devido à pandemia da Covid-19. Dessa 
forma, sempre que possível e adequado, as pessoas foram identificadas e entrevistadas 
a distância. Entre as pessoas entrevistadas, estavam gestores/as dos projetos e dos 
órgãos públicos envolvidos/as à época, parceiros na implementação dos projetos, um dos 
proprietários/as beneficiários/as do projeto do Amazonas, funcionários/as das secretarias 
municipais de meio ambiente dos estados do Pará e Amazonas e dos núcleos regionais 
da Secretaria Estadual do Pará. Os relatos específicos dos projetos foram enviados aos 
executores para sua revisão e complementação após a rodada de consulta. 

Com base no retorno dos executores, após a rodada de consulta, foi realizada uma 
análise dos argumentos e dos novos subsídios, fazendo as reflexões necessárias para as 
conclusões mais estratégicas desse relatório.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
De acordo com os principais critérios de avaliação, utilizados pela OCDE, os principais 
resultados alcançados, em relação a relevância, impactos, eficácia, eficiência e 
sustentabilidade, foram:

RELEVÂNCIA
Ambos os projetos foram relevantes para a implementação da nova política 
ambiental, baseada na nova Lei do Código Florestal, sancionada em 2012, no início da 
execução dos projetos. Ambos focaram na regularização ambiental e fortalecimento 
da gestão ambiental, com ênfase na inscrição do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR)/ Programa de Regularização Ambiental (PRA), com capacitações técnicas 
e normatização da legislação pertinente. Houve algumas diferenças temáticas, no 
Pará houve também o fortalecimento da desconcentração do órgão para municípios 
chaves do desmatamento e a implementação da descentralização da gestão 
ambiental em municípios que demonstraram interesse e uma certa capacidade 
de assumir compromissos de gestão ambiental. No Amazonas, além da inscrição 
do CAR, capacitação e normatização, foram realizadas, nos quatro municípios 
selecionados, iniciativas de recuperação vegetal em áreas com passivo ambiental, 
que trouxeram um grande aprendizado e estão em fase de recuperação, que está 
demonstrado nas análises espaciais realizadas nesta avaliação.

IMPACTOS 
Nos dois projetos, a mudança da legislação federal sobre o CAR, no início da execução 
dos projetos, resultou na necessidade de ajustes, o que foi um grande desafio 
para adaptação e mensuração dos impactos dos projetos. Ainda assim, pode ser 
afirmado que os principais impactos positivos foram o acesso dos/as produtores/as 
à fase inicial da regularidade ambiental (inscrição no CAR) que foi facilitado, levando 
à melhoria do monitoramento e controle de atividades ilegais e compromissos de 
recuperação de passivos e da diminuição de comportamentos ilegais, o que resultou 
em respostas iniciais que contribuíram na redução do desmatamento. 
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De uma forma geral, por razões levantadas nessa avaliação, os impactos esperados 
dos projetos foram baixos tanto no Pará quanto no Amazonas, apesar de serem 
muito relevantes. Na componente Monitoramento e Controle, os impactos foram 
moderadamente sustentáveis, pois o registro no CAR tende a se manter e a produzir 
efeitos e impactos a longo prazo. Já na componente Produção Sustentável (do 
projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas), o impacto tem baixa 
sustentabilidade até o momento. 

Contudo, sem a consolidação total da regularidade ambiental (validação CAR, 
efetivo monitoramento e fiscalização ambiental, ampla recuperação vegetal, 
entre outros), que não estavam previstos nesses projetos, os comportamentos 
ilegais continuaram existindo de forma mais intensa. No Amazonas, 98,7% dos 
desmatamentos registrados em 2019 não foram autorizados e, no Pará, esse 
percentual foi de 96,7%. Entretanto, a área embargada no Pará foi de 52,3%, bem 
superior aos 37% do Amazonas. 

EFICÁCIA 
Na avaliação dos principais objetivos diretos alcançados dos projetos, pode ser 
afirmado que foram alcançados resultados importantes, embora alguns deles 
ainda necessitem maior efetividade para o alcance mais amplo, pois o processo de 
regularização ambiental plena ainda está em andamento em ambos os estados e 
os projetos não previam o apoio para todas as etapas desta regularização.

Os projetos foram mais eficazes na componente Monitoramento e Controle na 
componente Produção Sustentável, a eficácia foi baixa. 

Entre os elementos relacionados a eficácia analisados na avaliação, a inscrição do 
CAR, com todas as metas previstas sendo cumpridas, em relação às inscrições do 
cadastro, à capacitação técnica de todas as pessoas envolvidas na legislação do 
CAR e no uso de sistemas de informações ambientais, demonstra que houve eficácia. 

EFICIÊNCIA
Ao mensurar o custo-benefício dos resultados dos projetos avaliados, pode ser 
afirmado que a eficiência foi boa nas ações de Monitoramento e Controle e baixa 
nas ações ligadas à Produção Sustentável. Como os temas trabalhados são 
novos e estão em fase de aperfeiçoamento e aprendizagem por todos os órgãos 
ambientais brasileiros, muitas etapas ainda estão em fase piloto. Medir a eficiência 
é um desafio grande e não permite ainda chegar a conclusões definitivas sobre a 
efetividade desse critério. 

SUSTENTABILIDADE
Como principal resultado de sustentabilidade com os benefícios gerados pelos 
projetos, pode-se afirmar que ambas as instituições continuam avançando na 
efetivação da regularização ambiental das propriedades rurais e no fornecimento 
de uma base de informação para ações de monitoramento e fiscalização ambiental. 
Outro aspecto importante da sustentabilidade foi a facilitação do acesso dos/as 
produtores/as à regularização ambiental das propriedades, por meio do CAR, que está 
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disponível de forma contínua nas regiões trabalhadas pelos projetos. Porém, para 
que a regularidade se mantenha, esses avanços dependem da análise e validação 
dos registros no CAR (não incluídas nos projetos) e da aplicação da legislação.

Um impacto com sustentabilidade interessante, que foi realizado no projeto Semas 
Pará, foi o fortalecimento dos órgãos municipais que parece ter funcionado e tem 
efeitos duráveis até o momento. 

Apenas o projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas teve foco no tema 
de Produção Sustentável. A partir das conclusões para esse tema, é observado que 
os resultados dependem do contexto, do acompanhamento a médio e longo prazo 
e de atenção à comercialização, condições não garantidas até o momento. 

O protagonismo das equipes estaduais do Pará nesse processo está dando 
sustentabilidade e fortalece o Sistema de Meio Ambiente. A municipalização da 
gestão ambiental e a desconcentração do atendimento no órgão estadual do Pará 
funcionou bem para reduzir a sobrecarga de trabalho no órgão, além de agilizar e  
melhorar o atendimento para os/as produtores/as do estado. 

LIÇÕES APRENDIDAS E 
RECOMENDAÇÕES
Na componente Produção Sustentável, foram destacadas as lições ligadas ao 
contexto dos projetos, com atenção à situação fundiária e à importância da 
assistência técnica e extensão rural. Em relação à Componente Monitoramento e 
Controle, foram destacadas as lições ligadas aos bons resultados das estratégias de 
descentralização e municipalização. 

As recomendações aos/às coordenadores/as dos projetos destacam a importância da 
gestão de conhecimentos e experiências adquiridas, do diagnóstico, dos sistemas de 
monitoramento, do planejamento adequado e da participação dos/as beneficiários/as. 

Ao Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia, as recomendações 
são importantes para aprimorar o processo de seleção, ajuste, acompanhamento e 
avaliação dos projetos em andamento e de novos projetos.
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CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS 

A. Redução da pobreza

Os projetos avaliados não tiveram foco na redução da pobreza. Porém, de certa forma, 
contribuíram para favorecer os/as mais pobres. No caso do Pará, com as ações em 
desconcentração e a descentralização, os segmentos sociais foram favorecidos ao 
ter acesso local aos serviços de regularização ambiental, que antes somente era 
acessível aos/às que tinham maiores recursos e podiam ir à capital. Além disso, 
a melhoria da governança ambiental do estado pode ter impactado na redução da 
pobreza de forma indireta ao favorecer o desenvolvimento sustentável. O projeto do 
Amazonas, embora não haja evidências comprovadas das contribuições à redução 
da pobreza, mostra alguns indicativos, como a produção a partir da implementação 
dos SAFs na recuperação vegetal, que proporcionou alternativas econômicas por 
meio do cultivo de espécies de valor econômico e ambiental.

B. Equidade de gênero

Os projetos não tiveram atividades específicas de equidade de gênero. 
Porém, no caso do projeto do Pará, vale destacar que foi relatado, durante 
as entrevistas, o aumento no número de mulheres concursadas ocupando 
posições de destaque na hierarquia da SEMAS/PA, compondo a maior parte 
dos/as informantes-chaves entrevistados/as para essa avaliação. Embora 
esse aspecto seja um atributo interno e não um impacto direto do projeto, é 
importante ressaltar que o projeto apoiou capacitações em gerenciamento 
e liderança, com alta participação de mulheres. No projeto do Amazonas, o 
tema foi tratado de forma isolada. Apesar de não ter ações específicas sobre 
a equidade de gênero, o projeto estimulou a participação das famílias nas 
capacitações de produtores/as rurais e, nos viveiros, os relatórios ressaltam 
a presença das mulheres nos viveiros. Nas entrevistas, foi informado que 
houve preocupação em envolver as famílias e mulheres. 
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1.1 POLÍTICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO 
DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA LEGAL

No Brasil, dentre as políticas públicas orientadas para a redução do desmatamento na 
Amazônia, destaca-se o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia Legal (PPCDAm), criado em 2004, que tem como objetivos: (i) a redução 
de forma contínua e consistente do desmatamento e (ii) a criação das condições para 
se estabelecer um modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. A sua 
execução conta com uma série de ações articuladas em torno de quatro eixos temáticos:  

• Ordenamento Fundiário e Territorial; 

• Monitoramento e Controle Ambiental; 

• Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis; e 

• Instrumentos Econômicos e Normativos.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), um dos principais desafios iniciais 
foi integrar o combate ao desmatamento às políticas do Estado brasileiro, partindo-se do 
princípio de que o combate às causas do desmatamento não poderia mais ser conduzido 
de forma isolada pelos órgãos ambientais. Desde 2004, com o lançamento do PPCDAm, 
as taxas de desmatamento registraram queda de 76% na região amazônica. 

Dentre as ações implementadas, uma das mais importantes foi a criação da Lista de 
Municípios Prioritários², que é utilizada como referência para priorização de medidas 
de integração e aperfeiçoamento das ações de monitoramento e controle de ações 
de desmatamento, de ordenamento fundiário e territorial e de incentivo a atividades 
econômicas ambientalmente sustentáveis. A lista passou a ser editada anualmente pelo 
MMA a partir de 2008. A primeira edição da lista incluiu 36 municípios da Amazônia Legal, 
sendo posteriormente ampliada para 52. 

Para definir a entrada nessa lista, são mensuradas a área total de floresta desmatada 
no município no ano anterior, a área total de floresta desmatada nos últimos três anos 
e a evolução da taxa de desmatamento³. Uma vez integrante da lista, o município é 
acompanhado e recebe apoio do governo federal e, em alguns casos, dos estados, 
principalmente através das organizações estaduais de meio ambiente (OEMAs), para 

1. INTRODUÇÃO

² Consta entre as ações estabelecidas pelo governo federal, por meio do Decreto n° 6.321 de 21 de dezembro de 2007, que contem-
plam prevenção, monitoramento e controle do desmatamento ilegal. 

³ A Portaria nº 161, de 15 de abril de 2020, dispõe sobre os requisitos para a inclusão na lista de municípios prioritários para ações 
de prevenção e controle do desmatamento e na lista de municípios com desmatamento monitorado e sob controle e atualiza os 
critérios para inclusão na lista de municípios prioritários para ações de combate ao desmatamento no ano de 2020: 

I - área total de floresta desmatada em 2019 igual ou superior a 80 km²; 
II - área total de floresta desmatada nos últimos três anos igual ou superior 160 km²; e 
III - aumento da taxa de desmatamento em pelo menos três dos últimos cinco anos.
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a implementação de ações que visem diminuir as taxas de desmatamento, buscando 
também a transição para uma economia de base sustentável. Assim, espera-se que o 
município deixe de ser considerado prioritário e seja classificado como um município 
com desmatamento sob controle e monitorado4.

Ainda assim, o contexto de monitoramento e controle do desmatamento na Amazônia 
Legal é marcado por dificuldades em gerir uma região tão extensa, o que gera uma 
demanda por uma gestão ambiental mais descentralizada por meio do fortalecimento de 
órgãos estaduais de meio ambiente, incluindo seus núcleos regionais (NUREs) e órgãos 
municipais, a fim de atuarem de forma mais eficaz. Dentre as diretrizes estratégicas da 
fase atual do próprio PPCDAm, dispostas no Plano Operativo 2016-20205, está inclusive 
a efetivação da gestão descentralizada e compartilhada de políticas públicas por meio de 
parcerias entre União, estados e municípios, o que contemplaria a integração da gestão 
e de incentivos para a prevenção de danos ambientais e para o fomento de sistemas 
sustentáveis de produção.

Nesse sentido, o aumento nas taxas do desmatamento levou os estados a elaborarem, 
a partir de 2008 e com o apoio do MMA, seus Planos Estaduais de Combate ao 
Desmatamento (PPCDs)6, como forma de somar esforços à atuação federal por meio 
do PPCDAm. O governo federal estabeleceu três eixos principais de ações para os 
PPCDs: ordenamento territorial, controle ambiental e fomento às atividades produtivas 
sustentáveis. O objetivo é garantir o cumprimento das metas previstas em âmbito nacional 
no PPCDAm, assim como cumprir a competência de proteger o meio ambiente, que é 
prevista pela Constituição Federal também a nível estadual. A elaboração, implementação 
e revisão periódica dos PPCDs é uma das exigências do Fundo Amazônia para que os 
estados da Amazônia tenham acesso aos recursos disponíveis, além de ser pré-requisito 
para terem direito a voto nas deliberações do Comitê Orientador do Fundo Amazônia 
(COFA)7. 

Também com o objetivo de realizar uma descentralização e desafogar o trabalho 
do governo federal, foi sancionada a Lei Complementar n° 140/2011, que define a 
cooperação entre a União, os estados e os municípios nas ações de proteção ao meio 
ambiente e preservação das florestas, entre outros. Nessa Lei, a descentralização das 
competências foi definida com maior clareza, conferindo maiores responsabilidades de 
atuação para os órgãos estaduais de meio ambiente.

A Lei nº 12.651/2012, por sua vez, estabelece a necessidade de instituir um sistema 
nacional para integrar as informações sobre as atividades florestais, reconhecendo que a 
atuação complementar das diferentes esferas necessita do compartilhamento de dados 
e da compatibilização entre seus sistemas.

4 Para a inclusão na lista de municípios com desmatamento monitorado e sob controle, é preciso que o município: 
I - possua 80% de seu território, excetuadas as unidades de conservação de domínio público e terras indígenas, com imóveis rurais devi-
damente monitorados por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR), registrado no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SICAR); e 
II - tenha mantido o desmatamento inferior a 40 km² nos últimos quatro anos.

5 Disponível em: 
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/Anexo%20II%20-%20PLANO%20OPERATIVO%20DO%20PPCDAm%20-%20GPTI%20
_%20p%20site.pdf. Acesso em 20 de abril de 2020.
6 Disponível em: http://combateaodesmatamento.mma.gov.br/os-planos-estaduais. Acesso em 27 de abril de 2020.
7 Políticas públicas orientadoras. Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/fundo-amazonia/politicas-publicas-orientadoras/. 
Acesso em 27 de abril de 2020. O COFA foi extinto em 28 de junho de 2019 pelo Decreto nº 9759/2019.
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1.2 PROJETOS AVALIADOS
Na presente avaliação, para atingir maior eficiência e ampliar o entendimento acerca dos 
resultados alcançados por projetos apoiados pelo Fundo Amazônia que tiveram atividades 
de monitoramento e controle, são avaliados os projetos SEMAS Pará e Reflorestamento no 
Sul do Estado do Amazonas, que foram executados, respectivamente, pelos organismos 
estaduais de meio ambiente dos estados do Pará e do Amazonas. 

Ambos os projetos foram implementados, em nível estadual e em alguns municípios 
chaves, visando promover a melhoria da gestão ambiental para a prevenção e controle 
do desmatamento. O incentivo ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), com pequenos/as 
produtores/as rurais com propriedades de até quatro módulos fiscais entrando para 
o cadastro, visou ao monitoramento e controle mais eficaz por parte das Secretarias 
de Meio Ambiente dos estados do Amazonas e Pará. No caso do projeto do Amazonas, 
como iniciativa complementar, realizou-se a recuperação vegetal junto com pequenos/as 
produtores/as rurais com passivos ambientais, gerados por desmatamento, identificados 
pelo CAR. Além disso, esses/as proprietários/as foram capacitados/as na implementação 
de Sistemas Agroflorestais (SAFs), possibilitando práticas de cultivo com impacto ecológico 
reduzido, com geração de renda e de maneira a não prejudicar a produção.

Os estados do Amazonas e do Pará, áreas de intervenção dos projetos, possuem uma 
parcela expressiva do patrimônio florestal brasileiro e têm registrado aumentos nas taxas 
de desmatamento. Os municípios em que o projeto Reflorestamento no Sul do Estado do 
Amazonas atuou (Boca do Acre, Lábrea, Apuí e Novo Aripuanã) encontram-se justamente 
na região onde se concentram as maiores taxas de desmatamento do estado. Esses são 
munícipios extensos e de baixíssima densidade populacional (menos de 2 hab./km², segundo 
o Censo de 2010) e fazem fronteira com os estados do Mato Grosso (MT), Rondônia (RO) e 
Acre (AC), região conhecida como arco do desflorestamento na Amazônia, onde a expansão 
agropecuária em direção ao norte tem como foco a extração ilegal de madeira e minerais 
(garimpos), a pecuária extensiva, a cultura de grãos e, muitas vezes, a atividades de grilagem 
de terras para fins especulativos e atividades predatórias e ilegais.

No caso do projeto SEMAS Pará, a atenção não foi focada em uma região do estado do Pará, 
pois o desmatamento não é tão concentrado como no Amazonas. O incentivo ao registro 
no CAR estendeu-se por todo o estado, enquanto o fortalecimento dos núcleos regionais 
da Secretaria de Meio Ambiente se deu nos municípios de Marabá, Santarém, Altamira e 
Paragominas, onde concentram-se os principais eixos rodoviários que cruzam o Pará e as 
principais vias de entrada do desmatamento, principalmente as rodovias BR 163 e 150.

O valor total dos dois projetos foi de R$ 33.498.516,19, integralmente apoiados pelo Fundo 
Amazônia. O projeto Reflorestamento no Sul do Amazonas (daqui para frente, referido como 
Reflorestamento), cujo apoio foi de R$ 17.575.286,19, foi contratado em dezembro de 2010 
e encerrou-se em junho de 2018 (mais de sete anos de duração). O projeto SEMAS Pará, cujo 
apoio foi de R$ 15.923.230,00, foi contratado em outubro de 2010 e encerrou-se em março de 
2017 (mais de seis anos de duração). 

Assim, considera-se que esta avaliação é ex post, isto é, executada algum tempo depois de 
encerradas as atividades, quando se pode verificar seus impactos e a sustentabilidade dos 
investimentos.
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As avaliações de projeto têm por objetivo medir os resultados alcançados e seus efeitos 
e a sustentabilidade das mudanças geradas pela sua implementação. Já em avaliações 
como essa, que são temáticas porque abarcam mais de um projeto que atuam na 
mesma componente com o mesmo tipo de executor, com tema(s)8 e ações 
semelhantes, visa-se também produzir uma reflexão mais ampla sobre as 
contribuições dos projetos ao tema apoiado e às componentes envolvidas do Fundo 
Amazônia, nesse caso de apoio ao Monitoramento e Controle e sua contribuição para 
a recuperação, conservação e uso sustentável da Amazônia Legal.

Os projetos dessa avaliação compartilham não só a componente, mas também a natureza 
de seus executores, que são órgãos de meio ambiente de governos estaduais. Eles não 
representam a componente como um todo, que também inclui projetos encerrados 
executados pelo terceiro setor (como é o caso dos projetos Virada Verde, executado pela 
The Nature Conservancy – TNC, e Gestão Socioambiental de Municípios do Pará, executado 
pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – Imazon, já avaliados) e por 
governos municipais (como é o caso do projeto Olhos D’água, executado pela prefeitura 
de Alta Floresta/MT, também já avaliado) e projetos de Corpos de Bombeiros Militares 
centrados no combate e prevenção ao fogo (que estão sendo paralelamente avaliados 
em outra avaliação temática).

Ainda que não representem todo o universo da componente, o objetivo das avaliações 
temáticas inclui também gerar recomendações e lições aprendidas para a componente, 
nesse caso, a partir desses dois projetos. 

Assim, os principais objetivos específicos dessa avaliação são:

Estratégicos:

• Fornecer subsídios para a aprendizagem institucional dos executores e do próprio
Fundo Amazônia, contribuindo para melhorar a qualidade dos projetos e a priorização
dos investimentos, subsidiando a tomada de decisões, assim como proporcionar a
aprendizagem da instituição executora dos projetos.

• Recomendar possíveis oportunidades de fortalecimento no tema de monitoramento e
controle, visando à continuidade do apoio do Fundo Amazônia nessa componente.

• Verificar o alinhamento dos projetos com o PPCDAm e os planos estaduais de prevenção
e controle do desmatamento.

2. PROPÓSITO E OBJETIVOS
DA AVALIAÇÃO

8 O Fundo Amazônia em seu Quadro Lógico, definiu quatro componentes na sua lógica de intervenção. A relação entre essas quatro 
componentes e as sete áreas temáticas previstas no Decreto n° 6.527/2008 são que definem os temas a serem apoiados. Os 
projetos do Amazonas e Pará se encaixam em grande parte na componente 2, dentro da área temática de controle, monitoramento e 
fiscalização ambiental, na qual encontra-se o apoio ao CAR.
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De salvaguardas e doadores:

• Auxiliar o Fundo Amazônia na prestação de contas aos seus doadores sobre o tipo de
projeto apoiado e seus efeitos.

•

•
e geram impactos.

• Analisar as fortalezas e fragilidades da intervenção dos projetos.

•
a melhoria no alcance dos objetivos em futuros projetos.

Com o propósito de orientar a avaliação, as seguintes perguntas chaves gerais devem ser 
respondidas na avaliação:

• Os projetos conseguiram mobilizar os insumos necessários para alcance dos
efeitos esperados do projeto?

•
objetivos? 

•

• Os impactos esperados dos produtos e serviços realizados foram alcançados?

• Como esses impactos contribuem para o objetivo da regularização ambiental e
da recuperação, da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal?

• Houve impactos não intencionais (positivos e negativos)?

• Qual a sustentabilidade dos investimentos e do impacto gerado?

A partir dessa compreensão preliminar, foram geradas as perguntas avaliadoras e as 
metodologias. Adicionalmente, a presente avaliação procurou incorporar evidências 

fatores que, eventualmente, possam ter afetado o conjunto de entidades públicas 
(OEMAs) ou unidades produtivas na região amazônica, em suas múltiplas escalas. 

Verificar a observância, pelos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, das Salvaguardas 
de Cancun acordadas no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (na sigla em inglês, United Nations Framework Convention on 
Climate Change – UNFCCC) para ações de Redução de Emissões de gases de efeito 
estufa, provenientes do Desmatamento e da Degradação florestal, considerando o papel 
da conservação do estoque de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e 
aumento de estoques de carbono florestal (na sigla em inglês, Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, and the Role of Conservation, 
Sustainable Management of Forests, and Enhancement of Forest Carbon Stocks in 
Developing Countries – REDD+).
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A metodologia utilizada na avaliação foi baseada no Quadro Lógico dos projetos e 
nos critérios e objetivos contidos no documento Avaliação de Efetividade dos Projetos 
Apoiados pelo Fundo Amazônia – Marco Conceitual, elaborado pela Cooperação entre a 
GIZ e o Fundo Amazônia em 2016. A partir da experiência acumulada com a realização 
de uma avaliação temática anterior de cinco projetos da componente Ciência, Inovação 
e Instrumentos Econômicos9, e paralelamente à presente avaliação, a Cooperação 
desenvolveu um adendo ao Marco Conceitual que reflete metodologias específicas para 
esse tipo de avaliação e orienta as avaliações temáticas futuras¹0. 

Com base na metodologia já descrita no Marco Conceitual e no referido adendo, apresenta-
se o presente relatório final de avaliação de efetividade dos projetos. A seguir, a metodologia 
aplicada para implementação da avaliação dividida em fases/etapas.

3.1 PREPARAÇÃO 
Na fase de preparação, foram coletados dados de fontes secundárias (documentos, 
como relatórios de desempenho do projeto) de forma não reativa, incluindo informações 
institucionais, de maneira sistemática. Também foram desenvolvidas perguntas 
orientadoras, a partir da elaboração de teorias de mudança individuais dos projetos, que 
procuraram identificar possíveis impactos dos projetos a partir de sua lógica expressa 
nas árvores de objetivos. 

Essa avaliação tem como base o quadros lógicos de cada projeto, apresentado no 
momento de suas respectivas aprovações, enquanto as teorias de mudança (Figuras 
1, 2 e 3) serviram de apoio para a identificação de outros resultados alcançados que 
extrapolam o Quadro Lógico, assim como da ocorrência de dinâmicas de transformação 
durante a execução dos projetos.

3. METODOLOGIA

9 Disponível em:
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/relatorio-efetividade-
-projetos/Relatorio-Final-de-Avaliacao-Projetos-CTIs.pdf.
¹0 Disponível em:
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/avaliacoes-externas/
FA-Marco-Conceitual-Adendo-Avaliacoes-Tematicas_²0²0.docx.
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Figura 1 - Figura 1 - Teoria de Mudança do projeto SEMAS Pará, elaborada na preparação da 
avaliação do projeto.

Figura 2 - Teoria de Mudança do projeto Reflorestamento, componente 1, elaborada na 
preparação da avaliação do projeto.
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Figura 3 - Teoria de Mudança do projeto Reflorestamento, componente 2, elaborada na 
preparação da avaliação do projeto.

Figura 3 - Teoria de Mudança do projeto Reflorestamento, componente 2, elaborada na preparação da avaliação do projeto.
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• Um/a dos/as proprietários/as beneficiários/as dos projetos que aderiram ao CAR
ou implementaram SAFs como consequência do projeto, entrevistado/a por meio
remoto (apenas para o Amazonas); e

• Funcionários/as das secretarias municipais de meio ambiente dos estados do Pará
e Amazonas e nos núcleos regionais da Secretaria Estadual do Pará.

Essas entrevistas foram conduzidas por: 

•  Aplicativos de videoconferência, quando a pessoa entrevistada se sentiu confortável 
e houve conexão de internet com velocidade suficiente, com a participação de um/a
ou mais membros da equipe de avaliação.

• Telefone, quando a pessoa entrevistada não se sentiu confortável ou não houve
conexão de internet com velocidade suficiente, com um/a entrevistador/a da
equipe.

• E-mail ou aplicativos de mensagens, quando preferido pela pessoa entrevistada ou
quando os meios anteriores não estiveram disponíveis, e ainda em complementação
aos meios anteriores.

O uso de questionários on-line, que poderia ser útil quando a mesma informação fosse 
solicitada de muitos/as informantes, como no caso dos municípios do Pará, acabou não 
sendo realizado porque houve dificuldade de localizar respondentes com conhecimento 
do projeto e de seus benefícios.  

Também foi feita a análise de documentos disponibilizados ou indicados pelos/as 
informantes ao longo do processo de entrevistas à distância, assim como a tomada 
de imagens e fotos das áreas que sofreram intervenção do projeto, realizadas pelos/as 
beneficiários/as ou por técnicos/as contratados/as para verificar esses resultados.

3.3 IMPOSSIBILIDADE DA MISSÃO DE CAMPO 
A missão de campo não foi possível devido à pandemia da Covid-19. Para substitui-la, 
com limitações, além das entrevistas por meios remotos, informantes locais enviaram 
fotos e vídeos, conforme citado anteriormente. 

3.4 CONSOLIDAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 
A partir da coleta de dados secundários e das informações levantadas nas entrevistas e 
nas análises realizadas, após as sugestões e intervenções colhidas na rodada de consulta 
desta avaliação, foi elaborado este relatório final de avaliação do projeto. Os resultados 
foram estruturados de acordo com os alcances no âmbito dos efeitos diretos e indiretos 
dos projetos em questão, além dos resultados acerca da gestão do projeto. São relatadas 
as lições aprendidas e feitas recomendações direcionadas para atores com interesses 
específicos. 
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A equipe realizou oficinas internas entre os/as avaliadores/as para obtenção dos 
consensos acerca das análises realizadas e das sugestões colhidas na rodada de 
consulta e, a partir destes insumos, consolidou as conclusões e as recomendações finais 
relacionadas com os objetivos estratégicos e de salvaguardas da avaliação.  

3.5 REVISÃO PELOS EXECUTORES DOS PROJETOS
Os relatos específicos dos projetos foram enviados aos executores para sua revisão e 
complementação após a rodada de consulta. 

3.6 AJUSTES NO RELATÓRIO FINAL
Com base no retorno dos executores, após a rodada de consulta, a equipe realizou uma 
análise dos argumentos e dos novos subsídios, fazendo as reflexões necessárias para as 
conclusões mais estratégicas deste relatório, o que levou a ajustes no relatório final.

3.7 RODADA DE CONSULTA
O relatório preliminar foi analisado entre revisores-chave selecionados (GIZ, Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES etc.) e foi realizada uma 
oficina on-line com a participação do grupo de referência da avaliação e de pessoas-
chaves dos projetos avaliados, além de alguns pares, representados por outros OEMAs 
da Amazônia.

De cada projeto, foram apresentados os objetivos específicos do Quadro Lógico, 
um tópico sobre a gestão e monitoramento e um tópico sobre o contexto. Em cada 
painel, foram apresentados aspectos positivos, principais desafios enfrentados, lições 
aprendidas e recomendações identificadas pela equipe de avaliação. Ao término de cada 
painel, foi aberta uma seção de perguntas, análises e contribuições ao relatório. A partir 
das discussões na rodada de consulta, a equipe de avaliadores/as realizou nova análise 
nos argumentos e sugestões apresentadas e consolidou este relatório final de avaliação 
de efetividade dos referidos projetos.
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4. AVALIAÇÃO DE
RESULTADOS

4.1 TEORIA DE MUDANÇA

A Teoria de Mudança apresentada na Figura 4 foi elaborada com base nas teorias de 
mudança atualizadas após a avaliação dos projetos. As áreas em amarelo e azul 

SEMAS Pará e respectivamente. A 

Figura 4 - Teoria de Mudança combinada para a componente Monitoramento e Controle.

Contudo, comportamentos ilegais continuam. No Amazonas, 98,7% do desmatamento 
registrados em 2019 não foram autorizados e, no Pará, esse percentual foi de 96,7% (Tabela 
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Nos dois casos, a mudança da legislação federal sobre o CAR no meio do esforço dos 
projetos resultou na necessidade de retrabalho. De toda forma, o acesso dos/as 
produtores/as à regularidade ambiental foi facilitado, levando à melhoria do 
monitoramento e controle de atividades ilegais e compromissos de recuperação de 
passivos e comportamentos ilegais, o que deveria resultar na redução do desmatamento. 
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Tabela 1 - - Alertas de desmatamento autorizado e não-autorizado no Amazonas em 2019.

Tipo de desmatamento Total de alertas Área desmatada (ha) % área
Amazonas

Autorizado 67  3.234 1,3
Não autorizado 13.333 245.461  98,7 
Embargado 4.107 144.383 37,0 

Pará
Autorizado 737 19.653 3,5 
Não autorizado  28.038 542.462 96,5 
Embargado 11.821 294.170 52,3 

Fonte: MapBiomas (http://plataforma.alerta.mapbiomas.org/)

De acordo com essa Teoria de Mudança (Figura 4), o apoio à inscrição de imóveis no 
CAR pode ocorrer através da contratação de empresas (como no Amazonas) ou pela 
estruturação dos órgãos municipais de meio ambiente, com aquisição de equipamentos, 
softwares e imagens (como no Pará). Os dois caminhos se mostram eficazes, mas o 
fortalecimento dos órgãos municipais apresentou melhores resultados, com efeitos mais 
sustentáveis, além de resultar em um melhor monitoramento e controle de atividades 
ilegais. 

Essa teoria também aponta que a capacitação técnica de parceiros na legislação do 
CAR e no uso de sistemas de informações ambientais é um elemento importante para 
a estruturação e modernização de instituições de monitoramento e controle estaduais e 
municipais. O protagonismo das equipes estaduais nesse processo no Pará está gerando 
sustentabilidade e fortalece o sistema de meio ambiente. 

A municipalização da gestão ambiental e a desconcentração do atendimento no órgão 
estadual do Pará funcionou bem para reduzir a sobrecarga de trabalho no órgão e 
melhorar o atendimento para os/as produtores/as no estado. Isso pode ter contribuído 
para melhorar o número da taxa de desmatamentos autorizados no Pará (apesar de ser 
ainda relativamente muito baixa), em relação ao Amazonas. 

4.2 CRITÉRIOS DA OCDE

O Quadro 1 apresenta um resumo dos resultados da avaliação dos cinco critérios de 
avaliação definidos pela Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) para as componentes dos projetos SEMAS Pará e Reflorestamento. 

Quadro 1 - Quadro 1 - Avaliação dos cinco critérios de avaliação definidos pela OCDE para as 
componentes dos projetos.

Critério
SEMAS Pará Reflorestamento do Sul do Amazonas

Monitoramento e Controle Monitoramento e Controle Produção Sustentável
Impacto Efeito forte Efeito moderado Efeito moderado
Relevância Muito relevante Muito relevante Muito relevante
Sustentabilidade Moderadamente sustentável Moderadamente sustentável Baixa sustentabilidade
Eficácia Eficaz Eficaz Moderadamente eficaz
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4.2.1 Impacto, relevância e sustentabilidade

De uma forma geral, os impactos esperados dos projetos foram baixos tanto no Pará 
como no Amazonas, apesar de serem muito relevantes. 

Na componente Monitoramento e Controle, os impactos foram moderadamente 
sustentáveis, pois o registro no CAR tende a se manter e a produzir efeitos e impactos 
a longo prazo. Já na componente Produção Sustentável, o impacto até o momento 
tem baixa sustentabilidade. Houve recuperações vegetais (abaixo do esperado) e 
um aprendizado nos níveis do estado e local sobre esse processo, mas esperava-se 
resultados maiores de recuperação. A avaliação individual do projeto Reflorestamento 
detalha os desafios encontrados, mas o principal deles foi a falta de assistência técnica 
permanente, combinada com um contexto local muito desfavorável (insegurança 
fundiária, conflitos pela posse da terra, alta rotatividade dos/as produtores/as nos lotes, 
outras atividades com maior atratividade econômica etc.) em dois municípios. 

4.2.2 Eficácia

Os projetos foram eficazes na componente Monitoramento e Controle, com as ações 
gerando os produtos esperados, apesar da mudança no Novo Código Florestal ter forçado 
o retrabalho nos dois casos.

Na componente Produção Sustentável, a eficácia foi baixa, em função dos 
problemas apontados para a sustentabilidade assim como devido à seleção dos/as 
beneficiários/as, à falta de participação no planejamento dos SAFs, às dificuldades 
para a entrega das mudas na época correta etc. Outro desafio foi uma dificuldade de 
coordenação e supervisão das atividades dos diversos parceiros. 

4.2.3 Eficiência

A eficiência foi boa nas ações de monitoramento e controle e baixa nas ações ligadas à 
produção sustentável, nas quais o modelo de contratações de empresas para preparo do 
solo e produção de mudas não funcionou bem. A sazonalidade do bioma Amazônia foi 
um obstáculo à execução das atividades no prazo. 

Os procedimentos de licitação foram mencionados como um limitador da eficiência, pois 
os tempos não foram bem considerados na implementação do projeto. Isso, combinado 
com os fatores sazonais que afetam transporte e plantio, resultaram em atrasos no 
Amazonas. 
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5. CONCLUSÕES

5.1 MONITORAMENTO E CONTROLE
Os projetos avançam na facilitação do acesso dos/as produtores/as à regularização 
ambiental das propriedades, por meio do acesso ao CAR. Esse passo inicial é fundamental 
para o estabelecimento da governança ambiental rural, pois permite a responsabilização 
dos/as proprietários/as e possuidores/as, mesmo à distância, pelos passivos ambientais 
passados e futuras ilicitudes, além de possibilitar que o/a produtor/a rural organize melhor 
as atividades em sua propriedade. 

Para que a regularidade se mantenha, esses avanços dependem da análise e validação 
dos registros no CAR (não incluídas nos projetos) e de uma boa e regular comunicação 
entre os órgãos ambientais e os/as proprietários/as e possuidores/as. Também depende 
da aplicação da legislação, com o embargo das áreas desmatadas sem autorização e 
punição dos/as infratores/as.

5.2 PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
Apenas um dos projetos (Reflorestamento) focou nesse tema, o que leva que as 
conclusões derivem apenas dessa experiência. 

O passo mais importante para um projeto com foco na produção sustentável utilizando 
SAFs é considerar que esses sistemas, embora possam apresentar renda durante a sua 
implementação (por meio de culturas anuais consorciadas), darão seu maior retorno alguns 
anos após o plantio. Dessa forma, o/a beneficiário/a precisa estar numa situação em que 
esse horizonte de futuro seja provável. Isso inclui um contexto com segurança fundiária, 
bons serviços sociais de saúde e educação para as famílias, boa organização comunitária, 
poucas alternativas de renda etc. Não adianta propor a implementação de SAFs em 
contextos desfavoráveis ou sem ações visando modificação desse contexto (por exemplo, 
regularização fundiária, implementação de serviços de educação e saúde etc.). 

Outro ponto importante  é garantir assistência técnica e extensão rural não somente antes 
e durante a implementação dos SAFs, mas também ao longo de seu desenvolvimento. 
Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) capacitados, equipados e 
com recursos para implementações de ações são essenciais para o sucesso dos/as 
produtores/as. 

Por fim, é importante considerar o mercado. Os produtos devem ter um destino comercial 
definido e os projetos devem estar associados a iniciativas de beneficiamento e 
comercialização que garantam a atratividade econômica das atividades que conservam 
a floresta.  
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6. LIÇÕES APRENDIDAS  
     E RECOMENDAÇÕES
6.1 LIÇÕES APRENDIDAS

6.1.1 Gerais

• Capacitações atreladas a ações concretas, tipo “aprender fazendo”, sempre são 
muito positivas e geram aprendizados importantes para as mudanças propostas 
em projetos (ambos projetos tiveram esse perfil de capacitações).

• Embora a gestão compartilhada com outros órgãos apresente desafios de 
coordenação (incluindo o monitoramento, as mudanças de equipe e a tomada de 
decisão), permite maior sustentabilidade e difusão dos resultados.

• O tempo de implementação e execução das licitações, assim como a sazonalidade 
amazônica, precisa ser considerado no planejamento dos projetos, para que não se 
prejudique a sua execução.

• Boas práticas de implementação de projetos, como critérios de seleção, mobilização 
de atores locais, diagnóstico ex ante à intervenção, monitoramento sistemático e 
contínuo e controle de qualidade das informações, são fatores-chave para uma 
execução de sucesso.

6.1.2 Componente Produção Sustentável 

• A região recebe outros projetos e atores de forma simultânea. Isolar os efeitos de 
um único programa ou verificar os impactos da intervenção frente ao que ocorreria 
naturalmente na região é um desafio.

• O contexto regional é importante para considerar a viabilidade do apoio à 
implementação de SAFs, especialmente segurança fundiária, perspectiva do/a 
produtor/as de permanência na terra, serviços sociais e conflitos fundiários.

• É importante garantir assistência técnica e extensão rural permanente, ou pelo 
menos durante a implementação e início de produção dos SAFs, incluindo a 
assessoria comercial e financeira.

• É importante implementar ações voltadas para a comercialização das cadeias de 
valor geradas nos SAFs.

6.1.3 Componente Monitoramento e Controle

• Uma estratégia de comunicação e mobilização eficaz é importante para o alcance 
nos resultados do CAR, superando as resistências locais.
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• A municipalização e a desconcentração contribuem de forma decisiva para a 
melhoria da governança ambiental e do acesso dos/as produtores/as à regularidade 
ambiental. 

• A estruturação dos órgãos municipais de meio ambiente é uma estratégia mais 
efetiva que a contratação de empresas para a realização do CAR.

• Somente a realização do CAR não garante a legalidade das atividades e cada estado 
precisa estar presente nas diversas etapas da validação do CAR e da fiscalização 
de atividades ilegais.  

• Cada estado possui um contexto e dinâmica própria que influencia como 
responderá às intervenções em seu território, por isso é importante ter uma 
estratégia contínua de incorporação do aprendizado nesse tema tão importante 
para o controle do desmatamento. 

6.2 RECOMENDAÇÕES

6.2.1 Aos/Às coordenadores/as do projeto

Uma vez que os projetos já estão encerrados, as recomendações aos/às seus/suas 
coordenadores/as não visam ajustes nas suas ações em si, mas nas políticas e ações nos 
temas que foram foco do projeto realizado e nos futuros. Assim, nos temas do projetos, 
recomenda-se: 

• Desenvolver sistemas de manutenção e transmissão da memória institucional do 
projeto, por meio de um sistema de registros e relatórios, das próprias atividades 
de capacitação e de estratégias que reduzam a rotatividade das equipes. 

• Estabelecer indicadores de monitoramento de atividades para todos os atores, de 
forma que os gargalos sejam identificados em tempo hábil para tomada de decisão 
estratégica e, se necessário, mudança de rota do projeto.

• Realizar o diagnóstico socioeconômico da área (de preferência participativo) antes 
da intervenção, traçando estratégicas específicas para os territórios se necessário.

• Ter o mapeamento de riscos e um plano de contingenciamento.

• Ter notas técnicas e glossários que conduzam a equipe técnica no registro 
adequado das informações, garantindo a comparabilidade temporal e a análise 
acumulada dos dados em seus relatórios.

• Reforçar a importância dos relatórios de desempenho e demais relatórios de 
acompanhamento, não como mecanismos pro forma mas como a memória do 
projeto e o registro adequado das evidências.

• Ter um plano em caso de alterações de equipe, de forma que o aprendizado fique 
na instituição e não apenas na memória das pessoas.

• Documentar relatos e boas práticas.

• Estar atento aos acordos internacionais e às salvaguardas no processo de seleção 
dos/as beneficiários/as.
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• Enfatizar o encadeamento lógico das atividades do projeto.

• Considerar uma janela temporal maior para licitações.

• No fornecimento de mudas, levar em consideração, no processo licitatório, o 
estudo prévio da logística de produção e entrega e um plano de ação com 
fatores de contingência caso haja algum atraso de produção ou dificuldade 
na entrega, considerando a produção ou viveiros locais como diferencial na 
pontuação das empresas selecionadas.

• Garantir que há o dimensionamento adequado do esforço que os/as funcionários/as 
terão na gestão do projeto frente às demais demandas de sua lotação ou seu cargo.

• Fortalecer a participação dos/as beneficiários/as durante todo o ciclo do projeto, 
desde a sua concepção, assim como na implementação e avaliação.

6.2.2 Ao Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia

As recomendações ao BNDES servem para aprimorar o processo de seleção, ajuste, 
acompanhamento e avaliação dos projetos em andamento e de novos projetos. Essas 
recomendações são baseadas exclusivamente na avaliação desses projetos, podendo já 
terem sido adotadas pelo Fundo Amazônia em outros projetos. 

• Requerer, nas orientações e no processo de ajuste das propostas, indicadores que 
vão além das listas de compras de equipamentos e outros itens e que expressem a 
realização dos produtos e alcance dos objetivos. 

• Enfatizar a necessidade de apresentação de uma estratégia de sustentabilidade dos 
recursos para ações recorrentes. 

• Requerer, em projetos apresentados por governos, uma equipe mínima de 
servidores/as efetivos/as capazes de reter as capacidades adquiridas e transmitir 
conhecimentos e a memória do projeto, inclusive para os casos de municípios que 
recebem benefícios de projetos executados por governos estaduais.  

• Continuar o apoio a projetos de fortalecimento da capacidade de gestão dos órgãos 
estaduais e municipais de meio ambiente, dentro de um contexto de descentralização 
da gestão ambiental, uma vez que seu retorno é evidente.  

• Reforçar a importância da acurácia nos relatórios de desempenho, que devem ir além 
de uma documentação pro forma do projeto, uma obrigação de entrega protocolar, 
uma vez que esses relatórios sãos fontes oficiais de informação que auxiliam as 
instituições na tomada de decisão ao longo da execução do projeto e são o principal 
insumo para avaliações.

• Solicitar a manutenção de uma biblioteca de informações do projeto 
(preferencialmente digital) que reúna as informações de forma fácil, ágil e confiável.

• Considerar monitoramentos externos (por instituições sem fins lucrativos, 
universidades ou organismos internacionais que dão apoio ao projeto) como uma 
forma de garantir a homogeneidade das informações ao longo do tempo.
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7. ANEXOS

7.1 AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS DOS PROJETOS

7.1.1 Projeto SEMAS Pará

Título SEMAS Pará

Organismo responsável 
(gestão do projeto): Estado do Pará

Organismo responsável 
(gestão financeira): Estado do Pará

Período: 1° trimestre de 2012 ao 1º trimestre de 2017

Abrangência territorial: Estado do Pará

Beneficiários/as: População do estado do Pará e, de forma direta, os/as produtores/as rurais, agriculto-
res/as familiares e órgãos estaduais ambientais e de produção rural

Objetivo:

Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental no estado do Pará por meio do aprimo-
ramento do processo de emissão do CAR, da descentralização e da desconcentração 
das atividades da sua SEMAS e do aprimoramento do processo legal de licenciamento 
ambiental

Valor total: R$ 15.923.230,00

Valor do apoio do Fundo 
Amazônia: R$ 15.923.230,00

Prazo de execução: 66 meses

Data da contratação: 06.10.2010

Resumo
O projeto SEMAS Pará, do Governo do Estado do Pará, teve como objetivo fortalecer a 
gestão ambiental em todo o estado. A estratégia utilizada foi fortalecer a infraestrutura 
tecnológica para emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), aprimorar o processo 
de licenciamento, descentralizar parte da gestão ambiental para municípios-chaves e 
desconcentrar as atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará 
(SEMAS/PA) em áreas estratégicas do desmatamento, por meio da estruturação das 
secretarias municipais de meio ambiente e do fortalecimento de núcleos regionais da 
SEMAS/PA.

Para a descentralização das atividades da SEMAS/PA, foram realizadas ações de 
estruturação física e operacional das unidades administrativas municipais de meio 
ambiente, inclusive com o reforço de infraestrutura tecnológica para apoio à emissão do 
CAR e para o aprimoramento do processo legal de licenciamento ambiental.

A desconcentração da gestão ambiental no estado contou com ações de fortalecimento 
dos núcleos regionais, para tornar a SEMAS/PA mais próxima dos/as habitantes e dos 
agentes econômicos.
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Lógica de intervenção

Figura 5 - Árvore de objetivos do Quadro Lógico do projeto.

Metodologia específica

Com base nos relatórios de desempenho, foi construída uma linha do tempo do projeto 
SEMAS Pará, a qual orientou a seleção de informantes e as perguntas das entrevistas. As 
entrevistas foram realizadas por videoconferência sem visitas locais. 

Linha do tempo do projeto SEMAS Pará

A partir dos relatórios dos projetos analisados, foram levantados os seguintes fatos 
significativos do projeto (Figura 6).
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Acesso facilitado dos/as produtores/as 
rurais do Pará à regularização ambiental 
de suas propriedades

Desconcentração da 
gestão ambiental, por 
meio da implementação 
de 3 unidades regionais 
da SEMAS/PA e do 
fortalecimento de outras 
3 unidades já instaladas 

Fortalecimento da 
gestão ambiental 
municipal em 44 
municípios por meio 
da estruturação 
física e operacional 
de suas unidades 
administrativas de 
meio ambiente 

Melhoria da infraestrutura 
da sede da SEMAS/PA e 
aprimoramento do 
processo de licenciamento 
ambiental com revisão da 
legislação estadual, 
capacitação do corpo 
técnico e aquisição de 
infraestrutura operacional

Fortalecimento 
da infraestrutura 
do Pará para a 
emissão do CAR 
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Figura 6 -Figura 6 - Linha do tempo do projeto com base nos relatórios apresentados.

2012

2013

2015

2016

2020

• Abertura de fonte 
no orçamento 
estadual

• 22 termos de 
cooperação com 
municípios

• 4 regionais da 
SEMAS fortalecidas

• 5% dos processos 
de licenciamento 
no prazo

• 62.878 imóveis no 
CAR 

• De 25 para 44 
municípios aptos à 
gestão ambiemntal

• Equipamentos 
adquiridos para 
CAR, licenciamento 
e municípios 

• Licenças de 
software (válidos
por 3 anos)

• 113.125 imóveis 
no CAR

• 32% dos 
processos de 
licenciamento no 
prazo

• 46 municípios
aptos à gestão 
ambiental 

• Capacitação na 
ferramenta ERDAS 

• Disponibilização 
de informações na 
internet 

• Equipamentos 
adquiridos para 
CAR e 
licenciamento 

• 142.295 imóveis 
no CAR 
(acumulados) 

• 62 municípios
aptos à gestão 
ambiental 
(acumulados) 

• 8 cursos para 
diretoria de 
licenciamento

• Curso de gestão 
para SEMAS 

• Equipamentos 
adquiridos para 
licenciamento

• 5 capacitações
(484 pessoas de 
127 municípios)

• 96 municípios 
aptos à gestão 
ambiental

• Equipamentos e 
materiais 
adquiridos para o 
fortalecimento da 
gestão ambiental 
municipal. 

• Avaliação ex post

2011

Dificuldades e limitações

• Impossibilidade de visitas e entrevistas in loco devido à Covid-19.

• Troca das equipes nos municípios.

• Informantes confundem ou têm dificuldade em diferenciar as contribuições do
projeto SEMAS Pará e do projeto Municípios Verdes.

• Relatórios de desempenho com lacunas de informação.

• Ausência de informação individualizada do apoio fornecido aos municípios.

Avaliação de Resultados

Avaliação de Indicadores

A avaliação dos indicadores é feita com base no Plano de Monitoramento (Quadro 
2) proposto pelo projeto SEMAS Pará e aprovado pelo Fundo Amazônia. Quando os 
indicadores são insuficientes ou não demonstram avanços, outros aspectos são 
sugeridos para indicar possíveis avanços do projeto. 
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Quadro 2Quadro 2 -  - Plano de Monitoramento do projeto SEMAS Pará.

Lógica de intervenção Indicadores Meta Valor 
inicial Valor final
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o 
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ra

l Ações governamentais assegu-
ram a adequação das atividades 
antrópicas à legislação 
ambiental no estado do Pará

Taxa anual de desmatamento 
no estado do Pará

1.741 
km2

2.153 km2

(+124%)
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1 - Instituições de monitora-
mento, controle e responsa-
bilização ambiental do Pará 
estruturadas e modernizadas

Número de servidores/as 
capacitados/as utilizando os 
conhecimentos adquiridos no 
exercício de suas funções

80 230

Número de municípios com 
Conselho Municipal de 
Meio Ambiente que tenham 
realizado reuniões nos últimos 
12 meses

38 69

Porcentagem de processos de 
licenciamento ambiental anali-
sados dentro do prazo legal

90% 60%

Número de municípios que 
desenvolvem gestão ambiental 
plena

44 69

2 - Acesso facilitado dos/as 
produtores/as rurais do Pará 
à regularização ambiental de 
suas propriedades

Número de propriedades que 
tiveram o seu pedido de ade-
são ao CAR protocolado

Não tem meta 
explícita após 

2013 (100.000)
167.864

Pr
od

ut
os

 e
 s

er
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ço
s

1.1 - Fortalecimento da gestão 
ambiental municipal em 44 
municípios por meio da estru-
turação física e operacional de 
suas unidades administrativas 
de meio ambiente

Lista de equipamentos 
adquiridos Não tem Ver 

Quadro 3

1.2 - Melhoria da infraestru-
tura da sede da SEMAS/PA e 
aprimoramento do processo de 
licenciamento ambiental com 
revisão da legislação estadual, 
capacitação do corpo técnico 
e aquisição de infraestrutura 
operacional

Número de servidores/as 
capacitados/as 160 230

Lista de equipamentos 
adquiridos Não tem Ver 

Quadro 3 

1.3 - Desconcentração da 
gestão ambiental, por meio da 
implementação de 3 unidades 
regionais da SEMAS/PA e do 
fortalecimento de outras 3 
unidades já instaladas

Número de unidades regionais 
da SEMAS/PA fortalecidas 3 4

Lista de equipamentos adqui-
ridos Não tem Ver 

Quadro 3

2.1 - Fortalecimento da infraes-
trutura do Pará para a emissão 
do CAR

Lista de equipamentos, softwa-
res e imagens adquiridos
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Objetivo geral:  Ações governamentais assegurem a adequação das atividades 
antrópicas à legislação ambiental no estado do Pará, sendo o indicador a taxa de 
desmatamento segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)¹¹, baseada 
no Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Brasileira por Satélite do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Prodes/INPE). 

A avaliação do objetivo geral é complexa. A Figura 7 mostra o comportamento desse 
indicador antes, durante e depois do projeto.  

Figura 7 - Desmatamento no Pará.
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 Fonte: Prodes/INPE.

11 Essa taxa não é atualizada desde 2015.
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Desmatamento na Amazônia  (km2)

O desmatamento no Pará vinha caindo até 2012, primeiro ano do projeto, quando 
o desmatamento foi de 1.741 km2, a menor taxa desde 2004. Durante o projeto, o
desmatamento oscilou, terminando o período de sua realização, em 2016, com uma
tendência de alta que alcançou 2.759,86 km2 (Prodes/INPE). Esse nível mais alto de
desmatamento anual se manteve até 2018 e, em 2019, a taxa de desmatamento deu
então um salto, mantendo-se alta em 2020.

Essa dinâmica acompanhou o cenário mais geral na Amazônia, que apresentava queda no 
desmatamento até 2012 e que, gradualmente, se elevou até dar um salto em 2019, quando 
a taxa representou 243% da taxa de 2012 (Figura 8). Isso revela que o fator determinante 
para o aumento da taxa de desmatamento estava atuando em toda a Amazônia, e não só 
no Pará. Entre os fatores que podem ter atuado em toda a Amazônia a partir de 2012, está 
a aprovação da Lei no 12.651, que estabelece o novo Código Florestal, a qual flexibilizou as 
regras de proteção da vegetação nativa. 

Figura 8 - Desmatamento na Amazônia Legal.
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No entanto, o aumento da taxa de desmatamento na Amazônia ocorreu de forma 
diferente nos biomas Amazônia e Cerrado após a aprovação da Lei nº 12.651. No 
Cerrado, houve um aumento imediato da taxa anual nos anos de 2013, 2014 e 2015, 
seguido de uma forte queda nos anos seguintes. Essas variações podem ser influência 
das expectativas geradas pela Lei contrabalançadas pelo aumento da governança das 
áreas de Cerrado, relacionado com a implementação do CAR, e pelo aumento das 
pressões do mercado, nos últimos anos, por produtos sustentáveis oriundos de áreas 
não desmatadas. 

No bioma Amazônia, houve um aumento gradual até 2018, com um salto em 2019 e 
seguiu em alta em 2020. O Pará representa boa parte do desmatamento na Amazônia 
e o aumento relativo no período de 2012 a 2020 foi de 267%, maior que o aumento na 
Amazônia Legal como um todo (242%). Assim, embora a dinâmica seja semelhante, a 
intensidade do aumento da taxa de desmatamento foi maior no Pará. 

Fonte: Prodes/INPE.
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Esses aumentos são difíceis de explicar com base nos argumentos usuais, como a 
Lei 12.651 (novo Código Florestal), uma vez que o desmatamento fica relativamente 
estável até 2018 (com um pico em 2016). Os picos podem ser resultados de 
expectativas de flexibilização criadas pela mudança de gestão no governo federal em 
2016, ano em que se concretizou o impeachment presidencial, e em 2019, com a 
posse de um novo presidente. 

A equipe de avaliação também procurou identificar se essa dinâmica foi a mesma em 
todas as categorias fundiárias do estado. O desmatamento em unidades de 
conservação (UCs) de domínio público federais e terras indígenas (TIs) em 2020 foi 
de 353% em relação àquele registrado em 2012, elevação relativa bem maior que o 
aumento no estado como um todo (Figura 9). Nessas áreas, não houve grande 
aumento do desmatamento entre 2012 e 2018, quando começou a tendência de 
aumento que antecedeu o salto em 2019. Isso, provavelmente, reflete uma 
deterioração do controle nas áreas protegidas federais (APs), especialmente terras 
indígenas, nas quais, em 2019, teve o desmatamento anual triplicado em relação aos 
anos anteriores (Figuras 9, 10 e 11). 

Figura 9 - 

Fonte: Relatório sobre o desmatamento nas áreas dos projetos SEMAS Pará e Reflorestamento do Sul do Estado do Amazonas (item 7.5)
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Figura 10 - Desmatamento em unidades de conservação federais de domínio público no Pará.

Fonte: Relatório sobre o desmatamento nas áreas dos projetos SEMAS Pará e Reflorestamento do Sul do Estado do Amazonas (item 7.5)

Fonte: Relatório sobre o desmatamento nas áreas dos projetos SEMAS Pará e Reflorestamento do Sul do Estado do Amazonas (item 7.5)

Figura 10 - Desmatamento em unidades de conservação federais de domínio público no Pará.

Figura 11 - Desmatamento em terras indígenas no Pará.



36

Em áreas com CAR, o desmatamento, em 2020, foi de 252% do registrado em 2012, um 
aumento menor que o do estado do Pará como um todo. Já em áreas sem CAR fora de 
áreas protegidas, esse percentual foi de 300%, representando um aumento maior que o 
do estado. Essa diferença sugere que as áreas com CAR apresentam melhor governança, 
ou seja, a realização do cadastro contribuiu para esse aumento menor do desmatamento 
em relação a outros domínios territoriais. 

Porém, as áreas com CAR sobrepostas a áreas protegidas tiveram, em 2020, um 
desmatamento de 524% em relação ao de 2012, mais que o dobro do aumento em todo 
o Pará e bem maior que o registrado nas áreas sem CAR do estado (Figura 12). Vale
ressaltar que essas áreas, por serem protegidas, uma vez que são UCs ou TIs, têm sua
cobertura florestal conservada, sendo a realização de CAR nessas áreas relacionada com
a tentativa de posse de terras com a finalidade de desmatamento. Como a inscrição do
CAR é autodeclaratória, muitos fizeram essas declarações para tentar garantir algum
comprovante de uso da terra e ocupação. Na fase atual de análise de validação, esses
registros no CAR serão, em sua maioria, suspensos e invalidados.

Figura 12 - Desmatamento em áreas com CAR sobrepostos com áreas protegidas (km²) 
no Pará.
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Dessa forma, os dados apresentados sugerem que o CAR fora de UCs e TIs aumenta a 
governança e reduz o desmatamento. Porém, dentro de APs, o CAR pode refletir, junto o 
desmatamento da área, uma tentativa de apropriação da terra. Num primeiro momento, 
pode parecer recomendável que o sistema do CAR impeça o registro de imóveis dentro 
de APs. Entretanto, se, de um lado, esse registro serviria a grileiros/as, por outro, poderia 
servir ao governo para focar as ações de comando e controle sobre os/as infratores/as, 
que passam a estar identificados/as. 

Fonte: Relatório sobre o desmatamento nas áreas dos projetos SEMAS Pará e Reflorestamento do Sul do Estado do Amazonas (item 7.5)
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Esse controle parece ser o mais difícil. Levantamento do MapBiomas revela que 
apenas 2,32% dos alertas de desmatamento entre outubro de 2018 e novembro de 
2020 se deram em áreas autorizadas no Pará, o que revela ineficácia tanto no controle 
de desmatamentos não autorizados como no licenciamento do desmatamento que 
poderia ser legal. O maior número dos desmatamentos não autorizados ocorreu em 
áreas pequenas, de um a cinco hectares, mas as áreas maiores que 100 hectares 
compõem a maior parte da área desmatada sem autorização. Assim, o controle de 
poucas áreas maiores poderia resultar em grande redução do desmatamento. 

Menos da metade dos desmatamentos não autorizados (41%) resultaram em embargo, 
gerando alguma possível dificuldade para financiamento ou comercialização. No 
caso das áreas maiores que 100 hectares, 59% dos desmatamentos não autorizados 
resultaram em embargo, o que sugere que as ações de comando e controle têm, de 
fato, focado neste seguimento. 

Assim, embora o desmatamento tenha aumentado no Pará após o início do projeto, 
esse aumento parece estar associado a fatores externos poderosos, que afetaram todo 
o bioma Amazônia. A diferença desse aumento nas diferentes categorias fundiárias 
analisadas sugere que as ações do projeto contribuíram para que o aumento do 
desmatamento fosse menor. Porém, os números indicam que o Pará está longe de 
garantir boa governança sobre as áreas rurais.  

Objetivo Específico 1 (nível de impacto): Instituições de monitoramento, controle e 
responsabilização ambiental do Pará estruturadas e modernizadas. 

De acordo com o Plano de Monitoramento do projeto SEMAS Pará, exceto pela 
meta do indicador “porcentagem de processos de licenciamento ambiental 
analisados dentro do prazo legal”, o projeto alcançou suas metas: “número 
de servidores/as capacitados/as utilizando os conhecimentos adquiridos no 
exercício de suas funções”, “número de municípios com Conselho Municipal de 
Meio Ambiente que tenham realizado reuniões nos últimos 12 meses” e “número 
de municípios que desenvolvem gestão ambiental plena” (Quadro 3):

Servidores/as capacitados/as

As entrevistas realizadas demonstram que as capacitações de servidores/as da SEMAS/PA, 
apoiadas pelo projeto, resultaram em efetiva capacitação das equipes. Mais que as 
quantidades, há vários casos de servidores/as que cresceram em suas carreiras e, tendo 
iniciado sua atuação na base da hierarquia da SEMAS/PA no início do projeto, hoje exercem 
cargos de coordenação e chefia. O tempo transcorrido entre essas capacitações e esta 
avaliação dificultam a recuperação de testemunhos, mas essa importância foi reforçada 
por parte dos/as informantes-chaves desta avaliação.

Os seguintes cursos foram realizados até o final do projeto, com foco na equipe da 
SEMAS/PA: 

• Desenvolvimento gerencial;

• Identificação botânica;

• Técnicas de avaliação, tratamento e disposição de resíduos sólidos industriais;
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• Tratamento de efluentes industriais;

• Biologia da conservação e manejo da vida silvestre;

• Recuperação de áreas degradadas pela atividade de mineração;

• Avaliação de impactos ambientais das atividades de mineração;

• Procedimentos para avaliação de áreas contaminadas;

• Avaliação de estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental.

A lista dos temas desses cursos tem grande abrangência na área ambiental e alguns 
não contribuem para o alcance dos objetivos do projeto, por exemplo resíduos sólidos 
industriais, efluentes industriais e avaliação de áreas contaminadas. Embora relevantes no 
contexto da gestão ambiental, esses cursos não estão relacionados com os indicadores de 
impacto do Fundo Amazônia ou do projeto, o que gera um ponto de atenção importante: a não 
focalização de todos os cursos dentro da temática do projeto tende a reduzir a efetividade 
da implementação. Em termos de sistemática de monitoramento, o indicador foi computado 
como realizado, mas o descolamento da temática em alguns casos reduz a eficácia, que 
é a capacidade das ações de gerarem os resultados esperados, e consequentemente a 
efetividade e o impacto esperado com as mudanças propostas no projeto.

Quadro 3 - Quadro 3 - Indicadores do Objetivo Específico 1 (instituições de monitoramento, controle 
e responsabilização ambiental estruturadas e modernizadas).

Indicador Definição Meta Até 
30/11/2016

Número de servidores/as 
capacitados/as utilizando os 
conhecimentos adquiridos no 
exercício de suas funções

Medição do número de servidores/as 
capacitados/as utilizando os 
conhecimentos adquiridos no exercício 
de suas funções

80 139

Número de municípios com 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente que tenham realizado 
reuniões nos últimos 12 meses

Verificação da quantidade de Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente com 
atividades nos últimos 12 meses

38 107

Porcentagem de processos de 
licenciamento ambiental analisados 
dentro do prazo legal

Porcentagem calculada pelo número de 
processos de licenciamento ambiental 
analisados dentro do prazo legal sobre a 
amostra total de processos de pedido de 
licenciamento protocolados na Secretaria 
em um determinado tempo

90% 60%

Número de municípios que 
desenvolvem Gestão Ambiental 
Plena

Verificação do número de municípios com 
termos de descentralização e Habilitação 
à Gestão Ambiental Municipal celebrados 
com o estado do Pará

44 107
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Municipalização da gestão ambiental

No Pará, a municipalização da gestão ambiental foi efetivada com o apoio do projeto 
SEMAS Pará e, posteriormente, do projeto Municípios Verdes, ambos apoiados pelo 
Fundo Amazônia. Vale destacar que a municipalização da gestão ambiental é, além de 
obrigação legal, uma política de estado bastante internalizada na SEMAS/PA. 

No início do projeto, havia um acompanhamento maior dos municípios e uma certa tutela 
com a certificação, pela SEMAS/PA, daqueles que seriam considerados aptos para a 
gestão ambiental. A partir de 2015, os municípios passaram a requerer suas habilitações 
para a gestão ambiental plena quando comprovam que têm os requisitos mínimos. 
Esse processo vem avançando, mesmo após o encerramento do projeto, e a SEMAS/PA 
está entregando um sistema informatizado de licenciamento para uso dos municípios. 
Ao municipalizar a gestão ambiental, a secretaria aliviou sua própria estrutura da carga 
de processos de licenciamento e fiscalização ambiental, mas teve que desenvolver 
habilidades de capacitação e orientação das equipes municipais. 

O projeto SEMAS Pará apoiou com equipamentos a gestão ambiental dos municípios, 
especialmente com foco na realização do CAR. Além disso, alguns municípios também 
receberam apoio com esse propósito, em outros projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, 
de organizações não governamentais (The Nature Conservancy – TNC e Instituto do 
Homem e Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON). 

Para receber o equipamento através do apoio do projeto, era obrigatório que o município 
estivesse habilitado para a gestão ambiental. A habilitação vinha do atendimento a uma 
série de requisitos (regramento, política ambiental, estabelecimento e funcionamento do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, efetivo de servidores/as etc.). Em 2015, o enfoque 
mudou, com menor detalhamento desses requisitos, bastando o município requerer sua 
habilitação.  

Um ponto importante a se destacar é que o Pará possui incentivos à melhoria da 
gestão ambiental municipal. O principal é o ICMS Verde (Lei Estadual), que premia por 
performance (CAR, unidades de conservação e desmatamento controlado). O projeto, por 
sua vez, também era um incentivo, havendo aumento dos municípios interessados no 
projeto pois ele apoiaria o CAR.

Nota-se, portanto, uma cadeia de incentivos que favorecem a municipalização da gestão 
ambiental e, por isso, os municípios vão incorporando a necessidade da gestão municipal 
de meio ambiente. Além disso, há uma premiação do esforço na gestão ambiental e, 
todos os anos, gestores/as municipais procuram a SEMAS/PA para entender melhor os 
incentivos e como obtê-los.
  

Licenciamento ambiental dentro do prazo

O indicador “porcentagem de processos de licenciamento ambiental analisados dentro 
do prazo legal” é um indicador-chave da estruturação e modernização das instituições 
de monitoramento, controle e responsabilização ambiental. A meta para este indicador 
era 90%, mas só foi alcançado 60%. Embora a meta não tenha sido alcançada, 60% dos 
processos analisados dentro do prazo legal é um número razoável dentro do universo das 
complexidades e burocracias que são exigidas num processo de licenciamento. Não há, 
porém, um indicador da qualidade dessa análise. 
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Objetivo Específico 2 (nível de impacto): Acesso facilitado dos/as produtores/as rurais 
do Pará à regularização ambiental de suas propriedades. 

Sem uma meta explícita após 2013 (quando era de 100.000 cadastros), no estado do Pará, 
foram feitos 167.864 cadastros ao final do projeto, o que indica o alcance desse objetivo. 
Atualmente, o Pará possui 229.928 imóveis cadastrados, abrangendo uma área de 71,4 
milhões de hectares¹² (77% da área cadastrável¹³ do estado). Porém, ainda há muitas 
áreas sobrepostas e registros em área não cadastrável, e somente na fase de análise e 
aprovação do CAR, que está se iniciando, é que problemas como áreas sobrepostas com 
terras indígenas (1,1 milhão de hectares) e áreas embargadas (12,3 milhões de hectares)¹4 , 
entre outros, deverão ser resolvidos. 

A SEMAS/PA foi pioneira na implementação do CAR, que existe no estado desde antes 
de sua instituição pela Lei no 12.651/2012. No entanto, com a implementação do Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar)¹5, o sistema estadual foi migrado para o 
nacional, o que ocasionou perdas de registros. Assim, embora o projeto tenha alcançado 
as suas metas, esse resultado não permaneceu registrado na sua integralidade. Por outro 
lado, houve significativo aprendizado na implementação do CAR. 

Produto 1.1: Fortalecimento da gestão ambiental municipal em 107¹6 municípios por 
meio da estruturação física e operacional de suas unidades administrativas de meio 
ambiente, sendo o indicador, sem meta, “lista de equipamentos adquiridos”, o que não 
indica o fortalecimento da gestão ambiental. 
Essa deficiência de planejamento do projeto, não ajustada durante sua aprovação, pode 
ser justificada pelo fato de que o Fundo Amazônia estava no início de sua operação, mas 
dificulta a avaliação do projeto pelo uso desse indicador. 

A compra dos equipamentos foi comunicada ao Fundo Amazônia e a distribuição 
deles aos municípios está presente nos termos de doações, com algumas entrevistas 
realizadas confirmando esse repasse. Esses relatos indicam que houve a compra e 
entrega substancial de equipamentos (especialmente motocicletas e equipamentos de 
informática) aos municípios para a realização do CAR (Tabela 2). No entanto, o que se 
tem são impressões esparsas dos/as informantes entrevistados/as, que são difíceis de 
serem localizados/as após tantos anos de implementação, e que se confundem com 
um outro projeto semelhante (projeto Municípios Verdes) implementado no mesmo 
estado com os mesmos tipos de benefícios aos municípios. 

TTabela 2 -abela 2 - Equipamentos adquiridos pelo projeto. 

Equipamento Quantidade

Desktop 150

Nobreaks 150

Motocicletas NXR BROS com capacete 146

Barco 22

Motor 22

Reboque 22

Impressoras 100

¹² Disponível em: http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index e http://car.semas.pa.gov.br/ 
¹³ 55.300.089,83 ha. Fonte: CAR 10 anos. Disponível em: https://semas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/9.pdf. 
¹4 O Sicar não mostra sobreposições com unidades de conservação, embora estejam obviamente indicadas no mapa. 
¹5 Confira em: www.car.gov.br
¹6 O número inicial, como meta, era de 44 municípios. Mas, como produto, foram alcançados 107 municípios. 
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Um exemplo seria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Altamira, que recebeu 
recursos da SEMAS/PA e está muito bem estruturada, mas é difícil separar o quanto 
dessa estrutura veio do projeto ou de outras fontes. A avaliação encontrou muita 
dificuldade de localizar gestores/as municipais com a memória do projeto para a 
realização de entrevistas.

De acordo com os relatos dos/as gestores/as da SEMAS/PA, dos núcleos regionais 
(NUREs) e dos municípios que foram entrevistados/as, o principal impacto que o 
projeto contribuiu com este produto, agregado a outros do objetivo especifico, foi 
que a municipalização resultou na melhoria do acesso dos/as produtores/as à 
regularização de suas propriedades por meio do registro no CAR e do licenciamento 
ambiental pelos municípios (Objetivo Específico 2). 

Produto 1.2: Melhoria da infraestrutura da sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
do Pará e aprimoramento do processo de licenciamento ambiental com revisão da 
legislação estadual, capacitação do corpo técnico e aquisição de infraestrutura operacional, 
sendo os indicadores “lista de equipamentos” e “número de servidores/as capacitados/as”, 
que não oferecem uma medida relativa para melhoria da infraestrutura e não indicam 
aprimoramento do processo de licenciamento ambiental com revisão da legislação estadual, 
embora “número de servidores/as capacitados/as” indique a capacitação do corpo técnico. 
Os dados do projeto revelam que todos os equipamentos nele previstos foram adquiridos, 
e as entrevistas com gestores/as e técnicos/as das equipes atuais e anteriores 
revelam que houve significativa melhoria da estrutura física e de equipamentos da 
SEMAS/PA.

Não há indicadores nem metas no Plano de Monitoramento do projeto para 
o “aprimoramento do processo de licenciamento ambiental” mas, no nível de 
objetivo específico, o indicador “porcentagem de processos de licenciamento 
ambiental analisados dentro do prazo legal” oferece um insight sobre o resultado de 
uma eventual melhoria no processo de licenciamento, que não foi destacada durante 
as entrevistas. A principal melhoria percebida durante as entrevistas, que reflete 
diretamente nos impactos dos efeitos diretos, foi o processo de descentralização do 
licenciamento da sede para os NUREs e municípios. Isso retirou a sobrecarga da sede 
da SEMAS/PA, que passou a atender de forma mais efetiva aos prazos legais, 
chegando a 60% dos processos dentro dos prazos.  

Tampouco há indicadores (ou relatos) da revisão da legislação estadual. Uma consulta 
ao Portal Legislativo da SEMAS/PA17 não mostra alterações nas leis estaduais 
relacionadas com licenciamento no período entre 2012 e 2017. O Quadro 4 lista os 
decretos relacionados com licenciamento ambiental do período do projeto. Nesse nível de 
leis e decretos, não há sinais de significativa revisão da legislação estadual relacionada 
ao licenciamento.

17 Confira em www.semas.pa.gov.br/legislacao/publico/home.
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Quadro 4 - 

Ano Decreto Conteúdo

2013

838
Estabelece normas para a concessão de licenças, autorizações, serviços ou outro tipo de be-

ilegalmente no estado do Pará, e dá outras providências

739

775 Regulamenta a Lei Estadual no 7.638/2012, que trata do ICMS Ecológico (revogado pelo Decreto 
no 1.696/2017)

2014 1.052 Dispõe sobre a obrigatoriedade do Cadastro Ambiental Rural - CAR-PA para a emissão da Guia de 
Transporte Animal no Estado do Pará - GTA e concessão de outras licenças e serviços estaduais

2015 1.052 Cria o Programa de Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais do Estado do Pará – PRA/PA e 
dá outras providências (alterados pelos Decretos no 1.813/2017 e 1.952/2017)

•

•

•

Sobre a capacitação do corpo técnico, o indicador “número de servidores/as 
capacitados/as” ultrapassou a sua meta de 160 e chegou a 230. Não há um indicador de 
qualidade no desenho do projeto (embora os cursos tenham avaliações de qualidade), 
mas as entrevistas realizadas apontam para um processo efetivo de capacitação do 
corpo técnico da SEMAS/PA. Um sinal dessa contribuição é, como já foi apontado, a 

.lanoicazinagroaruturtseausadortnedairatercesassedsa/socincétsa/sodoãçulove

Há outros aspectos relacionados com a estruturação e modernização da SEMAS/PA 
que podem ser importantes para melhorar o atendimento dos/as produtores/as em 
relação ao licenciamento, sendo o principal a existência de informação on-line e de 
sistemas informatizados para encaminhamento dos processos de licenciamento. Esse 
aspecto não está presente no Quadro Lógico do projeto, mas está sendo atendido pela 
SEMAS/PA atualmente.

18 1.3 - Desconcentração da gestão 
ambiental, por meio da implementação de 4 unidades regionais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará e do 
fortalecimento de outras 4 unidades já instaladas. 

Resolução Coema nº 107, de 8 de março de 2013, define critérios para enquadra-
mento de obra ou empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degra-
dador ou baixo impacto ambiental passíveis de Dispensa de Licenciamento Ambien-
tal (DLA) e dá outras providências.

Resolução Coema nº 120, de 28 de outubro de 2015, dispõe sobre as atividades de 
impacto ambiental local, de competência dos Municípios, e dá outras providências.

Resolução Coema nº 126, de 25 de outubro de 2016, estabelece os procedimentos e 
critérios para o Licenciamento Ambiental Simplificado, denominado SIMPLES 
AMBIENTAL, de empreendimentos ou atividades de baixo potencial poluidor/degra-
dador, no âmbito da SEMAS/PA, e dá outras providências.
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Produto 1.3: Desconcentração da gestão ambiental, por meio da implementação 
de 3 unidades regionais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará e do 
fortalecimento de outras 3 unidades já instaladas¹8, sendo previstos como indicadores, 
no Plano de Monitoramento, “número de unidades regionais da SEMA/PA fortalecidas” 
(não há indicador para as unidades criadas) e “lista de equipamentos” (confira discussão 
anterior sobre esse tipo de indicador).  
A SEMAS/PA fortaleceu quatro unidades regionais (ou Núcleos Regionais OEMAs 
- NUREs) e não criou nenhuma durante a vigência do projeto. Nas entrevistas, foi 
esclarecido que as condições para a criação de novos NUREs só foram conseguidas 
após a conclusão do projeto, quando, então, foram criados dois NUREs com base na 
experiência do projeto: Itaituba e Redenção. Assim, a SEMAS/PA alcançou o número total 
de seis NUREs previstos, embora somente quatro tenham sido fortalecidos pelo projeto. 
Nos que foram fortalecidos, o investimento permitiu a sua efetiva operacionalização. 

Todos os equipamentos previstos no projeto foram adquiridos. Segundo as entrevistas, o 
projeto ajudou também na adaptação das instalações para o funcionamento dos NUREs 
e na aquisição de veículos.   

Produto 2.1: Fortalecimento da infraestrutura do Pará para a emissão do CAR, com 
o indicador “lista de equipamentos, softwares e imagens adquiridos” (confira discussão 
apresentada anteriormente sobre esse tipo de indicador). 

No primeiro ano, foram adquiridas um número ilimitado de licenças de software de 
geoprocessamento. Essas informações, providas nos relatórios, permitem sinalizar que 
a infraestrutura de emissão do CAR tenha alcançado o grau de fortalecimento almejado 
e que, aparentemente, não havia uma deficiência de estrutura para a emissão do CAR ao 
final do projeto. 

Porém, além da infraestrutura, é preciso haver uma boa integração entre a sede da 
SEMAS/PA e os municípios. O município de Altamira, por exemplo, não consegue alcançar 
os níveis exigidos emissão de registros no CAR para sair da lista dos municípios críticos. 

A área do Pará cadastrada no CAR ao final de 2016 (56,9 milhões de hectares) 
ultrapassava um pouco os 100% da área cadastrável (56,8 milhões de hectares). Isso 
indica um problema de sobreposição de registros, seja entre propriedades, seja com 
áreas protegidas e terras públicas. De 2016 a 2019, o problema parece ter se acentuado, 
com o aumento da área cadastrada para 71 milhões de hectares, com cerca de 14 
milhões de hectares a mais em relação aos números de 2016 e à área cadastrável. 
Assim, atualmente, o maior desafio do Pará em relação ao CAR será a análise e validação 
dos registros no CAR. 
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SEMAS/PA

Redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal:
Ações governamentais asseguram a adequação de atividades antrópicas à legislação ambiental

(Componente 2)
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Figura 13 - Teoria de Mudança do projeto revisada após entrevistas.

Critérios OCDE
O Quadro 5 resume a avaliação do projeto SEMAS Pará segundo critérios da Organização 
para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Quadro 5 - Resumo da avaliação do projeto segundo os critérios da OCDE.

Critério (baseado no CAD/OCDE) 
Relação com a Teoria de 

Mudança Avaliação

Impacto
(Impact)

Avalia as mudanças positivas e nega-
tivas decorrentes do projeto, direta ou 
indiretamente, intencional ou involun-
tária

Efeitos diretos e indiretos dos 
produtos dos projetos Efeito forte 

Relevância 
(Relevance) 

Avalia a coerência dos objetivos do 
projeto de acordo com as demandas 

-
dades políticas dos grupos alvos, do 
receptor e dos doadores

Relação dos “efeitos diretos e 
indiretos” dos projetos com o 
“efeito indireto da componente” 
e com o objetivo geral do Fundo 
Amazônia

Muito relevante

Sustentabilidade 
(Sustainability)

Avalia se os benefícios do projeto con-
tinuam ocorrendo após o seu término, 
com ênfase nos aspectos sociais, 
econômicos e ambientais

Continuidade dos efeitos 
diretos e indiretos dos produtos 
dos projetos

Moderadamente
sustentável

(Effectiveness)

Avalia em que medida os objetivos 
diretos do projeto foram alcançados 
ou espera-se que sejam alcançados e 
que fatores foram importantes

Contribuição das ações para 
a geração dos produtos dos 
projetos

( )

Mensura o custo-benefício dos 

investido de forma mais econômica e 
se os resultados foram alcançados de 
forma satisfatória

Contribuição dos procedimen-
tos, arranjo de gestão, obras, 
equipamentos e outros insu-
mos para as ações do projeto
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Impacto, sustentabilidade e relevância 

As instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental do Pará 
foram estruturadas e modernizadas com apoio do projeto em três níveis: sede da 
SEMAS/PA, núcleos regionais e municípios. A estratégia de descentralização (para os 
municípios) e de desconcentração (para os NUREs) em áreas chaves foi efetiva ao 
deslocar parte do atendimento da sede para os NUREs e as prefeituras, que também 
foram equipados. Embora não tenham sido entrevistados/as produtores/as, a 
percepção dos/as técnicos/as desses órgãos é de que o atendimento melhorou, com 
respostas mais rápidas, principalmente em relação ao licenciamento, o que pode ter 
passado uma impressão de maior controle e governança aos/às proprietários/as. 

Esse impacto, associado com a repactuação das regras de conservação da floresta, 
realizada por meio da Lei nº 12.651/2012, pode, de fato, ter reduzido o desmatamento 
nas terras privadas, fora das áreas protegidas federais, como apontado na discussão feita 
sobre os indicadores do objetivo geral. 

O fato de o desmatamento ter se mantido, e até aumentado, nas áreas protegidas 
federais tem a ver tanto com a motivação dos atores quanto com as ações de comando 
e controle nessas áreas. Nas áreas protegidas, as ações de desmatamento são 
realizadas por criminosos/as e grileiros/as que buscam consolidar a posse de bens 
públicos e a extração ilegal dos recursos naturais. Se o governo federal não se mostra 
capaz de guardar os bens da União contra essa ação criminosa, não há um efeito de 
inibição do desmatamento nessas áreas como houve nas demais áreas do estado, onde 
a governança estadual foi fortalecida, os limites foram repactuados e não há motivação. 

O estado do Pará é o segundo maior do país, com distâncias muito grandes, às vezes dentro 
de um mesmo município. Altamira é o exemplo mais extremo, com área total de 159.533 
km², 105 vezes maior que o município de São Paulo e maior que os estados do Ceará, Amapá, 
Pernambuco e Santa Catarina, por exemplo, ou que a soma das áreas dos estados do Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Sergipe, com deslocamentos internos de até 800 km 
entre a sede do município e as localidades rurais. Assim, algumas vezes, a regularidade rural 
deixa de ser alcançada devido a dificuldades logísticas, tanto por parte dos/as produtores/
as quanto por parte das instituições de governo. Nesse contexto, tanto a desconcentração 
quanto a descentralização promovidas pelo projeto são muito relevantes.  

Esse fortalecimento das instituições de monitoramento, controle e responsabilização 
ambiental do Pará, que foram estruturadas e modernizadas, é relativamente sustentável. 
Os itens apoiados pelo projeto possuem um prazo de duração: computadores, 
equipamentos e, principalmente, imagens precisam ser renovados periodicamente. As 
capacitações encontram tanto o limite da necessidade de atualização do conhecimento 
quanto o da rotatividade de servidores/as, especialmente nos municípios. Poucos/as 
continuam na mesma função, o que pode ser demonstrado pela dificuldade da equipe de 
avaliação em localizar pessoas com domínio da informação do projeto. Isso ocorreu em 
todas as instâncias fortalecidas: prefeituras, NUREs e, em menor intensidade, SEMAS/PA. 
Para que haja maior sustentabilidade da capacitação, é preciso que haja quadro próprio 
de servidores/as públicos/as (pessoal efetivo ou concursado) dos órgãos. Por outro lado, 
capacitação é uma necessidade recorrente por natureza, e um investimento será sempre 
necessário, mesmo com equipes mais estáveis. Além disso, uma certa renovação da 
equipe é saudável, mas não em um nível em que isso implique em descontinuidade. 
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Assim, o estado do Pará precisa de fontes permanentes de recursos para cobrir esses 
gastos. O projeto, porém, criou as condições para que a demanda por esses recursos 
exista, uma vez que a sociedade se acostuma com a prestação de serviços de 
licenciamento e regularização ambiental.  
 
Eficácia
A eficácia do projeto SEMAS Pará é a medida em que as ações criam produtos. Essas 
ações consistiram principalmente na aquisição e entrega de softwares, imagens de 
satélite e equipamentos, na adequação de instalações e em atividades de capacitação. 

De uma forma geral, a análise dos indicadores dos produtos apresentada, mesmo com 
suas limitações, indicou que as ações resultaram nos produtos esperados.

Eficiência
A equipe de avaliação teve poucos elementos para avaliar a eficiência do projeto. Não 
foram reportados problemas com os procedimentos do BNDES, com as regras de 
compras ou com o arranjo de gestão. 

Os investimentos na infraestrutura no CAR somam, entre equipamentos para os 
municípios e investimentos na infraestrutura da SEMAS/PA, R$ 12.052.506,88. Foram 
realizados 166.051 registros no CAR, resultando em um custo de R$ 72,58 por registro, 
considerado relativamente baixo. E, com o tempo, esse custo diminuiria, considerando 
que a mesma estrutura poderia avançar ainda mais no cadastramento. Se nenhum 
investimento tivesse sido realizado depois do projeto, esse custo seria hoje de R$ 54,13 
por imóvel (com mais de 222 imóveis) ou R$ 0,17 por hectare. Obviamente, esse não 
seria o custo total do CAR, que envolve pessoal, combustível etc. De toda forma, para 
pagar esse custo, usando as premissas do valor de carbono do Fundo Amazônia, o 
estado do Pará deveria reduzir o desmatamento anual em 903 hectares, ou seja, 0,42% 
do desmatamento anual no final do projeto.  

Em relação ao custo dos itens adquiridos, uma avaliação detalhada está fora do escopo 
desta avaliação, mas os valores parecem dentro dos valores de mercado, especialmente 
no caso dos de valor mais substancial, como veículos e equipamentos de informática. 
 
Salvaguardas de Cancun (REDD+) 
O Quadro 6 apresenta a análise do atendimento às Salvaguardas de Cancun no projeto 
SEMAS Pará. 

Quadro 6 - Salvaguardas de Cancun (REDD+) aplicada ao projeto.

Salvaguarda/questão Atende¹9 Observação

1. Ações complementares ou consistentes com os 
objetivos dos programas florestais nacionais e outras 
convenções e acordos internacionais relevantes.

Sim

O projeto mostrou estar alinhado com o PPCDAm e os 
planos estaduais de prevenção e controle do desmata-
mento?

O fortalecimento das instituições e do CAR 
está alinhado com o PPCDAm

Com quais outras políticas públicas federais ou acordos 
internacionais o projeto demonstrou alinhamento? Em 
quais aspectos?

O projeto apoia a implementação do 
Código Florestal, e ajuda o Brasil a cumprir 
seus compromissos diante da UNFCCC

19 Essas salvaguardas não eram requeridas aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não ter desen-
volvido estratégias específicas para atendê-las.
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Salvaguarda/questão Atende¹9 Observação

O projeto contribuiu ou poderá vir a contribuir direta 
ou indiretamente para a redução das emissões por 
desmatamento ou degradação florestal? De que forma?

O projeto fortalece o controle sobre o 
desmatamento, porém o desmatamento 
aumentou durante a sua implementação, 
tendência observada em todo o bioma 
Amazônia.

2. Estruturas de governança florestais nacionais
transparentes e eficazes, tendo em vista a soberania
nacional e a legislação nacional.

Sim

Em que medida o projeto promoveu a articulação entre 
diversos atores (setor público, privado, terceiro setor ou 
comunidades locais)?

O projeto promoveu a descentralização da 
gestão ambiental e interagiu com outros 
projetos relacionados, implementados por 
ONGs.

Em que medida o projeto contribuiu para fortalecer os 
instrumentos públicos e processos de gestão florestal e 
territorial?

O projeto fortaleceu a infraestrutura neces-
sária para a implementação desses instru-
mentos e capacitou o corpo técnico.

3. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos in-
dígenas e membros de comunidades locais, levando em
consideração as obrigações internacionais relevantes,
circunstâncias e leis nacionais e observando que a As-
sembleia geral da ONU adotou a Declaração das Nações
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

NA

Em que medida o projeto influenciou os direitos 
constitucionais associados à posse e destinação formal 
da terra na sua área de atuação?

O projeto poderia ter influenciado a posse 
e destinação formal da terra se o CAR rea-
lizado em sobreposição a terras indígenas, 
unidades de conservação e territórios tradi-
cionais pudesse ser usado como evidência 
de propriedade da terra. A Lei não prevê 
isso e não foram detectadas instâncias em 
que isso pudesse ter acontecido, embora 
não tenha havido um esforço de entrevistas 
com representantes de povos indígenas e 
comunidades tradicionais.

Em que medida o projeto influenciou o uso sustentável 
dos recursos naturais na sua área de atuação? Fortaleceu os instrumentos de governança.

Se o projeto teve como beneficiários/as
diretos/as povos indígenas, comunidades tradicionais 
ou agricultores/as familiares: seus sistemas 
socioculturais e conhecimentos tradicionais foram 
considerados e respeitados ao longo do projeto?

NA

Há efeitos que interferem com o modo tradicional de 
vida destes grupos? Que tipo de efeitos: na organização 
social, econômica ou do uso de espaços e recursos 
disponíveis? De que forma interferem: positivamente, 
negativamente ou ambos?

NA

4. Participação plena e efetiva das partes interessa-
das, em particular povos indígenas e comunidades
locais, nas ações referidas nos parágrafos 70 e 72 da
Decisão 1/CP 16.

NA

De que forma o projeto garantiu o consentimento prévio 
e a forma local ou tradicional de escolha 
dos/as representantes dos/as seus/suas beneficiários/
as (especialmente dos povos indígenas e das 
comunidades tradicionais)?

NA

19 Essas salvaguardas não eram requeridas aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não ter 
desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.
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19 Essas salvaguardas não eram requeridas aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não ter 
desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.

Salvaguarda/questão Atende¹9 Observação

Quais instrumentos participativos de planejamento e 
gestão o projeto aplicou durante o planejamento e a 
tomada de decisão?

NA

Em caso de projetos com fins econômicos: eventuais 
benefícios advindos do projeto foram acessados de 
forma justa, transparente e equitativa 
pelos/as beneficiários/as, evitando uma concentração 
de recursos?

NA

Em que medida o projeto proporcionou ao público em 
geral e aos/às seus/suas beneficiários/as o livre acesso 
e fácil entendimento das informações relacionadas às 
ações do projeto?

Por meio de informações 
disponibilizadas no site da SEMAS.

O projeto conseguiu montar um bom sistema de 
monitoramento de resultados e impactos? Monitorou e 
divulgou de forma sistemática os resultados realizados 
e os seus efeitos?

O sistema de monitoramento foi deficiente 
quanto à definição e relato dos 
indicadores.

5. Ações consistentes com a conservação das flores-
tas naturais e diversidade biológica, garantindo que as
ações referidas no parágrafo 70 Decisão 1/CP 1611 não
sejam utilizadas para a conversão de florestas naturais,
mas sim para incentivar a proteção e conservação das
florestas naturais e seus serviços ecossistêmicos e
para melhorar outros benefícios sociais e ambientais.

Sim

Como o projeto contribuiu para a ampliação ou 
consolidação de áreas protegidas? NA

Como o projeto contribuiu para a recuperação de áreas 
desmatadas ou degradadas?

Ajudou a identificar os déficits ambientais 
dos/as produtores/as e estruturar as 
obriga-ções de recuperação.

Em caso de atividades de restauração e reflorestamento 
de áreas, as metodologias empregadas priorizaram 
espécies nativas?

NA

Em que medida o projeto contribuiu para estabelecer 
modelos de recuperação com ênfase no uso 
econômico?

NA

6. Ações para tratar os riscos de reversões em resulta-
dos de REDD+. Sim

Quais fatores constituem riscos à permanência de 
resultados de REDD+? Como o projeto os abordou? Código Florestal previne.

7. Ações para reduzir o deslocamento de emissões de
carbono para outras áreas. Sim

Houve deslocamento das emissões evitadas pelas 
ações do projeto para outras áreas?

Embora o projeto, associado a outras medi-
das, tenha sido muito efetivo na redução do 
desmatamento nas terras privadas do Pará, 
o desmatamento no estado seguiu aumen-
tando, como resultado em áreas protegidas 
federais (unidades de conservação de 
domínio público e terras indígenas), onde as 
ações de comando e controle são exclusivi-
dade da União.
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20 e 21 Os critérios transversais não eram requeridos aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não 
ter desenvolvido estratégias específicas para atendê-los.

Critérios Transversais

Redução da pobreza
O projeto não teve foco na redução da pobreza. Porém, a desconcentração e a 
descentralização tendem a favorecer os/as mais pobres, que passam a ter acesso aos 
serviços de regularização ambiental. Além disso, a melhoria da governança ambiental 
do estado, pela lógica, deve ter impactado na redução da pobreza de forma indireta ao 
favorecer o desenvolvimento sustentável do estado, mas não há indicadores sobre os 
quais se possa basear essa afirmação. 

Quadro 7 - Critério transversal “Redução da Pobreza” aplicado ao projeto
Critério transversal/questãoCritério transversal/questão Atende Atende ²0  ObservaçãoObservação

  Redução da pobreza SimSim

Em que medida o projeto contribuiu de forma efetiva 
para alternativas econômicas que valorizam a floresta 
em pé e o uso sustentável de recursos naturais?

A melhoria da governança ambiental do 
estado deve ter impactado na redução da 
pobreza de forma indireta ao favorecer o 
desenvolvimento sustentável do estado.

Em que medida o projeto influenciou positivamente na 
redução da pobreza, na inclusão social e na melhoria 
das condições de vida dos/as 
beneficiários/as (principalmente: comunidades 
tradicionais, assentados/as e agricultores/as 
familiares) que vivem na sua área de atuação?

A desconcentração e a descentralização 
tendem a favorecer os/as mais pobres, 
que passam a ter acesso aos serviços de 
regularização ambiental.

O projeto conseguiu promover e incrementar a 
produção em cadeias de valor de produtos florestais 
madeireiros e não-madeireiros, originados em manejo 
sustentável?

NA

Em caso de projeto que contenha a componente 
de desenvolvimento científico e tecnológico, este 
contribuiu para a construção de um modelo de 
desenvolvimento adequado à região?

NA

Equidade de Gênero
O projeto tampouco teve foco na equidade de gênero. Porém, vale destacar que observa-
se que as mulheres ocupam posição de destaque na hierarquia da SEMAS/PA, compondo 
a maior parte dos/as informantes-chaves entrevistados/as para esta avaliação, mas esse 
aspecto é um atributo interno e não um impacto do projeto. Assim, considera-se que 
equidade de gênero não é um critério que foi aplicado ao projeto. 

Quadro 8 - Critério transversal “Equidade de Gênero” aplicado ao projeto.
Critério transversal/questão Atende ²¹ Observação

Equidade de gênero NA
O projeto conseguiu integrar questões de gênero nas 
suas estratégias e intervenções ou tratou do assunto de 
forma isolada? Como?

NA

Havia separação por gênero na coleta de dados para o 
planejamento e o monitoramento do projeto? NA

Como o projeto contribuiu para a equidade de gênero? NA
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Conclusões

O projeto SEMAS Pará conseguiu entregar os produtos propostos e alcançar os 
objetivos específicos e geral. Dito de outra forma, o projeto gerou resultados e esses 
resultados aparentemente causaram o impacto (efeito indireto) esperado. Ou seja, 
o projeto, em conjunto com outras iniciativas, contribuiu para a desconcentração 
e descentralização da gestão ambiental no Pará, o que resultou em melhoria do 
acesso dos/as proprietários/as rurais aos serviços de licenciamento e regularização 
ambiental providos pelos órgãos ambientais. Em conjunto com a repactuação das 
regras ambientais na Lei no 12.651/2012, isso contribuiu para a melhoria da governança 
ambiental, incentivando a redução do desmatamento fora das áreas protegidas 
federais. 

Recomendações

Aos/às coordenadores/as do projeto

Uma vez que o projeto SEMAS Pará já está encerrado, as recomendações aos/às 
coordenadores/as do projeto não visam ajustes nas suas ações em si, mas nas políticas 
e ações nos temas que foram foco desse projeto e nos projetos futuros. Assim, no que se 
refere aos temas do projeto, recomenda-se: 

• Estimular a realização de concursos públicos no estado e nos municípios para 
contratação de servidores/as efetivos/as, diminuindo, assim, a rotatividade e a 
necessidade constante de capacitação nos mesmos assuntos. 

• Desenvolver sistemas de manutenção e transmissão da memória institucional do 
projeto, seja por meio de um sistema de registros e relatórios, seja por meio das 
próprias atividades de capacitação. 

Ao Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia

As recomendações ao BNDES servem para aprimorar o processo de seleção, ajuste, 
acompanhamento e avaliação dos projetos em andamento e novos projetos. Essas 
recomendações são baseadas exclusivamente na avaliação do projeto SEMAS Pará, e já 
podem ter sido adotadas pelo Fundo Amazônia em outros projetos. 

• Requerer, nas orientações e no processo de ajuste das propostas, indicadores que 
vão além das listas de compras de equipamentos e outros itens e que expressem 
a realização dos produtos e o alcance dos objetivos. 

• Enfatizar a necessidade de apresentação de uma estratégia de sustentabilidade 
dos recursos para ações recorrentes. 

• Requerer, em projetos apresentados por governos, uma equipe mínima de 
servidores/as efetivos/as, capazes de reter as capacidades adquiridas e transmitir 
conhecimentos e a memória do projeto.

• Continuar o apoio a projetos de fortalecimento da capacidade de gestão dos 
órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, dentro de um contexto de 
descentralização da gestão ambiental, já que seu retorno é evidente.  
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7.1.2

Título:

Organismo responsável 
(gestão do projeto): Estado do Amazonas

Organismo responsável Estado do Amazonas e BNDES

Período: 17 de agosto de 2010 a 30 de junho de 2018

Abrangência territorial: Municípios de Lábrea, Apuí, Boca do Acre e Novo Aripuanã (AM)

1.000 produtores/as selecionados/as e suas famílias e os órgãos públicos envolvidos 
(SEMA, IPAAM e IDAM)

Objetivo:

Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental do estado do Amazonas em áreas sob 
intensa pressão pelo desmatamento, nos municípios de Boca do Acre, Lábrea, Apuí e 
Novo Aripuanã, por meio: 
(i) do fortalecimento da gestão ambiental, com foco na realização do CAR; e

e agrossilvopastoris.

Valor total: R$ 20.000.000,00 (previsto) / R$ 17.575.286,19 (realizado)

Valor do apoio do Fundo 
Amazônia: R$ 20.000.000,00 (previsto) / R$ 17.575.286,19 (realizado)

Prazo de execução: 79 meses (previsto) / 96 meses (realizado)
Data da contratação: 17/12/2010
Data da conclusão: 30/06/2018

Resumo 

O projeto contemplou atividades em torno de dois eixos: (i) fortalecimento da gestão 
ambiental, com foco na realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e (ii) recuperação 
de áreas desmatadas mediante reflorestamentos com espécies com função econômica 
e ecológica, por meio de sistemas agroflorestais, silviculturais e agrossilvopastoris. Para 
tanto, o órgão estadual de meio ambiente selecionou 1.000 produtores/as rurais nos 
quatro municípios.
Foram realizadas oficinas de sensibilização com as comunidades locais, capacitações 
e assistências técnicas por meio de práticas de uso e manejo sustentável de recursos 
naturais, utilizando unidades demonstrativas em que os/as produtores/as pudessem 
observar os métodos de implantação e os resultados dos sistemas agroflorestais. Como 
apoio às ações de reflorestamento, o projeto executou: (i) serviços de mecanização para 
limpeza e preparo de área destinada ao plantio; (ii) fornecimento de insumos para 
apoio ao plantio; e (iii) fornecimento de mudas aos/às produtores/as para 
implantação de sistemas agroflorestais (SAFs).
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O projeto foi implementado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (SDS), que, após reforma administrativa ocorrida no estado no ano de 2015, 
passou a se chamar Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). Também contou com 
a parceria direta do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do 
Estado do Amazonas (IDAM) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM).

Lógica de intervenção

Figura 14 - Árvore de objetivos do Quadro Lógico do projeto Reflorestamento do Sul do 
Estado do Amazonas.

Metodologia específica

Foi realizada a análise documental ex post  à realização do projeto Reflorestamento no 
Sul do Estado do Amazonas, seguindo os parâmetros do documento Avaliação de 
Efetividade dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia - Marco Conceitual e seus 
documentos complementares.

Com base nos relatórios de desempenho, foi construído um roteiro analítico, que orientou 
a seleção de informantes e as perguntas das entrevistas. As entrevistas foram realizadas 
por videoconferência sem visitas locais.

Análise de fontes secundárias (bases de acesso público)

Foram realizadas análises dos resultados do Censo Agropecuário de 2006 (o último censo 
ex ante ao projeto) e de 2017 (o último censo ex post ao projeto). 
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Componente Monitoramento e Controle (2) 
Ações do estado do Amazonas asseguram a 

adequação das atividades antrópicas à 
legislação ambiental

Componente Produção Sustentável (1)
Atividades que mantêm a floresta em pé têm 
atratividade econômica no Bioma Amazônia

Realização de diagnóstico 
ambiental rural de 1 mil 
propriedades nos 
municípios de Boca do 
Acre, Lábrea, Novo 
Aripuanã e Apuí

Realização de oficinas de 
sensibilização e de cursos de 
capacitação em técnicas 
agroflorestais, bem como instalação 
de unidades de sistema de manejo de 
pastagem rotacionada para a 
execução de cursos demonstrativos

Implantação de 1 mil 
projetos de manejo do 
solo para o cultivo 
simultâneo de culturas 
agrícolas e espécies 
florestais (SAF) com 
recuperação de 1.400 
ha por plantio de mudas

Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas – Estado do Amazonas

Prestação de 1 mil assistências 
técnicas e levantamento socio-
econômico dos municípios e dos 
beneficiários

Criação de banco de 
dados com 
informações do CAR 
nos municípios de 
Boca do Acre, Lábrea, 
Novo Aripuanã e Apuí

Capacitação técnica 
de parceiros na 
legislação do CAR e 
no uso do Sistema 
Estadual de 
Informações 
Ambientais

Elaboração de 
instrumentos legais  para 
estabelecimento do CAR e 
de recomposição de 
Áreas de Preservação 
Permanente e Áreas de 
Reserva Legal
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Capacidade gerencial e técnica 
ampliadas para a implantação de 
sistemas agroflorestais, 
atividades de manejo sustentável 
de recursos naturais nos 
municípios de Boca do Acre, 
Lábrea, Novo Aripuanã e Apuí

Acesso ampliado dos produtores rurais à 
regularização ambiental de seus imóveis no 

estado do Amazonas

Áreas desmatadas e 
degradadas recuperadas e 
utilizadas para fins 
econômicos e de 
conservação ecológica nos 
municípios de Boca do 
Acre, Lábrea, Novo 
Aripuanã e Apuí
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Roteiro de entrevista
As entrevistas tiveram quatro etapas:

• Atuação no projeto/papel da instituição;
• Efeitos diretos do projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas; 
• Sustentabilidade do projeto;
• Critérios transversais (pobreza e gênero).

Dificuldades e limitações
• Impossibilidade de visitas e entrevistas in loco devido à Covid-19.

• Inexistência de uma base de dados de produtores/as com informações
individualizadas das propriedades e sua recuperação/plantio, ou seja,
monitoramento ‘produtor/a a produtor/a’.

• Lacunas nas fontes de dados disponíveis: relatórios de desempenho, relatórios de
avaliação e relatórios de reflorestamento.

• Troca do consultor responsável pela avaliação do projeto dentro da equipe de
avaliação depois que as entrevistas foram realizadas.

Avaliação dos Resultados – Componente 1 (Produção Sustentável)
Contexto
No momento da implementação do projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas, 
o Censo Agropecuário (IBGE, 2006) era a base de dados com o retrato mais atualizado sobre
os estabelecimentos rurais, as produções e os/as produtores/as em nível municipal. O projeto
começou na região, que estava em transformação acentuada, cinco anos depois desse
Censo Agropecuário, mas esses são os únicos dados que temos para entender o contexto.
Em 2011, nos quatro municípios-alvos do projeto, mais de 85% dos estabelecimentos
agropecuários eram familiares (Tabela 3). (Censo Agropecuário, IBGE, 2006).

Tabela 3 - Distribuição de estabelecimentos por condição do/a produtor/a.

Condição do/a produtor/a Amazonas 
Municípios do projeto

Apuí Boca do Acre Lábrea Novo Aripuanã

Familiar 61.830 1.774 1.282 1.877 653
Proprietário/a 36.959 1.528 801 861 491
Assentado/a sem titulação definitiva 3.438 188 43 194 10
Arrendatário/a 915 18 1 10 4
Parceiro/a 2.100 10 6 34 58
Ocupante 8.207 18 371 553 74
Produtor/a sem área 10.211 12 60 225 16
Participação no total de estabelecimentos 92,6% 86,0% 89,0% 87,5% 94,4%

Proprietário/a 90,8% 88,8% 88,9% 83,0% 93,2%
Assentado/a sem titulação definitiva 87,9% 84,3% 89,6% 89,4% 90,9%
Arrendatário/a 96,4% 85,7% 100,0% 83,3% 80,0%
Parceiro/a 98,5% 83,3% 100,0% 89,5% 100,0%
Ocupante 95,0% 26,9% 87,9% 96,7% 98,7%
Produtor/a sem área 97,7% 66,7% 96,8% 84,0% 100,0%

Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2006).
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Estabelecimentos familiares de assentados/as sem titulação definitiva, de ocupantes 
ou de produtores/as sem área representavam uma proporção menor em Apuí e Novo 
Aripuanã e maior em Boca do Acre e Lábrea, indicando uma baixa regularização fundiária 
das propriedades nesses municípios, com consequências óbvias em relação à segurança 
fundiária, conflitos pela terra, estabilidade e rotatividade dos/as produtores/as nas áreas 
e regularidade ambiental. Produtores/as em situação de insegurança fundiária também 
tendem a ter menos sucesso em projetos de longo prazo, como nos SAFs. De fato, as 
entrevistas realizadas por esta avaliação corroboram essa situação, com menor taxa de 
sucesso na implementação de SAFs nos municípios de Lábrea e Boca do Acre.

A agricultura familiar reunia a maior quantidade de estabelecimentos dos quatro 
municípios, entretanto, ela não representava a maior parte de suas áreas. Em Apuí, 
município com área territorial de mais de 54 mil km², a área dos estabelecimentos 
familiares era predominante entre arrendatários/as (82,6%), mas entre proprietários/as 
ela representava 46,4% da área, apesar de representar 88,8% dos estabelecimentos. Em 
Boca do Acre, município com área territorial de mais de 22 mil km², os estabelecimentos 
familiares eram 100% da área onde produtores/as eram parceiros/as, com 47,9% da área 
dentre proprietários/as, padrão semelhante observado em Novo Aripuanã. Já em Lábrea, 
mesmo os estabelecimentos familiares sendo 83% do total, eles só representavam 
4,9% da área de todos os estabelecimentos em que o/a produtor/a era proprietário/a, 
mostrando grande concentração fundiária. Observou-se que produtores/as familiares 
eram predominantes em área e em quantidade de estabelecimentos quando eram 
assentados/as sem titulação definitiva, ocupantes ou arrendatários/as. Assim, em 
relação aos estabelecimentos de produtores/as, os quatro municípios se caracterizavam 
como majoritariamente familiares em quantidade de estabelecimentos, mas não em 
área. (Tabela 4) 

Tabela 4 - Área dos estabelecimentos por condição do/a produtor/a (IBGE, 2006).

Condição do/a produtor/a Amazonas 
Municípios do projeto

Apuí Boca do 
Acre Lábrea Novo 

Aripuanã

Familiar 1.475.558 156.539 75.811 42.693 29.761

Proprietário/a 1.188.459 135.749 59.236 20.169 28.177
Assentado/a sem titulação definitiva 95.850 17.074 2.941 16.779 413
Arrendatário/a 44.976 1.043 X 529 37
Parceiro/a 12.729 406 218 112 64
Ocupante 133.545 2.267 13.415 5.105 1.069
Produtor/a sem área - - - - -
Participação no total de 
estabelecimentos 40,2% 35,0% 52,2% 9,8% 49,7%

Proprietário/a 37,8% 46,4% 47,9% 4,9% 48,6%
Assentado/a sem titulação definitiva 56,2% 47,5% 86,9% 82,4% 94,3%
Arrendatário/a 86,8% 82,6% - 76,3% 13,5%
Parceiro/a 73,3% 63,7% 100,0% 18,3% 100,0%
Ocupante 46,8% 1,9% 75,2% 64,9% 99,3%
Produtor/a sem área - - - - -

Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE,2006).
Nota: Os dados das unidades territoriais com menos de três informantes estão desidentificados com o caracter X.
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De forma geral, e com base em dados ex ante ao projeto, estas eram as características 
gerais dos/as produtores/as que, posteriormente, seriam potenciais beneficiários/as 
da intervenção do projeto. O projeto atuaria tanto na frente de regularização ambiental 
quanto na recuperação vegetal e na conservação, promovendo atividades produtivas que 
mantivessem a floresta em pé e trouxessem retorno financeiro para as famílias.

Os quatro municípios alvo do projeto representavam, em 2006, uma pequena 
participação de estabelecimentos quando comparados ao estado do Amazonas. Seus 
estabelecimentos eram, em sua maior parte, familiares, com mão de obra familiar, 
residente da própria propriedade, pouco escolarizada, com baixa qualificação e com 
responsáveis homens. Grande parte dos/as produtores/as eram proprietários/as, 
mas ainda havia muita presença (quase equilibrada com proprietário/as) de outras 
modalidades de posse, o que é uma realidade na Amazônia. Os estabelecimentos 
tinham cobertura de mata ou floresta na maior parte do território e pastagens como a 
segunda maior cobertura da área. Os SAFs eram praticamente inexistentes e poucas 
áreas degradadas foram reportadas pelos/as produtores/as.

Avaliação de Indicadores

A avaliação dos indicadores foi feita com base no Plano de Monitoramento (Quadro 9) 
proposto pelo projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas e aprovado pelo 
Fundo Amazônia. Quando os indicadores são insuficientes ou não demonstram avanços, 
outros aspectos são sugeridos para indicar possíveis avanços do projeto.

Quadro 9 - Indicadores e metas segundo o Plano de Monitoramento da componente 
Produção Sustentável.

Lógica de intervenção Indicadores Meta Valor 
inicial Valor final
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l 1 Atividades que mantêm a 

floresta em pé têm atratividade 
econômica nos municípios de 
Boca do Acre, Lábrea, Novo 
Aripuanã e Apuí

Taxa de desmatamento anual 
do estado do Amazonas 
(estimativa com utilização de 
imagens de satélite da área de 
desmatamento por corte raso 
nos municípios de Boca do Acre 
do Acre, Lábrea, Novo Aripuanã 
e Apuí)
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1.1 - Capacidade gerencial 
e técnica ampliadas para a 
implantação de sistemas 
agroflorestais, atividades de 
manejo sustentável de recursos 
naturais nos municípios de 
Boca do Acre, Lábrea, Novo 
Aripuanã e Apuí

Número de pessoas capacitadas 
efetivamente utilizando os 
conhecimentos adquiridos

1.2 - Áreas desmatadas e 
degradadas recuperadas e 
utilizadas para fins econômicos 
e de conservação ecológica nos 
municípios de Boca do Acre, 
Lábrea, Novo Aripuanã e Apuí

Área reflorestada 1.400 ha 
com mudas 0 1.073,8

Área recuperada e utilizada para 
fins econômicos 0 1.073,8

903 
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Lógica de intervenção Indicadores Meta Valor 
inicial Valor final
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Produto 1.1.1- Realização de 
eventos (cursos, oficinas) de 
sensibilização e capacitação 
em técnicas agroflorestais, 
bem como instalação de 
unidades de sistema de manejo 
de pastagem rotacionado 
para a execução de cursos 
demonstrativos

Número de eventos de 
sensibilização e capacitação 
realizados

142 eventos 
(109 cursos 

e 33 oficinas) 
realizados

208

Número de pessoas capacitadas 
e sensibilizadas

3.550 pessoas 
capacitadas e 
sensibilizadas

903

Número de unidades 
demonstrativas de manejo 
de pastagem rotacionado 
implantadas

4 unidades 
instaladas 3

Número de unidades 
demonstrativas de SAFs 
implantadas

4 unidades 
instaladas 5

Número de unidades 
demonstrativas de integração-
lavoura-pecuária e floresta 
implantadas

4 unidades 
instaladas 4

Número de eventos nas 
unidades demonstrativas de 
SAFs e manejo de pastagem 
rotacionado ministrados

54 eventos 
com 25 

participantes 
em média 

96

Produto 1.1.2 - Prestação 
de assistências técnicas e 
levantamento socioeconômico 
a 1.000 agricultores/as 
familiares beneficiados/as pelo 
projeto

Número de assistências 
técnicas prestadas

1.000 
assistências 6.204

Número de famílias atendidas 1.000 famílias 
atendidas 1.000

Produto 1.2.1- Implantação de 
1.000 projetos de manejo do 
solo para o cultivo simultâneo 
de culturas agrícolas e 
espécies florestais (SAF) com 
recuperação de 1.400 ha por 
plantio de mudas

Número de mudas distribuídas 1.450.000 1.450.000

Número de projetos de manejo 
do solo para cultivo simultâneo 
de culturas agrícolas e espécies 
florestais (SAF) implantados

1.000 projetos 
implantados 767

Objetivo Geral 1: Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica 
nos municípios de Boca do Acre, Lábrea, Novo Aripuanã e Apuí, sendo o indicador “taxa 
de desmatamento anual do estado do Amazonas (estimativa com utilização de imagens 
de satélite da área de desmatamento por corte raso nos municípios de Boca do Acre do 
Acre, Lábrea, Novo Aripuanã e Apuí)”. 
Obviamente, o indicador de desmatamento não reflete a atratividade econômica das 
atividades que mantêm a floresta em pé, pois o desmatamento pode estar ocorrendo 
devido a outras causas. Um indicador que poderia refletir este objetivo geral seria “área ou 
a produção das atividades que mantém a floresta em pé”. 

Mas as atividades que o projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas 
promoveu mantêm a floresta em pé? Esta avaliação contratou um estudo²² para 
comparar o desmatamento dentro e fora dos lotes que receberam apoio do projeto, 



57

22 Análise comparativa das taxas de desmatamento nos lotes que protocolaram CAR no âmbito do projeto e no seu entorno. Maio, 
2020. Com base na Tabela 2 - Abrangência territorial das propriedades (lotes) e das faixas de distância.

o que refletiria o Objetivo Específico 2 (apresentado adiante), mas que responde se as 
atividades mantêm a floresta em pé. Em Apuí, as propriedades que receberam apoio 
do projeto desmataram 7,2% menos que as propriedades vizinhas. Em Boca do Acre, o 
desmatamento foi 1,7% maior nas propriedades apoiadas. Em Lábrea, foi 0,61% menor. 
Em Novo Aripuanã, a taxa de desmatamento dentro das propriedades apoiadas foi 
11,51% menor que a taxa de desmatamento das áreas no seu entorno (Tabela 5).

Tabela 5 - Desmatamento acumulado de 2010 a 2019 (%) nas propriedades atendidas 
pelo projeto e no seu entorno.

Município
% de desmatamento acumulado de 2010 a 2019

Dentro das propriedades 
atendidas pelo projeto Nas áreas até 1 km Diferença

Apuí 10,2% 17,4% -7,2%

Boca do Acre 18,2% 16,5% 1,7%

Lábrea 18,8% 19,4% -0,6%

Novo Aripuanã 10,8% 22,3% -11,5%

Fonte: Relatório sobre o desmatamento nas áreas dos projetos SEMAS Pará e Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas (item 7.5)

Esses dados mostram que as atividades do projeto, corroboram moderadamente 
para a redução do desmatamento, principalmente quando atendidas as condições 
de governança. A segunda pergunta para a avaliação desse objetivo geral é: essas 
atividades têm atratividade econômica?

Em relação às 17 espécies escolhidas para implantação dos SAFs, seis delas possuem 
resultados de monitoramento dos Relatórios de Acompanhamento Trimestral (RAT) do 
IDAM desde 2009 (antes do projeto) até 2019 (pós-projeto). A área plantada de guaraná 
cresceu durante o período do projeto, mas voltou a cair a partir de 2018. O mesmo 
movimento foi observado para o cacau, a banana e, de forma mais drástica, o café. Essa 
variação negativa em 2019 pode refletir algum problema metodológico. O cupuaçu foi a 
única das seis culturas que se manteve estável após a conclusão do projeto e a andiroba 
não possui resultados de área plantada. O açaí aparece em entrevistas como uma 
cultura que traz resultados potenciais (como renda complementar, segurança alimentar e 
potencialmente venda), mas não há dados disponíveis no RAT sobre a cultura. 

A equipe técnica do projeto ressaltou, ainda, que determinadas culturas do projeto levam 
um período maior para se tornarem produtivas. Assim, os dados de produção (Tabela 
6) deveriam considerar um atraso em relação às datas do projeto e, devido a variações 
anuais normais, não representam a sua atratividade econômica. 
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Tabela 6 - Evolução da produção por espécie nos municípios participantes do projeto.

Espécie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Guaraná 
(t) 18,0 16,8 17,3 16,3 16,3 30,3 79,1 43,2 58,6 41,9 19,6

Cacau (t) 297,5 419,5 411,0 232,5 219,2 371,0 234,0 320,0 362,5 296,6 282,6

Cupua-
çu (mil 
frutos)

131,0 102,0 102,0 100,0 100,0 67,1 64,0 72,0 72,0 114,0 149,2

Café (t) 3.077,0 2.382,0 1.126,0 1.132,0 1.192,8 2.350,8 2.017,8 2.351,3 348,0 309,8 125,5

Banana 
(mil 

cachos)
595,4 418,4 414,4 412,0 413,6 707,1 988,4 706,7 867,2 754,4 538,1

Andiroba
 (t/óleo) 23,9 25,2 25,6 5,9 0,7 1,6 2,2 7,1 11,7 8,4 26,0

Total 4.142,8 3.363,9 2.096,3 1.898,6 1.942,5 3.527,9 3.385,4 3.500,4 1.720 1.525,1 1.141

Fonte: RAT/IDAM, 2009 a 2019. 
Nota: Período de referência: janeiro a dezembro do ano.

Observa-se um forte crescimento no número de produtores/as de todas as espécies 
(com exceção de andiroba) a partir de 2014, de 47% a 87% de aumento, o que pode 
refletir uma influência do projeto ou da atratividade econômica dessas espécies nesses 
municípios. Como apontado anteriormente, há uma variação estranha no número de 
cafeicultores/as (redução de quase 90%) entre 2016 e 2017 e de bananicultores/as e 
produtores/as de guaraná entre 2018 e 2019 (Tabela 7). A não ser nesses casos, as 
demais culturas tendem a manter o número de produtores/as.

Tabela 7 - Evolução do número de produtores/as por espécie nos municípios participantes 
do projeto.

Espécie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Guaraná 128 142 155 174 181 318 326 327 327 329 179

Cacau 295 287 273 247 248 336 325 341 365 321 306

Cupuaçu 127 97 97 93 93 156 145 145 157 149 190

Café 1.100 840 730 711 705 1.267 1.274 1.272 158 156 244

Banana 831 822 822 720 842 1.460 1.398 1.301 1.432 1.310 933

Andiroba 115 229 146 83 56 48 50 49 64 45 46

Total 2.596 2.417 2.223 2.028 2.125 3.585 3.518 3.435 2.503 2.310 1.898

Fonte: RAT/IDAM, 2009 a 2019. 
Nota: Período de referência: janeiro a dezembro do ano.
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Os dados de área plantada (Tabela 8) refletem essa variação no número de produtores/as.

Tabela 8 - Evolução da área plantada (ha) por espécie: total dos municípios participantes do projeto.

Espécie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Guaraná 132 161 159 174 195 345 386 387 396 387 100

Cacau 371 309 306 358 358 506 461 485 505 412 401

Cupuaçu 61 55 55 50 50 70 82 86 86 80 89

Café 2.712 1.543 1.186 1.170 1.164 2.268 2.271 2.270 283 280 141

Banana 688 636 660 635 742 1.259 1.338 1.162 1.279 1.192 859

Andiroba --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Total 3.964 2.704,1 2.366,1 2.386,5 2.509,3 4.448,1 4.538,1 4.388,8 2.549,2 2.351,2 1.589,6

Fonte: RAT/IDAM, 2009 a 2019. 

Nota: Período de referência: janeiro a dezembro do ano.

O Censo Agropecuário de 2017 indica que o aumento da extensão do uso da terra 
para outras atividades não relacionadas a SAFs cresceu, no período, a uma velocidade 
mais elevada que a de implantação de SAFs. Além disso, apesar de o projeto ter 
realizado 767 SAFs, a informação autodeclarada por produtores/as no Censo foi de 
apenas 147 nos municípios (69 a menos que no Censo realizado antes do projeto em 
2006). Assim, embora a informação autodeclarada possa conter erros (que poderiam 
explicar a grande discrepância entre os relatórios e os dados do Censo), os dados do 
Censo Agropecuário de 2017, à primeira vista, não parecem coerentes com os dados 
do RAT/IDAM, que indicam o aumento no número de produtores/as que cultivam 
espécies normalmente associadas a SAFs. 

Entretanto, muitos SAFs (segundo o Censo, áreas cultivadas com espécies florestais 
também usada para lavouras e pastoreio por animais) evoluem para lavouras 
permanentes, deixando de abrigar cultivos anuais e criação de animais no seu 
interior. De fato, na Amazônia, é comum que sejam denominados SAFs os consórcios 
de espécies arbustivas e arbóreas, incluindo cultivos permanentes como guaraná, 
cacau, cupuaçu, café, banana e outras culturas, muitas vezes cultivados sombreados 
em combinação com espécies madeireiras, sem a presença de lavouras anuais ou 
criação de animais. Mas, se as lavouras permanentes expandiram em Boca do Acre 
e Novo Aripuanã, também expandiram as matas ou florestas naturais destinadas à 
preservação permanente ou reserva legal (Tabela 9). 
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Municípios do projeto 2006 Municípios do projeto 2017

Atividades Amazonas 
2006 Apuí Boca 

do Acre Lábrea Novo
 Aripuanã

Amazonas 
2017 Apuí Boca do 

Acre Lábrea Novo 
Aripuanã

Total de estabelecimentos 
familiares 61.830 1.774 1.282 1.877 653 67.602 746 2.653 1.839 886

Lavouras - permanentes 26.631 329 573 875 316 43.319 236 1.418 1.024 543

Lavouras - temporárias 35.428 406 978 1.484 421 55.729 192 1.868 1.553 727

Pastagens - naturais 5.791 241 272 54 35 8.263 18 145 217 75

Pastagens - plantadas em 
boas condições 8.734 1.302 441 249 96 9.188 656 1.421 263 27

Matas ou florestas - 
matas ou florestas 
naturais destinadas à 
preservação permanente 
ou reserva legal

9.643 703 391 199 145 24.571 487 1.135 1.226 411

Matas ou florestas - matas 
ou florestas naturais 17.412 1.139 664 607 243 20.557 209 1.262 454 206

Matas ou florestas - 
florestas plantadas 216 28 2 1 10 133 - - 4 1

Sistemas agroflorestais - 
área cultivada com 
espécies florestais tam-
bém usada para lavouras e
pastoreio por animais

2.242 171 29 6 10 3.272 14 25 105 3

Área das atividades 
familiares 1.475.558 156.539 75.811 42.693 29.761 1.766.255 94.712 183.732 70.937 38.406

Lavouras - permanentes 139.682 1.401 3.393 2.228 1.531 73.946 893 3.359 867 1.776

Lavouras - temporárias 218.510 1.596 4.076 4.079 1.174 93.764 664 4.972 1.706 1.388

Pastagens - naturais 86.981 9.444 2.993 991 909 164.144 X 2.689 14.283 5.817

Pastagens - plantadas em 
boas condições 175.088 34.837 10.734 12.509 2.583 257.112 46.691 57.778 18.189 2.295

Matas ou florestas - 
matas ou florestas 
naturais destinadas à 
preservação permanente 
ou reserva legal

261.171 34.620 16.092 6.726 11.382 602.643 31.651 59.075 25.469 17.288

Matas ou florestas - matas 
ou florestas naturais 479.337 62.707 33.814 14.435 10.281 411.886 8.260 47.946 3.823 7.733

Matas ou florestas - 
florestas plantadas 2.928 636 X X 341 564 - - X X

Sistemas agrofloretais - 
área cultivada com 
espécies florestais tam-
bém usada para lavouras e
pastoreio por animais

28.231 2.442 265 20 250 46.358 X X X X

Tabela 9 - Atividades desenvolvidas e área em que a atividade é desenvolvida: estabelecimentos 
familiares, 2006 e 2017.

Fonte: Censo Agropecuário 2006 e 2017.

Nota: O total de atividades é superior ao total de estabelecimentos porque um mesmo estabelecimento pode desenvolver mais de uma atividade.
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Para a comprovação do impacto de um projeto, é preciso que algumas condições sejam 
contempladas: (i) há uma hipótese ligando uma intervenção à mudança de uma variável 
(impacto); (ii) a intervenção antecede à mudança na variável; (iii) a mudança na variável 
ocorre somente onde a intervenção ocorre. Assim, há indícios razoáveis de impacto 
positivo do projeto uma vez que: (i) há o apoio à implementação de SAFs (a intervenção 
do projeto); (ii) o projeto antecede o aumento do número de produtores/as e da área 
de cultivo agroflorestal e a diminuição no desmatamento desses lotes (as variáveis 
que o projeto procurou mudar); (iii) os lotes que foram apoiados com mudas para o 
estabelecimento desses plantios apresentaram desmatamento inferior aos lotes do 
seu entorno na maior parte dos municípios (a mudança está associada à intervenção); 
(iv) aumentou a área de cultivos permanentes e de florestas naturais destinadas à 
preservação permanente ou à reserva legal no município; (v) essas observações estão 
coerentes com a Teoria de Mudança (ou lógica de intervenção) do projeto.
 
Objetivo Específico 1.1 (nível de impacto): Capacidade gerencial e técnica ampliadas 
para a implantação de sistemas agroflorestais, atividades de manejo sustentável de 
recursos naturais nos municípios de Boca do Acre, Lábrea, Novo Aripuanã e Apuí, sendo 
o indicador, de acordo com o Plano de Monitoramento, “número de pessoas capacitadas 
efetivamente utilizando os conhecimentos adquiridos”. 
Foram realizados mais de 110 eventos de capacitação, com mais de 1.007 pessoas 
capacitadas²³. As equipes do IDAM também foram capacitadas no processo de formação 
dos/as produtores/as. Embora o indicador não reflita inteiramente o aumento da capacidade 
gerencial e técnica para a implantação de SAFs e manejo sustentável de recurso naturais 
nos municípios que são alvo do projeto, reflete em boa parte esse processo. A não ser no sul 
de Lábrea, onde houve grande descontinuidade de equipes e rotatividade de produtores/as 
nos lotes beneficiados, essa capacidade se manteve e pode ter se espalhado pela região. A 
análise é aprofundada nos produtos a seguir.

Produto 1.1.1: Realização de eventos (cursos, oficinas) de sensibilização e capacitação 
em técnicas agroflorestais, bem como instalação de unidades de sistema de manejo 
de pastagem rotacionado para a execução de cursos demonstrativos, possuindo seis 
indicadores. 

As metas foram alcançadas em quatro dos indicadores, não sendo atingidos: “número de 
pessoas capacitadas e sensibilizadas” (903, em vez de 3.550) e “número de eventos nas 
unidades demonstrativas de SAFs e manejo de pastagem rotacionado ministrados” (54, 
em vez de 96). 

Foram realizados 208 eventos de sensibilização e capacitação, mas o alcance em termos 
de número de pessoas foi significativamente menor do que o almejado. Os 93 cursos de 
formação realizados contaram com 440 produtores/as presentes – 89 em Lábrea sede, 
217 em Boca do Acre e 134 em Novo Aripuanã – sendo a meta pactuada de 80 cursos. 
Além disso, foram realizadas 70 capacitações, com 494 produtores/as, superando a 

23 Há inconsistência nas informações das formações presentes nos relatórios quando comparadas aos dados apresentados no
Plano de Monitoramento do BNDES. Apesar de terem a mesma tendência, os valores apresentados não são os mesmos.
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meta pactuada de 30 capacitações. Os temas abordados em ambas as estratégias foram 
agroeconomia, educação ambiental, cadastro ambiental rural, sistema agroflorestal, 
integração lavoura x pecuária x floresta e pastejo rotacionado, atendendo à entrega 
prevista. As capacitações e oficinas foram acompanhadas por coordenadores/as locais 
do IDAM²4.

De acordo com os técnicos/as e atores locais entrevistados/as, a realização de 
capacitações acima do previsto foi uma adaptação para facilitar a participação local, 
pois mais capacitações mais próximas dos/as produtores/as facilitariam a participação 
(mas resultaram em menos produtores/as em cada uma), porém esse número de 
possíveis participantes pode ter sido superdimensionado. Por outro lado, produtores/
as não participantes do projeto também faziam parte de algumas formações, o que foi 
considerado positivo pelos/as entrevistados/as, pois, em suas percepções, as oficinas 
serviram para despertar interesse dos/as produtores/as sobre o tema, motivando e 
esclarecendo dúvidas. O fato de que tanto aqueles/as atendidos/as pelo projeto como 
os/as vizinhos/as tiveram acesso às capacitações expande as análises do impacto, uma 
vez que o conhecimento sobre SAFs pode ter reduzido o desmatamento e aumentado a 
área de cultivo de SAFs tanto dentro dos lotes beneficiados como no seu entorno. 

Em cada uma das estratégias, menos de 50% dos/as selecionados/as pelo projeto 
participaram. Em relação às formações, Lábrea (extrema), região com grandes conflitos 
agrários e baixa presença governamental, não foi atendida (o que pode ter contribuído 
para a baixa persistência dos SAFs naquela região). Uma das razões para essa baixa 
adesão pode ter sido a seleção, apontada pelos/as entrevistados/as como deficiente. 
Os grupos de produtores/as foram selecionados/as pelo IDAM, a empresa e o IPAAM, 
procurando atender aos prazos do projeto, e as atividades de capacitação funcionaram 
como motivadoras. Mas, como o projeto duraria somente quatro anos, essa seleção foi 
apressada.

Os dias de campo, que não estavam no projeto e foram negociados com a empresa 
contratada, foram adaptações durante a implementação. 

Produto 1.1.2: Prestação de assistências técnicas e levantamento socioeconômico 
a 1.000 agricultores/as familiares beneficiados/as pelo projeto, tendo os seguintes 
indicadores: “número de assistências técnicas prestadas” e “número de famílias atendidas”. 

As metas foram alcançadas para esses dois indicadores, sendo que o “número de 
assistências técnicas prestadas” foi seis vezes maior. O Plano de Monitoramento do 
BNDES estabeleceu, como metas para a entrega desse produto, 1.000 assistências 
realizadas por técnicos/as. No total, foram realizadas 6.204 assistências, sendo o 
progresso acumulado de 1.859 em 2012 e 4.228 em 2013. 

Um problema encontrado na prestação dessa assistência técnica foi que, em alguns 
municípios, houve falta de sincronia entre a disponibilidade das equipes e a disponibilidade 
de mudas, além do curto tempo da assistência técnica (menos de dois anos), com 
descontinuidade da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) após o plantio das 
mudas. Como será visto a seguir, as mudas ficaram prontas em 2014. Assim, é provável 
que essas assistências técnicas tenham tido pouco efeito no plantio das mudas e 

24 As informações apresentadas têm como base os relatórios de desempenho.



63

cuidados posteriores no campo, o que foi corroborado pelas entrevistas, as quais 
também apontaram problemas de rotatividade do pessoal técnico. Faltou assistência 
técnica durante a implementação do projeto e após a sua conclusão, especialmente 
onde o IDAM não tinha equipes suficientes.

Objetivo Específico 1.2 (nível de impacto): Áreas desmatadas e degradadas recuperadas 
e utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológica nos municípios de Boca 
do Acre, Lábrea, Novo Aripuanã e Apuí, sendo seus indicadores, de acordo com o Plano de 
Monitoramento, “área reflorestada” e “área recuperada e utilizada para fins econômicos”. 
Para esses dois indicadores, o Relatório de Avaliação de Resultados aponta a mesma 
área de 1.073,8 hectares. A área de SAFs é comunicada como “área reflorestada” e “área 
recuperada e utilizada para fins econômicos”, o que parece pouco provável. Um estudo 
sobre a área reflorestada nos lotes atendidos pelo projeto foi realizado comparando os 
anos de 2010 e 2019. Esse estudo primeiro identificou a cobertura vegetal dos lotes 
beneficiários do projeto (Tabela 10).

Tabela 10 - Área dos limites dos lotes e áreas mapeadas em 2010 e 2019 por município 
de atuação do projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas.

Município Limite (ha)
2010 2019 Diferencial (%)

Vegetação 
nativa (ha)

Área de uso 
(ha)

Vegetação 
nativa (ha)

Área de uso 
(ha) Vegetação Área de uso

Apuí 14.852,94 10.717,75 15.837,17 9.733,54 7 -9
Boca do 
Acre 24.970,60 13.299,66 11.671,02 10.626,32 14.344,39 -20 23

Lábrea 15.917,19 12.043,11 3.882,01 9.867,65 6.057,38 -18 56
Novo 

 Aripuanã 8.958,72 6.623,34 2.335,38 6.732,07 2.226,65 2 -5

Total 75.417,19 46.819,05 28.606,16 43.063,21 32.361,96 -8 13

Fonte: Relatório análise da recuperação vegetal nas áreas do projeto Reflorestamento do Sul do Estado do Amazonas (item 7.5)

Observa-se que a cobertura florestal aumentou nos lotes de Apuí e Novo Aripuanã e caiu em 
Boca do Acre e Lábrea. Por outro lado, a Tabela 11 mostra que houve regeneração da floresta 
mesmo nos municípios em que a cobertura de vegetação nativa caiu dentro dos lotes.

Tabela 11 - Áreas em regeneração e taxa de regeneração por município no período de 
2010 a 2019.

Município Limite (ha) Regeneração (ha) 
(2010-2019) 

Taxa de regeneração (%) 
(2010-2019)

Apuí 25.570,68 3.581,25 14,0

Boca do Acre 24.970,60 1.863,15 7,5

Lábrea 15.917,19 816,09 5,1

Novo Aripuanã 8.958,72 1.075,34 12,0

Total 75.417,19 7.335,83 9,7

Fonte: Relatório análise da recuperação vegetal nas áreas do projeto Reflorestamento do Sul do Estado do Amazonas (item 7.5)
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Como foi apontado na discussão do objetivo geral dessa componente, atratividade 
econômica de atividades que mantêm a floresta em pé nem sempre garante a redução do 
desmatamento ou a recuperação de áreas, pois outros fatores também podem influenciar 
essa questão. A análise do mapa da Figura 15, baseado nas informações contidas no 
relatório que apresentou esses resultados, demonstrou que a recuperação observada 
dessas áreas não foi uma consequência somente dos plantios de SAFs. Por exemplo, a 
área total de recuperação da floresta foi de 7.335 hectares (Tabela 11), mas a meta do 
projeto era de apenas 1.400 hectares, sendo reportados apenas 1.073 hectares.

Figura 15 - Mapa demonstrativo de áreas de regeneração no município de Apuí.

Fonte: Relatório análise da recuperação vegetal nas áreas do projeto Reflorestamento do Sul do Estado do Amazonas (item 7.5)

Ou seja, a maior parte da recuperação das áreas (86%) aconteceu na ausência do 
projeto, embora também possam ter sido influenciadas pelo projeto e outras iniciativas. 
Seriam necessários levantamentos mais detalhados em campo para chegar aos 
números corretos da contribuição direta do projeto Reflorestamento no Sul do Estado do 
Amazonas, mas, de fato, houve recuperação, que pode ter sido ocasionada também por 
outros projetos ou programas, ou mesmo por abandono de áreas e regeneração natural.

Ao mesmo tempo, só houve ganhos líquidos (recuperado - desmatado) na cobertura 
florestal em Apuí e Novo Aripuanã. De forma global, as propriedades tiveram área interna 
recuperada ou em processo de recuperação de acordo com o Relatório de Recuperação 
da Cobertura Florestal de 2020, mas os dados incluem todas as áreas em recuperação 
natural e não somente os plantios agroflorestais.

De qualquer forma, as evidências mostram que a recuperação florestal, associada às 
ações de extensão rural e num contexto específico, pode, de fato, ser um caminho 
para mitigar os desmatamentos que vêm ocorrendo na região e, se apoiado de forma 
concreta, com políticas públicas efetivas, pode ser um caminho para o desenvolvimento 
sustentável com a floresta em pé.
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Produto 1.2.1: Implantação de 1.000 projetos de manejo do solo para o cultivo simultâneo 
de culturas agrícolas e espécies lorestais (SAF) com recuperação de 1.400 hectares 
por plantio de mudas , sendo os indicadores: “número de mudas distribuídas” e “número 
de projetos de manejo do solo para cultivo simultâneo de culturas agrícolas e espécies 
florestais (SAF) implantados”. 

O Plano de monitoramento indica que a meta de distribuição de 1.450.000 mudas foi 
alcançada. Já o número de projetos implementados foi 767, abaixo da meta de 1 mil. A 
dificuldade do transporte, a qualidade das mudas, os atrasos nos processos licitatórios 
e a demora no preparo das propriedades foram os principais fatores citados pelos/as 
entrevistados/as, e presentes nos relatórios do projeto, para explicar a meta não alcançada. 
De acordo com as entrevistas, isso foi devido à rigidez dos procedimentos do Fundo 
Amazônia e do governo estadual, que não permitiu a contratação dos próprios produtores/
as para a produção local das mudas, exigindo a contratação de uma empresa externa. 

Em 2011, foram estruturados três modelos de estudos de SAFs replicados em seis 
arranjos. Para o dimensionamento da contratação de empresa para a produção de 
mudas, a estimativa de mortalidade das mudas que seriam produzidas era de 10%. Em 
2012, a empresa COTRAP Construtora e Transportadora Pioneiro LTDA firmou junto à 
SDS, em setembro de 2012, após processo licitatório, contrato para realizar destoca, 
limpeza, enleiramento e gradagem de 1.450 hectares. A empresa Campo da Amazônia de 
Biotecnologia, após processo licitatório, firmou, em dezembro de 2012, contrato no qual 
previa a produção de 1.450.000 mudas de 17 espécies: guaraná, açaí, cacau, cupuaçu, 
café, banana, castanha, andiroba, cedro rosa, paricá, ipê, cumaru, jatobá, piquiá, jenipapo, 
cedrinho e angelim. No período de dezembro a fevereiro de 2012, foram construídos dois 
viveiros, sendo um na sede do município de Apuí (área útil construída de 4.635 m²) e um 
na sede do município de Lábrea (área útil de 1.260 m²). 

Em 2013, foi realizada destoca, limpeza, enleiramento e gradagem em 334 propriedades: 
110 em Apuí, 26 em Novo Aripuanã, 40 em Boca do Acre e 158 em Lábrea. Houve atrasos 
desse preparo devido às chuvas e dificuldades de envio de equipamentos. Ainda no 
mesmo ano, 707.046 mudas (49%) estavam prontas para o plantio e nove pessoas foram 
contratadas para compor a equipe técnica para o monitoramento do projeto.

A equipe técnica do projeto informou que a baixa qualidade das mudas e a demora para a 
entrega interferiram no aproveitamento do plantio. Em novembro de 2013, uma comissão 
multi-institucional foi composta por meio de uma Portaria, com o objetivo de avaliar a 
qualidade das mudas produzidas com base em variáveis como sanidade, conformação 
das raízes, qualidade dos torrões, uniformidade de altura, viçosidade e número de folhas. 
Segundo os relatórios apresentados pelo executor, “a comissão recomendou correção e 
tratamento para algumas espécies em determinados lotes, os quais foram imediatamente 
atendidos e referendou a aptidão das demais mudas para o plantio”. 

Até março de 2014, 665 propriedades haviam sido preparadas e a produção de mudas 
atingiu 55,3%. Em dezembro de 2014, 100% das mudas foram produzidas, na quantidade 
prevista para a cobertura de 1.400 hectares. Em maio de 2017, a atividade foi dada como 
concluída, considerando a aquisição, mecanização, transporte e adubação. Entretanto, 
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segundo os relatórios do projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas, a área 
recuperada atingiu 1.074 hectares, não alcançando a área de abrangência almejada. 

A quantidade de SAFs nos municípios apoiados pelo projeto totalizou 767 (abaixo 
da meta de 1 mil previstos). Os indicadores “área recuperada” e “número de mudas 
distribuídas”, quando analisados juntos, já davam sinais de que a totalidade da 
cobertura não seria alcançada:

• Março de 2013: 61,7% de mudas distribuídas e 10,7% de área reflorestada;

• Dezembro de 2014: 93,5% de mudas distribuídas;

• Março de 2015: 65,6% de área reflorestada;

• Novembro de 2016 (final do projeto): 100% de mudas distribuídas e 76,7% de área 
reflorestada.

De acordo com as entrevistas, a falta de escuta direta dos/as produtores/as no 
desenho da intervenção, os problemas de recebimento das mudas, a dificuldade de 
implantação dos SAFs, a pressão de lavouras e pecuária como uma das atividades 
produtivas locais, a falta de assistência logística para escoamento de produção e a 
falta de orientação financeira podem ter influenciado o sucesso dos SAFs na região. 
Parte dos/as produtores/as deram continuidade aos seus sistemas, enquanto 
outros/as desistiram, entre outros fatores, porque a assistência técnica não foi 
provida pelo projeto após o plantio. 

Há relatos, nas entrevistas, que o açaí auxilia na segurança alimentar das famílias 
e que microindústrias locais processam a fruta, mas não há um acompanhamento 
contínuo com o encerramento do projeto. Em geral, a percepção dos/as 
entrevistados/as demonstrou que os/as produtores/as entenderam a importância 
da recuperação vegetal com uso de SAFs, mas perdem o interesse quando o preço 
do seu produto cai no mercado, há dificuldades de escoamento ou o ciclo de 
produção se encerra.

O ganho efetivo e consistente de renda para as famílias não é claro, o que pode dificultar 
a sustentação dos benefícios do reflorestamento nas áreas em que ele teve sucesso. 
Há entrevistas que ressaltam que não houve avaliação de risco ou de mercado sobre 
insumos e dificuldades de implantação de projetos no sul do estado do Amazonas.

Considerando-se que produtores/as familiares costumam ser conservadores/
as, avessos/as ao risco e inovadores/as cautelosos/as e que há rotatividade de 
produtores/as nos lotes (o que reduz seu envolvimento em cultivos permanentes de 
médio prazo, como os SAFs), a adesão pode ser considerada bastante razoável em 
Novo Aripuanã e Apuí. Se aliada a estratégias para superar os desafios citados, o SAF 
pode ser bastante promissor para a região.



67

Redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal:
Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica (Componente 1)

Capacidade gerencial e técnica ampliadas para a 
implantação de sistemas agroflorestais, atividades de 

manejo sustentável de recursos naturais nos 
municípios de Boca do Acre, Lábrea, Novo Aripuanã e 

Apuí

Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e 
utilizadas para fins econômicos e de conservação 
ecológica nos municípios de Boca do Acre, Lábrea, 

Novo Aripuanã e Apuí

Eventos (cursos, oficinas) de 
sensibilização e capacitação 
em técnicas agroflorestais, 

bem como instalação de 
unidades de sistema de 

manejo de pastagem 
rotacionado para a execução 

de cursos demonstrativos

Assistências técnicas 
e levantamento 

socioeconômico a 
1 mil agricultores/as 

familiares 
beneficiados/as pelo 

projeto

Implantação de 1 mil projetos de 
manejo do solo para o cultivo 

simultâneo de culturas agrícolas e 
espécies florestais (SAF) com 

recuperação de 1.400 ha por plantio 
de mudas

Ações e  insumos do  projeto

Sequestro de 
carbono

Geração de 
renda

Maior interesse 
dos/as 

produtores/as 
por SAFs

Mudas

Problemas com 
a distribuição de 

mudas

Faltou
sincronia 
entre a 

entrega das 
mudas e a 
disponibili-
dade das 
equipes

Escritórios 
de ATER 

com equipe 
consolidada

Produção de 
mudas na 

propriedade

Contexto favorável: 
continuidade da 

extensão, 
regularização 

fundiária

Contexto 
desfavorável: 

descontinuidade, 
conflitos 

fundiários

Equipes de
Extensão Rural

Falta de sincronia entre a 
disponibilidade da extensão e a 

implementação dos SAFs

Sul de Lábrea 
não foi atendido

Problemas com 
a seleção dos/as 
beneficiários/as

Reflores-
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Teoria de Mudança 

A Figura 16 apresenta a Teoria de Mudança da componente Produção Sustentável revisada 
após esta avaliação. 

Figura 16 - Teoria de mudança da componente Produção Sustentável ajustada após esta 
avaliação. 

Critérios OCDE

O Quadro 10 resume a avaliação da componente Produção Sustentável segundo os 
critérios da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). O 
critério eficiência foi avaliado em conjunto para as duas componentes como pode ser 
visto a seguir. 
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Quadro 10 - Resumo da avaliação da componente Produção Sustentável segundo os 
critérios da OCDE.

Critério Breve definição (baseado no 
CAD/OCDE) 

Relação com a Teoria de 
Mudança

Avaliação da 
componente de 

Produção Sustentável

Impacto
(Impact)

Avalia as mudanças positivas e 
negativas decorrentes do projeto, 
direta ou indiretamente, intencional 
ou involuntária

Efeitos diretos e indiretos 
dos produtos dos projetos Efeito moderado 

Relevância 
(Relevance) 

Avalia a coerência dos objetivos 
do projeto de acordo com as 
demandas dos/as beneficiários/as e 
as prioridades políticas dos grupos 
alvos, do receptor e dos doadores 

Relação dos “efeitos diretos 
e indiretos” dos projetos com 
o “efeito indireto da compo-
nente” e com o objetivo geral 
do Fundo Amazônia

Muito relevante

Sustentabilidade 
(Sustainability) 

Avalia se os benefícios do projeto 
continuam ocorrendo após o seu 
término, com ênfase nos aspectos 
sociais, econômicos e ambientais 

Continuidade dos efeitos 
diretos e indiretos dos produ-
tos dos projetos

Baixa sustentabilidade

Eficácia 
(Effectiveness)

Avalia em que medida os objetivos 
diretos do projeto foram alcançados 
ou espera-se que sejam alcançados 
e que fatores foram importantes 

Contribuição das ações para 
a geração dos produtos dos 
projetos

Moderadamente eficaz 

Impacto, sustentabilidade e relevância

A avaliação dos indicadores do projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas 
revela que houve impacto nos municípios abrangidos, com a capacidade gerencial e 
técnica ampliada e a recuperação e utilização de áreas desmatadas para fins econômicos 
e de conservação ecológica, o que resultou em maior interesse dos/as produtores/as por 
SAFs, aumentando sua adoção e reforçando a atratividade econômica dessas atividades. 
Esse impacto não foi uniforme nos diversos municípios devido a diferenças de contexto 
e a problemas de execução. 

Em relação ao contexto, os impactos foram menores e menos sustentáveis nos 
municípios com mais insegurança fundiária, conflitos rurais e rotatividade dos/as 
produtores/as nos lotes beneficiados e com perda das equipes de extensão rural do 
órgão oficial. Esses fatores diminuíram também a sustentabilidade dos impactos. 
Por exemplo, no sul de Lábrea, somente seis SAFs continuam atualmente. Em outros 
municípios, como Apuí e Novo Aripuanã, houve maior persistência e até expansão. 

A avaliação aponta que o apoio a SAFs funciona na redução do desmatamento e na 
geração de renda para os/as produtores/as familiares, mas apenas sob determinadas 
condições: 

• A área deve ter baixo nível de conflitos fundiários e poucas alternativas econômicas
mais atraentes que os SAFs.

• Os serviços de ATER devem estar presentes e serem estáveis por um período
suficiente, pelo menos para o início da produção dos SAFs, especialmente se os/as
beneficiários/as não tiverem experiência prévia com as culturas implementadas.
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• Deve haver mercado e condições de escoamento para os produtos.

• A seleção dos/as beneficiários/as deve ser cuidadosa, considerando aptidão,
perspectiva de permanência na terra, interesse etc.

• O planejamento dos SAFs deve ser feito com a participação dos/as
beneficiários/as, atendendo ao mercado e a outras condições locais.

• A regularidade ambiental deve estar garantida pelo CAR/Programa de
Regularização Ambiental (PRA).

Os impactos são muito relevantes. Esses municípios apresentam altas taxas de 
desmatamento e de expansão de atividades incompatíveis com a conservação da floresta. 
A viabilização de um modelo de uso da terra alternativo é muito importante. Porém, esse 
tipo de projeto não parece adequado para áreas onde a governança ambiental, os serviços 
de ATER e a estabilidade da posse da terra são precários demais. 

Eficácia 

A eficácia do projeto reflete a relação entre as ações executadas e a entrega dos produtos 
esperados. As ações de capacitação resultaram na realização de eventos (cursos, oficinas) de 
sensibilização e capacitação em técnicas agroflorestais, bem como instalação de unidades 
de sistema de manejo de pastagem rotacionado para a execução de cursos demonstrativos. 
Porém, o alcance foi muito menor que o esperado. Não ficou claro se isso se deve à falta 
de interesse dos/as produtores/as, à falta de envolvimento prévio dos/as produtores/as ou 
a problemas de desenho e execução do projeto, podendo esses fatores se apresentarem 
de forma combinada, ou mesmo ao superdimensionamento de expectativa de participação 
dos/as produtores/as nesses cursos. 

Aparentemente, as dificuldades de elaboração foram as mais importantes: o projeto teve 
duração muito curta, sem tempo para o amadurecimento do envolvimento e a seleção 
dos/as produtores/as. Tendo sido prorrogado por mais anos, o período de intervenção 
em que se concentraram as principais atividades de cadastramento, produção de mudas, 
preparação das áreas e distribuição e plantio, além de capacitação e assistência técnica 
no início do projeto, levaram a uma seleção equivocada dos/as beneficiários/as, entregas 
de mudas em períodos inadequados e falta de assistência técnica em períodos críticos.

As ações de apoio à implantação de 1.000 projetos de manejo do solo para o cultivo 
simultâneo de culturas agrícolas e espécies florestais (SAF) com recuperação de 1.400 ha 
por plantio de mudas não alcançaram a meta, devido a dificuldades de planejamento, falta 
de envolvimento dos produtores/as na definição dos plantios que seriam implementados, 
problemas na entrega das mudas e falta de sincronia entre a implementação dos SAFs e 
a extensão rural. 
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Avaliação dos Resultados - Componente 2 (Monitoramento e Controle) 
Avaliação de Indicadores
Quadro 11 - Plano de Monitoramento da componente Monitoramento e Controle.

Lógica de intervenção Indicadores Meta
Valor 
inicial 
(2011)

Valor final (2017)
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Ações do estado do 
Amazonas asseguram 
a adequação das 
atividades antrópicas à 
legislação ambiental

Taxa de 
desmatamento 
anual do estado do 
Amazonas.

50.200 100.100
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2.1 - Acesso ampliado 
dos/as produtores/as 
rurais à regularização 
ambiental de seus 
imóveis no estado do 
Amazonas

Número de imóveis 
que tiveram o seu 
pedido de adesão ao 
CAR protocolado.

1.000 1.000

Área (hectares) de 
imóveis que tiveram o 
seu pedido de adesão 
ao CAR protocolado.

57.137,88

Número de certidões 
do CAR expedidas. 1.000 1.000

Pr
od

ut
os

2.1.1 - Realização de 
diagnóstico ambiental 
rural de 1 mil imóveis 
nos municípios de Boca 
do Acre, Lábrea, Novo 
Aripuanã e Apuí

Número de imóveis 
com diagnóstico 
ambiental realizado.

1.000 1.000

2.1.2 - Alimentação do 
banco de dados com 
informações do CAR 
nos municípios de Boca 
do Acre, Lábrea, Novo 
Aripuanã e Apuí

Número de imóveis 
cadastradas no banco 
de dados do CAR.

1.000 1.000

2.1.3 - Elaboração de 
instrumentos legais 
para estabelecimento 
do CAR e de 
recomposição de 
Áreas de Preservação 
Permanente e Áreas de 
Reserva Legal

Instrumentos legais 
estaduais sobre CAR 
regulamentados.

Listar os 
instrumen-
tos legais

Lei nº 3,635/2011 - regulamenta 
o Programa Estadual de CAR.
Revisão da Lei nº 3.635/2011
- cria o Programa Estadual de 
Regularização Ambiental, e regu-
lamento o CAR.
Publicação da Lei no 4.266/2015 
de Serviços Ambientais.
Lei nº 4.406 em 28 de dezembro 
de 2016 que estabelece a Polí-
tica Estadual de Regularização 
Ambiental, dispõe sobre o CAR, o 
Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural (SISCAR-AM), o Programa 
de Regularização Ambiental 
(PRA), no estado do Amazonas.

Produto 2.1.4 - 
Capacitação técnica de 
parceiros na legislação 
do CAR e no uso do 
Sistema Estadual 
de Informações 
Ambientais (SEIAM)

Número de capaci-
tações na legislação 
do CAR e no uso do 
SEIAM (realizadas)

Listar os 
instrumen-
tos legais

0 0

Número de pessoas 
(técnicos/as do IDAM, 
SEMMAS e demais 
parceiros) capacitadas

Listar os 
instrumen-
tos legais

0 0
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Objetivo Geral 2: Ações do estado do Amazonas asseguram a adequação das atividades 
antrópicas à legislação ambiental, sendo o indicador a “taxa de desmatamento anual do 
estado do Amazonas” (nessa componente, o indicador proposto era para o todo o estado 
todo).
Não há meta nem valor inicial, então toma-se, como valor inicial, a taxa de desmatamento 
(Prodes/INPE) do último ano anterior ao projeto Reflorestamento no Sul do Estado do 
Amazonas (2011), com 50.200 hectares, e, como valor final, 100.100 hectares. Dessa 
forma, a taxa de desmatamento teria dobrado no estado. 

É questionável o uso desse indicador para comprovar o objetivo, uma vez que há 
desmatamento legal e que, no Amazonas, há bastante margem para esse tipo de 
desmatamento acontecer. Porém, levantamento realizado pelo MapBiomas indica que 
uma parcela ínfima do desmatamento no Amazonas foi autorizada (1,3% da área) (Tabela 
12). Assim, faz sentido medir a ilegalidade pela taxa de desmatamento.

Tabela 12 - Alertas de desmatamento autorizado e não-autorizado no Amazonas em 2019. 

Tipo de desmatamento Total de alertas Área 
desmatada (ha)

Velocidade 
média (ha) % alertas % área

Autorizado 67 3.234 6 0,50 1,30
Não autorizado 13.333 245.461 366 99,50 98,70
Embargado 4.107 144.383 215 23,55 37,04

Fonte: http://plataforma.alerta.mapbiomas.org/ 

A maior parte dos alertas de desmatamento está no sul do estado e ao longo do 
Rio Amazonas. A Figura 17 mostra essa localização e também a raridade dos 
desmatamentos autorizados no estado. 

Figura 17 - Alertas de desmatamentos no Amazonas em 2019

 

(A) Não autorizado
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(B) Autorizado

Em 2019, as áreas embargadas somaram 37% da área desmatada, a maior parte localizada 
nos municípios do sul do estado, o que configura uma taxa razoável (Figura 18). 

Figura 18 - Áreas de desmatamentos embargadas no Amazonas em 2019. 

Assim, no esforço de garantir a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental, 
o estado do Amazonas está atuando de forma punitiva. Essa atuação punitiva, apoiada 
pelo CAR, vem dando resultados. Quando se considera o desmatamento do estado como 
um todo, a impressão é de desmatamento crescente desde 2014 (Figura 19). 

 

Fonte: MapBiomas.

Fonte: MapBiomas.
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Figura 19 - Taxa de desmatamento no Amazonas.
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Fonte: Relatório sobre o desmatamento nas áreas dos projetos SEMAS Pará e Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas  (item 7.5)

O desmatamento de 2020 no Amazonas foi de 274% em relação ao desmatamento de 2012, 
acima da variação da Amazônia Legal. O desmatamento em unidades de conservação 
(UCs) federais de domínio público e terras indígenas (TIs) aumentou bem menos, 64%. 
Nas áreas com CAR, o aumento também foi menor, 191%, possivelmente refletindo uma 
certa governança, e onde o CAR estava sobreposto com áreas protegidas, foi 103%. Já o 
desmatamento aumentou mais nas áreas sem CAR, 396%. 

A dinâmica do desmatamento no Amazonas é muito diferente da do Pará. No Amazonas, 
o desmatamento é localizado no sul do estado e é mais recente, intensificando-se a 
partir de 2016 (Figura 20). Em 2019, como no restante da Amazônia, houve um pico de 
desmatamento, mais acentuado nas áreas sem CAR. Com base no indicador, não se 
pode nem confirmar nem desconsiderar o impacto do projeto sobre o desmatamento 
no estado do Amazonas, que parece estar respondendo a fatores mais poderosos, como 
a suspensão do embargo às obras da BR-319²5. Porém, o fato de as áreas com CAR 
(Figura 20) apresentarem um crescimento menor de desmatamento que as áreas sem 
CAR (Figura 21) sugere que a lógica do projeto em apoiar o CAR faz sentido na redução 
do desmatamento. Para confirmar isso, porém, é preciso avaliar o efeito local do projeto, 
o que o indicador não faz.

25 Confira em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-06/justica-federal-libera-obras-em-trecho-da-br-319-que-liga-manaus-
-porto-velho.
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Figura 20 - Desmatamento no Amazonas (áreas com CAR).

Figura 21 - Desmatamento no Amazonas, exceto CAR e áreas protegidas de domínio público.

Fonte: Prodes/INPE

Fonte: Relatório sobre o desmatamento nas áreas dos projetos SEMAS Pará e Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas  (item 7.5)
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Figura 22 - Desmatamento no Amazonas. 
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Fonte: Relatório sobre o desmatamento nas áreas dos projetos SEMAS Pará e Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas (item 7.5)  

Objetivo Específico 2.1 (nível de impacto): Acesso ampliado dos/as produtores/as 
rurais à regularização ambiental de seus imóveis no estado do Amazonas, sendo 
indicadores, de acordo com o Plano de Monitoramento, “número de imóveis que tiveram 
o seu pedido de adesão ao CAR protocolado”, “área de imóveis que tiveram o seu pedido 
de adesão ao CAR protocolado” e “número de certidões do CAR expedidas”. 

Os valores reportados no Plano de Monitoramento foram de 1.000 imóveis, 57.137,88 
hectares e 1.000 certidões. Os indicadores foram reportados no nível dos municípios com 
propriedades apoiadas diretamente pelo projeto, apresentando, portanto, características 
de indicadores de produtos. 

Por meio do CAR, são identificados os ativos e passivos ambientais dos imóveis rurais, 
permitindo tanto a gestão desses ativos quanto o planejamento e a execução de ações 
para a recuperação das áreas desmatadas que, por determinação legal, necessitam ser 
reflorestadas. Uma importante função desse cadastro é que, no caso das posses rurais, 
são identificados/as formalmente os/as posseiros/as desses imóveis (indivíduos que 
ocupam um imóvel rural sem disporem de um título de sua propriedade), estabelecendo 
a possibilidade de sua responsabilização em caso de eventuais infrações ambientais 
nesses imóveis. Essa é a ligação lógica entre este objetivo específico e o objetivo geral da 
componente Monitoramento e Controle, cujo indicador é a taxa de desmatamento. 

Embora não esteja listado na lógica de intervenção ou no Plano de Monitoramento, há 
um efeito de modernização e estruturação das instituições de monitoramento, controle e 
responsabilização ambiental, como o que é previsto no projeto SEMAS Pará, que aparece 
nesse projeto do Amazonas tanto nas mudanças institucionais e de legislação (veja a seguir) 
quanto no aprendizado da equipe técnica sobre o CAR e o Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural (Sicar). A modernização pode se considerar indireta, tendo em vista que o 
projeto também teve compra de equipamentos de apoio para a realização das atividades.
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Produto 2.1.1: Realização de diagnóstico ambiental rural de 1 mil imóveis nos 
municípios de Boca do Acre, Lábrea, Novo Aripuanã e Apuí, sendo indicador o “número 
de imóveis com diagnóstico ambiental realizado”. 

De acordo com o Plano de Monitoramento, esse produto foi inteiramente entregue. 
Foram contratados serviços técnicos especializados para diagnóstico socioeconômico 
e georreferenciamento de imóveis, mas a licitação fracassou. O processo foi agendado 
novamente e culminou na contratação do serviço em dezembro de 2013. Apesar do 
cumprimento da entrega, alguns pontos de atenção precisam ser considerados:

• O diagnóstico socioeconômico foi realizado tardiamente, logo, suas informações 
não puderam ser utilizadas para seleção ou priorização de produtores/as para 
realizar o CAR ou para implantação dos SAFs, o que também prejudicou a 
identificação de características das famílias que trouxessem indícios sobre o 
cumprimento de salvaguardas ou informações sobre rendimento para estimativas 
financeiras de retorno para os/as produtores/as com esse processo de recuperação 
vegetal com geração de renda.

• Implantar uma estratégia de manter a floresta em pé por meio de melhorias 
institucionais, reflorestamento, formações e sistemas agroflorestais que seja 
perene e se sustente ao longo dos anos precisa levar em consideração a 
situação socioeconômica da região. Isso implica entender composição familiar, 
escolaridade, características pessoais, acesso à serviços básicos, perfil de 
produção da região, itens já produzidos na propriedade, razões do desmatamento, 
soluções para o desmatamento (na visão da população), necessidades e formas de 
assessoramento técnico, dificuldades, riscos, potencialidades e gestão do território, 
entre outros elementos que só seriam possíveis com o diagnóstico. Esses elementos 
poderiam pautar não só estratégias diferenciadas para os municípios como também 
a possibilidade de incorporar elementos de salvaguardas de acordos internacionais 
e estabelecimento de critérios de seleção de produtores/as.

• As informações contidas no CAR não são suficientes para um diagnóstico (tanto 
que houve o processo de contratação de uma empresa para este fim em 2013). 
Apesar de ter questões sobre a renda e a produção, o objetivo do CAR não é atender 
a um diagnóstico²6. 

• Há relatos de que a realização do CAR foi desincentivada por atores locais em 
algumas regiões: “não faça o CAR, é para fiscalização do Ibama”. 

De acordo com o Relatório de Avaliação de Resultados, as informações socioeconômicas 
levantadas foram:

26 Criado pela Lei nº 12.651/2012, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, e regulamentado 
pela Instrução Normativa MMA nº 2, de 5 de maio de 2014, o CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes 
às Áreas de Preservação Permanente (APP), de uso restrito, de Reserva Legal, de remanescentes de florestas e demais formas de 
vegetação nativa, e das áreas consolidadas, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 
econômico e combate ao desmatamento.
A inscrição no CAR é o primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental do imóvel, e contempla: dados do/a proprietário/a, 
possuidor/a rural ou responsável direto/a pelo imóvel rural; dados sobre os documentos de comprovação de propriedade e ou 
posse; e informações georreferenciadas do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com 
a informação da localização dos remanescentes de vegetação nativa, das APP, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e 
das Reservas Legais.
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• Dos/as 1.000 produtores/as beneficiados/as pelo projeto, 57,9% possuem 
renda oriundas dos ganhos com as atividades desenvolvidas diretamente em sua 
propriedade, sendo que os/as demais 42,1% necessitam realizar serviços a terceiros 
para a constituição de sua renda mensal, não tendo ganhos satisfatórios com as 
atividades desenvolvidas em sua propriedade rural. Outro aspecto importante é que 
100% dos/as produtores/as empregam mão de obra familiar para sua produção.

• A pecuária se destaca como a atividade principal dos/as beneficiados/as, ocupando 
97% da área de uso da propriedade rural, sobrando somente 3% da área de uso para o 
cultivo de culturas de ciclo curto, como arroz, feijão, milho, mandioca etc.

• Segundo informações dos/as produtores/as rurais, o que os/as leva a optar 
pela produção pecuária na região é, principalmente, a dificuldade de acesso para 
o escoamento da produção agrícola e para a aquisição de insumos e a falta de 
mercado para a comercialização da produção, que oferta preços abaixo do 
necessário para custear o processo produtivo. Dessa forma, a produção pecuária 
torna-se uma fonte de poupança para os/as produtores/as, tendo assim maiores 
garantias de comercialização com baixo custo de manutenção.

• Outro fator que contribui para a resistência do/a produtor/a dessa região em 
substituir a pecuária por uma agricultura ou por atividades agrossilvopastoris de 
baixo carbono e ligada à floresta é a falta de acesso a tecnologias adequadas e o 
alto custo que se necessita para trabalhar a terra com preparo da área (limpeza/
destoca), aplicação de insumos e manutenção da produção. 

Para a realização desse cadastramento ²7, a execução do projeto passou por algumas 
etapas. Em 2011, foram definidos os estratos de potenciais beneficiários/as: 350 em 
Apuí, 250 em Boca do Acre, 150 em Novo Aripuanã e 250 em Lábrea (sendo 100 sede 
e 150 extrema). Até julho de 2012, 43 técnicos/as foram treinados/as para realização 
do cadastramento e, ao final deste período, 452 produtores/as foram cadastrados/as. 
Entre agosto de 2012 e fevereiro de 2013, as informações do projeto apontam que 
o cadastramento já havia atingido, inclusive ultrapassando, a quantidade prevista de 
produtores/as. Entretanto, a equipe técnica do projeto ressaltou que, entre fevereiro 
e agosto de 2013, todo o cadastro precisou ser revisto em virtude da aprovação da 
Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal).

Produto 2.1.2: Alimentação do banco de dados com informações do CAR nos municípios 
de Boca do Acre, Lábrea, Novo Aripuanã e Apuí, sendo o indicador “número de imóveis 
cadastradas no banco de dados do CAR”. 

O projeto tinha como objetivo a realização de 1.000 CARs, o que representa:
• 7,7% dos CARs de Novo Aripuanã (dentre os 1.955 existentes);
• 7,4% dos CARs de Boca do Acre (dentre os 3.360 existentes);
• 20,9% dos CARs de Apuí (dentre os 1.675 existentes);
• 8,1% dos CARs de Lábrea (dentre os 3.091 existentes)²8.

27 Com base nos relatórios de desempenho do projeto.
28 SICAR, 2020. Última atualização: fevereiro de 2020.
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No ano de 2013, as 1.000 propriedades atendidas estavam com o processo de adesão ao 
CAR consolidado através da formalização, junto ao IPAAM, do Termo de Compromisso e 
Adesão (TCA) e envio do croqui da propriedade, atendendo às diretrizes da Lei no 3.635/2011. 
Entretanto, entre setembro de 2013 e março de 2014, os/as produtores/as cadastrados/as 
passaram a compor o Sicar, criado em 2012 pelo Decreto n° 7.830/2012. Segundo a equipe 
técnica, o que mais prejudicou a realização da atividade foi a aprovação do novo Código 
Florestal, em maio de 2012, que gerou a necessidade de reconstrução de praticamente todo 
o cadastro.

Produto 2.1.3: Elaboração de instrumentos legais para estabelecimento do CAR e de 
recomposição de Áreas de Preservação Permanente e Áreas de Reserva Legal, sendo o 
indicador “instrumentos legais estaduais sobre CAR regulamentados”. 

Uma das contribuições do projeto foi apoio a elaboração da proposta de legislação 
que contribuiu para a promulgação da Lei nº 4.406, de 28 de dezembro de 2017, que 
estabeleceu a Política Estadual de Regularização Ambiental, a qual dispõe sobre o CAR, o 
Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SISCAR-AM) e o PRA, no estado do Amazonas.

Os instrumentos legais priorizados, discutidos e aprovados no âmbito da realização do 
projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas, podem ser considerados um 
legado da intervenção. Os pontos de destaque, a seguir, resumem, de forma cronológica, 
os principais marcos da evolução dos normativos e as entregas associadas do projeto. 

Em 2011, houve a criação do Programa de Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais 
do Estado do Amazonas (Lei nº 3.635 de 06 de julho de 2011), com objetivo de promover 
a regularização ambiental nas propriedades e posses rurais do estado do Amazonas, 
por meio do CAR, com adesão e implementação ao projeto realizada em 2012. Dentro 
do período de execução do projeto, outras parcerias e outros normativos foram criados 
e, apesar de não estarem exclusivamente associados ao projeto, estão relacionados 
a efeitos indiretos da Componente Monitoramento e Controle, indo ao encontro dos 
esforços desse projeto, incluindo:

• Reforma Administrativa do Estado do Amazonas (Lei nº 4.163/2015): a Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS) passa a se chamar 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e o Instituto de Terra do Amazonas 
(ITEAM) é integrado à Secretaria de Estado de Política Fundiária (SPF);

• Lei nº 4.406, de 28 de dezembro de 2016: estabelece a Política Estadual de 
Regularização Ambiental, dispõe sobre CAR, SISCAR-AM e o PRA, no estado do 
Amazonas;

• Lei nº 4.419, de 29 de dezembro de 2016: institui a Política Econômica-Ambiental 
do Estado do Amazonas para o desenvolvimento Sustentável (Matriz Econômica-
Ambiental do Amazonas);

• Lei nº 4.415, de 29 de dezembro de 2016: dispõe sobre a gestão de florestas 
situadas em áreas de domínio do estado para a produção sustentável;

• Lei nº 4.266, de 01 de dezembro de 2015: dispõe sobre a Política Estadual de 
Serviços Ambientais e o Sistema de Gestão dos Serviços Ambientais e cria o 
Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Serviços 
Ambientais;
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• Decreto n° 37.421, de 01 de dezembro de 2016: cria o Programa Municípios
Sustentáveis do Amazonas (MS Amazonas), com o objetivo principal de
“dinamizar a economia local em bases sustentáveis, promovendo a recuperação
ambiental e a conservação dos recursos naturais, considerando a necessidade de
compartilhamento e descentralização da agenda ambiental, o que pressupõe ações
integradas entre Governo do Estado e os municípios, e permite uma participação
mais efetiva da sociedade civil e do setor produtivo”. A elaboração desse programa
foi pautada nas diretrizes e eixos estratégicos do Plano Estadual de Prevenção e
Controle do Desmatamento no Amazonas;

• Atualização do Plano Estadual de Prevenção, Controle e Combate às Queimadas
no Amazonas (PEPCQ-AM);

• Definição das atividades do estado do Amazonas para compor as ações do projeto
Paisagens Sustentáveis da Amazônia – Brasil (PSAM-Brasil), que seria coordenado
pelo Ministério do Meio Ambiente, e é parte do Programa Amazon Sustainable
Landscapes (ASL) do Global Environmental Facility (GEF);

• Cooperação Interinstitucional com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(Sema), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), para implantação,
implementação e operacionalização das Unidades de Proteção Civil e Meio
Ambiente nos municípios do interior, visando a prestação de serviços com vistas
à prevenção, preparação, mitigação e resposta às emergências de incêndios
florestais em todo o estado do Amazonas;

• Termo de Cooperação entre a SEMA e o Instituto Brasileiro de Administração
Municipal (IBAM) com o objetivo de apoiar o desenvolvimento sustentável nos
municípios sustentáveis do estado do Amazonas, no âmbito do Programa de
Qualificação da Gestão Ambiental – Municípios da Amazônia Legal.

Produto 2.1.4: Capacitação técnica de parceiros na legislação do CAR e no uso do 
Sistema Estadual de Informações Ambientais (SEIAM), tendo como indicadores: 
“número de capacitações na legislação do CAR e no uso do SEIAM (realizadas)” e 
“número de pessoas (técnicos/as do IDAM, Secretarias Municipais de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – SEMMAS e demais parceiros) capacitadas”. 
Para o cadastramento dos/as produtores/as, de 19 de abril a 15 de maio de 2012, 43 
técnicos/as foram capacitados/as em um Curso de Aperfeiçoamento de Técnicos (IPAM), 
que incluía capacitação para o levantamento de informações em imóveis rurais e o uso 
de geotecnologias. Além desse treinamento realizado nos quatro municípios do projeto, 
em virtude da promulgação da Lei nº 3.635/2012 (Novo Código Florestal), também foi 
realizado, em 2012, um seminário sobre os impactos da nova legislação, que teve efeitos 
diretos no cadastramento de produtores/as (apresentado na seção seguinte). 

Além destas formações, em virtude da implementação do Sicar, o cadastramento 
precisou ser integrado ao sistema. Para dar suporte aos/às técnicos/as, foram 
realizadas três capacitações e as informações dos/as produtores/as foram 
transferidas sem prejuízo ao projeto. 
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Ações e  insumos do  projeto

Diagnóstico 
ambiental rural de 1 

mil imóveis nos 
municípios de Boca 

do Acre, Lábrea, Novo 
Aripuanã e Apuí

Redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal:
Ações governamentais asseguram a adequação de atividades antrópicas à legislação ambiental 

(Componente 2)

Acesso ampliado dos produtores 
rurais à regularização ambiental de 

suas seus imóveis no estado do 
Amazonas
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Teoria de Mudança 
A Figura 23 apresenta a Teoria de Mudança da componente 2 (Monitoramento e Controle). 
Figura 23 - Teoria de Mudança da componente Monitoramento e Controle revisada.

Critérios OCDE

O Quadro 12 resume a avaliação da componente Monitoramento e Controle, segundo os 
critérios da OCDE. O critério eficiência foi avaliado em conjunto para as duas componentes 
do projeto, sendo apresentado a seguir.

Quadro 12 - Resumo da avaliação da componente de Monitoramento e Controle segundo 
os critérios da OCDE.

Critério Breve definição 
(baseado no CAD/OCDE) 

Relação com a Teoria
 de Mudança

Avaliação da componente 
de Produção Sustentável

Impacto
(Impact)

Avalia as mudanças positivas e 
negativas decorrentes do projeto, 
direta ou indiretamente, intencional ou 
involuntária

Efeitos diretos e indiretos 
dos produtos dos projetos Efeito moderado 

Relevância 
(Relevance) 

Avalia a coerência dos objetivos do 
projeto de acordo com as demandas 
dos/as beneficiários/as e as priori-
dades políticas dos grupos alvos, do 
receptor e dos doadores

Relação dos “efeitos diretos e 
indiretos” dos projetos com o 
“efeito indireto da componen-
te” e com o objetivo geral do 
Fundo Amazônia

Muito relevante

Sustentabilidade 
(Sustainability) 

Avalia se os benefícios do projeto con-
tinuam ocorrendo após o seu término, 
com ênfase nos aspectos sociais, 
econômicos e ambientais

Continuidade dos efeitos 
diretos e indiretos dos pro-
dutos dos projetos

Sustentável

Eficácia 
(Effectiveness)

Avalia em que medida os objetivos 
diretos do projeto foram alcançados 
ou espera-se que sejam alcançados e 
que fatores foram importantes

Contribuição das ações para 
a geração dos produtos dos 
projetos

Eficaz 
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Impacto, sustentabilidade e relevância

Na componente 2 – Monitoramento e Controle, as mudanças mais significativas 
são as institucionais. O aprendizado dos/as técnicos/as e das instituições sobre o CAR 
e os SAFs e sobre a atuação em uma área distante foi destacado em diversas 
entrevistas. O Amazonas é um estado muito extenso e a aceleração do desmatamento é 
um fenômeno recente. As regiões de maior ocorrência são distantes da capital 
Manaus e estão sendo ocupadas por imigrantes de outros estados, com uma 
cultura bem diferente da amazonense. Assim, uma aproximação com essa região traz 
grande aprendizado para as instituições e seu corpo técnico.

Os 1.000 registros no CAR foram realizados, com a identificação de passivos e assinatura 
de termos de compromisso. Esses registros podem ser utilizados (como de fato estão 
sendo) para as sanções contra atividades ilegais. A inscrição no CAR permanece como 
autodeclarado pelo/a produtor/a (falta a validação), o que gera fragilidade e inconsistências 
sobre as áreas. Resultados de fevereiro de 2020, os mais atuais no momento da execução 
deste relatório, demonstram que uma pequena parcela do cadastro já foi analisada. A 
maior parte dos cadastros está com os status aguardando análise, em análise, analisado 
com pendências ou cancelado por decisão administrativa:

• Apuí: 1.675 CARs, 0% analisados;

• Boca do Acre: 3.360 CARs, 7% analisados;

• Lábrea: 3.091 CARs, apenas 12% analisados;

• Novo Aripuanã: 1.955 CARs, apenas 2% analisados;

Um novo projeto do Fundo Amazônia com a SEMAS/AM, que se propõe analisar os CARs, 
está em execução em 2020²9. A plataforma de análise dinamizada do CAR, desenvolvida 
pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) para o Serviço Florestal Brasileiro permitirá que 
a revisão do CAR seja feita em grande escala. Além disso, essa plataforma também vai 
verificar a situação da regularidade ambiental, das áreas de preservação permanente, de 
reserva legal e de uso restrito³0 , e se, de fato, os impactos continuam a acontecer e devem 
se potencializar mais nos próximos anos. Esse novo projeto do Fundo Amazônia com a 
SEMAS/AM, que dá continuidade ao apoio ao CAR/PRA, contribui para sustentabilidade 
do processo e mostra a relevância de continuar com o processo no Amazonas. 

Eficácia 

As ações realizadas pelo projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas na 
componente 2 produziram resultados, isto é, foram eficazes. O cadastramento gerou os 
registros no CAR, conforme planejado, mesmo com as repetições que foram necessárias. 

Eficiência

A eficiência do projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas é avaliada de 
forma conjunta para as duas componentes – Produção Sustentável e Monitoramento e 
Controle – e trata da conversão de insumos em ações. Vários processos de contratação 
foram ineficientes, pois ocorreram fora do prazo, demoraram mais que o previsto ou as 
ações tiveram que ser repetidas. Fatores climáticos foram citados como impedimentos 

29  CAR Amazonas. Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/CAR-Amazonas/.
30  Confira em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2020/07/plataforma-do-cadastro-ambiental-rural-agilizara-
analise-de-dados-das-propriedades-rurais. 
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em alguns casos. Também foi necessário aditar o contrato da empresa responsável pela 
destoca, limpeza, enleiramento e gradagem por duas vezes (com prazo final de outubro 
de 2014) em virtude de atrasos em consequência das chuvas e dificuldades de envio de 
equipamentos.

A eficiência nas condições amazônicas é limitada pela precariedade de transportes, 
ligada à estação das chuvas. Para a produção de mudas, o desafio é transportar as 
mudas prontas na melhor estação para o plantio, quando as chuvas tornam as estradas 
intransitáveis. Uma solução encontrada por algumas das equipes municipais foi a 
produção das mudas dentro das propriedades, o que resolve o problema de transporte. 

Já a empresa responsável pelo diagnóstico socioeconômico e georreferenciamento das 
propriedades só foi contratada em dezembro de 2013. Nesse momento, as formações 
com produtores/as já estavam sendo realizadas e as demais provisões do projeto 
também, como o preparo das propriedades para o recebimento de mudas e a produção 
dessas mudas em viveiros. Além disso, os registros no CAR precisaram ser refeitos 
devido à mudança na legislação. 

A respeito dos serviços prestados, antes da adesão ao CAR, houve a seleção de 1.000 
produtores/as rurais que seriam beneficiados/as pelo projeto. Durante esse período, de 
acordo com informações prestadas pelo Instituto Amazônia, aproximadamente 80% 
dos/as produtores/as inicialmente selecionados/as pelo estado desistiram de atuar 
como participantes no projeto. A previsão inicial da inclusão dos registros no CAR era de 
12 meses, mas foi concluído após 35 meses de assinatura do contrato.

Portanto, a eficiência foi reduzida, tomando como base essa etapa do serviço prestado e 
considerando que o tempo para execução foi maior. Os custos diretos foram os mesmos 
já planejados, não minimizando, conforme registrado no relatório de avaliação do projeto, o 
ônus do governo do estado com pessoal, logística e infraestrutura para executar a atividade. 

Embora os custos para o Fundo Amazônia tenham permanecidos os mesmos, a 
contrapartida do governo do Amazonas foi maior do que inicialmente planejada.

Ao longo do desenvolvimento do projeto, houve devolução de recursos por problemas de 
execução e houve prorrogação do prazo inicialmente estabelecido de três anos para mais 
de sete anos. De forma geral, a eficiência foi mediana.

A coordenação do projeto poderia ser mais efetiva. Uma gestão compartilhada necessita 
de papeis bem definidos em um plano de ação detalhado com mapeamento de riscos, 
controles claros de qualidade e um monitoramento robusto que não apenas colete 
informação de forma protocolar, mas que use a informação para uma tomada de decisão 
com base em evidências, corrigindo a rota das ações quando necessário visando o 
cumprimento das atividades previstas com eficácia e eficiência. 

A descontinuidade das políticas, em virtude das mudanças de gestão, foi pontuada como 
um dos problemas de continuidade. A troca de equipe da Secretaria de Meio Ambiente ao 
longo do projeto dificultou a execução. A percepção dos/as entrevistados/as é que cerca 
de 60% da equipe foi trocada.



83

Salvaguardas de Cancun (REDD+) 

O Quadro 13 apresenta a avaliação do atendimento das Salvaguardas de Cancun.

Quadro 13 - Salvaguardas de Cancun (REDD+) aplicada ao projeto.
Salvaguarda/questão Atende 31 Observação

1. Ações complementares ou consistentes com 
os objetivos dos programas florestais nacionais 
e outras convenções e acordos internacionais 
relevantes

Parcialmente

O projeto mostrou estar alinhado com o PPCDAm 
e os planos estaduais de prevenção e controle do 
desmatamento?

Sim
Tanto a realização do CAR e dos SAFs quanto 
os avanços dos instrumentos normativos 
demonstram este alinhamento

Com quais outras políticas públicas federais ou 
acordos internacionais o projeto demonstrou 
alinhamento? Em quais aspectos?

Sim

O alinhamento com o Novo Código Florestal 
(2012) foi o mais significativo ao longo da 
execução do projeto, tendo em vista que o 
cadastramento dos/as produtores/as foi em 
grande parte refeito após a Lei. As legislações 
estaduais criadas ao longo do projeto foram 
todas em consonância com o novo código

O projeto contribuiu ou poderá vir a contribuir 
direta ou indiretamente para a redução das emis-
sões por desmatamento ou degradação florestal? 
De que forma?

NA Não há evidências

2. Estruturas de governança florestais nacio-
nais transparentes e eficazes, tendo em vista a 
soberania nacional e a legislação nacional

Sim

Em que medida o projeto promoveu a articula-
ção entre diversos atores (setor público, privado, 
terceiro setor ou comunidades locais)?

Ampla

O terceiro setor e o setor público foram os 
atores centrais na articulação das ações, 
inclusive com papeis e governanças 
compartilhadas. As instituições mapeadas 
que fizeram parte do projeto foram: IDAM, 
SEPROR, ITEAM, ADS, SDS, IPAAM, Incra, MDA 
Terra Legal, Embrapa, CEPCAB, Ceplac, Inpa, 
Asscom, FAS, Connarus Ambiental, UFAM, 
Banco da Amazônia, BNDES, MAPA, IFEAM, 
Banco do Brasil, ICMBio, GIZ, Faea, Fetagri, 
SEJUS, IA, Sintrarurais e UNILOC

Em que medida o projeto contribuiu para forta-
lecer os instrumentos públicos e processos de 
gestão florestal e territorial?

Ampla

Os instrumentos normativos aprovados 
no âmbito de execução do projeto foram 
fundamentais para a organização territorial. 
O projeto contribuiu positivamente com a 
necessidade de se discutir a implantação de 
CARs e SAFs

3. Respeito pelo conhecimento e direitos dos 
povos indígenas e membros de comunidades 
locais, levando em consideração as obrigações 
internacionais relevantes, circunstâncias e leis 
nacionais e observando que a Assembleia geral 
da ONU adotou a Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

Parcialmente

Em que medida o projeto influenciou os direitos 
constitucionais associados à posse e destinação 
formal da terra na sua área de atuação?

Ampla Estimulando o cadastramento dos/as 
produtores/as (CARs)

Em que medida o projeto influenciou o uso 
sustentável dos recursos naturais na sua área de 
atuação?

Ampla
Implementando os SAFs com base em 
17 espécies da região e com formação de 
produtores/as e técnicos/as

31  Essas salvaguardas não eram requeridas aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não ter 
desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.



84

Salvaguarda/questão Atende 31 Observação
Se o projeto teve como beneficiários/as 
diretos/as povos indígenas, comunidades 
tradicionais ou agricultores/as familiares: seus 
sistemas socioculturais e conhecimentos 
tradicionais foram considerados e respeitados 
ao longo do projeto?

NA Não há evidências

Há efeitos que interferem com o modo tradicional 
de vida destes grupos? Que tipo de efeitos: na 
organização social, econômica ou do uso de 
espaços e recursos disponíveis? De que forma 
interferem: positivamente, negativamente ou 
ambos?

NA Não há evidências

4. Participação plena e efetiva das partes 
interessadas, em particular povos indígenas e 
comunidades locais, nas ações referidas nos 
parágrafos 70 e 72 da Decisão 1/CP 16

NA

De que forma o projeto garantiu o consentimento 
prévio e a forma local ou tradicional de escolha 
dos/as representantes dos/as seus/suas 
beneficiários/as (especialmente dos povos 
indígenas e das comunidades tradicionais)?

NA Não há evidências, o projeto não traçou ações 
específicas para este público

Quais instrumentos participativos de 
planejamento e gestão o projeto aplicou durante 
o planejamento e a tomada de decisão?

Reuniões

Não há evidências que a população participou 
dos processos decisórios do planejamento de 
forma direta, apenas por meio das capacitações. 
Entretanto, o projeto no seu primeiro ano 
realizou 19 reuniões de articulação, 14 delas 
com os municípios, que podem ter contato com 
participação da população

Em caso de projetos com fins econômicos: 
eventuais benefícios advindos do projeto foram 
acessados de forma justa, transparente e 
equitativa pelos/as beneficiários/as, evitando 
uma concentração de recursos?

NA Não há evidências ou dados disponíveis para 
essa validação

Em que medida o projeto proporcionou 
ao público em geral e aos seus/suas 
beneficiários/as o livre acesso e fácil 
entendimento das informações relacionadas 
às ações do projeto?

Meios de 
comunicação

Os/as beneficiários/as tinham nas formações 
as informações relativas ao projeto e os 
sites das instituições envolvidas reportavam 
notícias sobre a execução do projeto nos 
municípios

O projeto conseguiu montar um bom sistema 
de monitoramento de resultados e impactos? 
Monitorou e divulgou de forma sistemática os 
resultados realizados e os seus efeitos?

Parcialmente

O projeto implementou um Plano de 
Monitoramento de metas, acompanhado 
principalmente pelo BNDES, para a verificação 
do cumprimento de resultados, mas as 
informações são incompletas principalmente 
para o ano de 2014, em que a maior parte 
dos indicadores não possui resultados, 
possivelmente devido à troca de gestores/as 
nos órgãos estaduais 

5. Ações consistentes com a conservação 
das florestas naturais e diversidade biológica, 
garantindo que as ações referidas no parágrafo 
70 Decisão 1/CP 1611 não sejam utilizadas 
para a conversão de florestas naturais, mas 
sim para incentivar a proteção e conservação 
das florestas naturais e seus serviços 
ecossistêmicos e para melhorar outros 
benefícios sociais e ambientais

Parcialmente

31  Essas salvaguardas não eram requeridas aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não ter 
desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.
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Salvaguarda/questão Atende 31 Observação

Como o projeto contribuiu para a ampliação ou 
consolidação de áreas protegidas?

Por meio do 
CAR e do 

SAF

Apesar do efeito direto de implantação de 
SAFs, de áreas de reflorestamento, e as 
inscrições no CARs, as poucas evidências 
sobre sustentabilidade das ações pós projeto 
associadas ao desmatamento da região – que 
ocorre em uma velocidade mais elevada que o 
reflorestamento, resultando em um aumento 
das áreas desmatadas – o projeto não 
contribuiu para ampliação ou consolidação 
das áreas protegidas, mas houve avanços 
(relacionados nas questões seguintes)

Como o projeto contribuiu para a recuperação de 
áreas desmatadas ou degradadas? Sim

O projeto reflorestou 1.076 ha e resultados 
do Relatório de Reflorestamento apontaram 
que a área onde o projeto atuou contribuiu 
na regeneração estimada de 7.335,83 
hectares (considerando tanto plantio quanto 
regeneração natural)

Em caso de atividades de restauração e 
reflorestamento de áreas, as metodologias 
empregadas priorizaram espécies nativas?

Sim As 17 espécies escolhidas para o 
reflorestamento são nativas

Em que medida o projeto contribuiu para 
estabelecer modelos de recuperação com ênfase 
no uso econômico?

Parcialmente

Em seu modelo lógico e na escolha das 
espécies que compuseram os SAFs. 
Entretanto, nem os resultados do projeto, 
nem entrevistas com atores ou dados 
de fontes secundárias demonstram que 
o projeto foi capaz de estabelecer esses 
modelos com ênfase no uso econômico. 
Escoamento de produção, estudos de 
mercado e de consumidores/as, ações 
coletivas de associativismo ou cooperativismo, 
monitoramento de receitas/despesas ou 
elementos associados ao rendimento
dos/as produtores/as não fizeram parte da 
sistemática de monitoramento do projeto 
de forma que o uso econômico pudesse ser 
mensurado

6. Ações para tratar os riscos de reversões em 
resultados de REDD+ Sim

Quais fatores constituem riscos à permanência 
de resultados de REDD+? Como o projeto os 
abordou?

Lavouras e 
pecuária

Um dos pilares do projeto para manter a 
floresta em pé era a implantação de SAFs para 
que fosse possível a geração de renda das 
famílias e manutenção da floresta. Lavouras e 
pecuária eram atividades que concorriam com 
o sucesso dos SAFs durante a implantação 
do projeto. Um monitoramento ex post, para 
além das entrevistas da avaliação, é altamente 
recomendável em projetos desse formato, 
porque, ao final da intervenção, o objetivo 
é que os/as produtores/as sigam com os 
aprendizados e não voltem a derrubar a 
floresta em detrimento de outras atividades

7. Ações para reduzir o deslocamento de 
emissões de carbono para outras áreas NA

Houve deslocamento das emissões evitadas 
pelas ações do projeto para outras áreas? NA Não aplicável

31  Essas salvaguardas não eram requeridas aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não ter 
desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.
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Critérios Transversais

O Quadro 14 avalia os critérios transversais “redução da pobreza” e “equidade de gênero”.

Quadro 14 - Critérios transversais redução da pobreza e equidade de gênero aplicado ao 
projeto. 

Salvaguarda/questão Atende 32 Observação

Redução da pobreza Parcialmente

Em que medida o projeto 
contribuiu de forma 
efetiva para alternativas 
econômicas que 
valorizam a loresta em 
pé e o uso sustentável 
de recursos naturais?

Parcialmente

O projeto foi desenhado – em seu modelo 
lógico – sob diretrizes que combinavam 
o reflorestamento com a importância da
geração de renda para os/as produtores/as. A
implantação dos SAFs associada à capacitação
e cadastramento de produtores/as era o meio
de alcance dos efeitos diretos e indiretos
previstos. Este foi o desenho conceitual.
A implementação, por sua vez, apesar de
fornecer alternativas econômicas por meio da
cultura de 17 espécies selecionadas, não foi
pensada de forma ampla para se efetivar como
uma alternativa econômica: os resultados
apresentados não demonstram evidências
sobre retornos econômicos aos/às
produtores/as que podem ser associados
diretamente aos efeitos do projeto, embora
tenhamos alguns indicativos que algumas
espécies que fizeram parte dos SAFs tenham
produção (RAT, 2020)

Em que medida o projeto 
influenciou positivamente 
na redução da pobreza, 
na inclusão social e na 
melhoria das condições 
de vida dos/as benefici-
ários/as (principalmente: 
comunidades tradicionais, 
assentados/as e agricul-
tores/as familiares) que 
vivem na sua área de 
atuação?

NA Não há evidências destes resultados.

O projeto conseguiu 
promover e incrementar 
a produção em cadeias 
de valor de produtos 
florestais madeireiros 
e não-madeireiros, 
originados em manejo 
sustentável?

NA Não há evidências destes resultados.

Em caso de projeto que 
contenha a componente 
de desenvolvimento 
científico e tecnológico, 
este contribuiu para a 
construção de um modelo 
de desenvolvimento 
adequado à região?

NA Não aplicável ao projeto.

32 Os critérios transversais não eram requeridos aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não ter 
desenvolvido estratégias específicas para atendê-los.
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Salvaguarda/questão Atende 32 Observação

Equidade de Gênero Parcialmente
O projeto conseguiu 
integrar questões 
de gênero nas suas 
estratégias e intervenções 
ou tratou do assunto de 
forma isolada? Como?

Parcialmente

Tratou de forma isolada. Apesar de não ter 
ações específicas sobre a equidade de gênero, 
o projeto estimulou a participação das famílias 
nas capacitações dos/as produtores/as e, nos 
viveiros, os relatórios ressaltam a presença das 
mulheres.

Havia separação por 
gênero na coleta de dados 
para o planejamento e o 
monitoramento do projeto?

Não

Como o projeto contribuiu 
para a equidade de 
gênero?

Não de forma 
consistente

Há apenas relatos pontuais: 

Em entrevista, foi informado que houve 
preocupação em envolver as famílias e 
mulheres. Há viveiros em Apuí com 35 
mulheres trabalhando. Exemplo: “Dona Ester 
de Apuí”. Mulheres trabalhando efetivamente.”.
 
Outros insumos utilizados como fonte da 
avaliação destacam que outro fator importante 
(das capacitações dos/as produtores/as), foi 
a participação familiar, com a presença de 
esposas e filhos no processo de capacitação, o 
que de fato demonstra o interesse das famílias 
em buscar novas alternativas que possam 
contribuir para o dia a dia dentro da propriedade 
rural.

Conclusões

Em relação à componente Produção Sustentável, há razoável evidência de que o projeto 
Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas alcançou os seus objetivos em dois dos 
quatro municípios. Os produtos foram entregues, mas houve problemas de seleção 
dos/as beneficiários/as, falta de participação na definição dos SAFs e na entrega das 
mudas e falta de assistência técnica. Porém, a maior limitação foi o contexto de dois 
municípios (Lábrea e Boca do Acre), onde a insegurança fundiária, rotatividade dos/
as produtores/as nos lotes, conflitos fundiários e descontinuidade da extensão rural 
reduziram a efetividade das ações e de seus efeitos. Destaca-se a efetividade das 
parcerias estabelecidas entre os órgãos públicos envolvidos pertencentes às esferas 
estadual (SEMA, IPAAM, Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas –  
ADS e IDAM) e federal (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa) que, 
embora apresentando desafios de coordenação, a execução conjunta permitiu maior 
sustentabilidade e difusão dos resultados. 

As contratações de organizações não governamentais e empresas apresentaram 
alguns problemas, geralmente relacionados às dificuldades de coordenar as agendas 
contratadas e às dificuldades logísticas típicas da região amazônica. O problema, nesse 
caso, é que pequenos atrasos nas contratações podem provocar grandes atrasos na 
execução dos serviços, que precisam obedecer às condições sazonais da Amazônia.      

32 Os critérios transversais não eram requeridos aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não ter 
desenvolvido estratégias específicas para atendê-los.
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Em relação à componente Monitoramento e Controle, o projeto conseguiu entregar 
os produtos propostos. Apesar do retrabalho que foi necessário devido às mudanças 
introduzidas pelo novo Código Florestal, esses produtos produzem impacto duradouro, 
como a possibilidade do embargo de áreas e da responsabilização dos responsáveis por 
desmatamento ilegal. Aparentemente, o crescimento do desmatamento nos municípios 
foco do projeto seria ainda maior na sua ausência. 

Lições Aprendidas

Gerais

• As capacitações foram muito positivas e o legado de conhecimento técnico para 
as instituições envolvidas, sobre o CAR e os SAFs e sobre a região, foi sempre 
ressaltado por todas as pessoas entrevistadas.

• Embora a gestão compartilhada com outros órgãos apresente desafios de 
coordenação, como o monitoramento, as mudanças de equipe e a tomada de 
decisão, ela permite maior sustentabilidade e difusão dos resultados.

• As distâncias dos escritórios dos/as gestores/as (a maior parte localizada em 
Manaus) dificultaram o monitoramento.

• O tempo de implementação e de execução de uma licitação seguindo os 
procedimentos do governo e do BNDES precisa ser considerado no Planejamento 
do Projeto, juntamente com a sazonalidade amazônica, para que não se prejudique 
a execução.

• Boas práticas de implementação de projetos, como critérios de seleção, 
mobilização de atores locais, diagnóstico ex ante à intervenção, monitoramento 
sistemático e contínuo e controle de qualidade das informações, são fatores-chave 
para uma execução de sucesso.

Componente Produção Sustentável 

• A região recebe outros projetos e atores de forma simultânea. Isolar os efeitos de 
um único programa ou verificar os impactos da intervenção frente ao que ocorreria 
naturalmente na região é um desafio.

• O contexto regional é importante para considerar a viabilidade do apoio à 
implementação de SAFs, especialmente segurança fundiária, perspectiva do/a 
produtor/a de permanência na terra, serviços sociais e conflitos fundiários.

• Os SAFs apontados como mais interessantes foram as madeiras e óleos 
essenciais, mas sua viabilidade depende especialmente de se superar as 
dificuldades de transporte e escoamento da produção.

• É importante garantir assistência técnica e extensão rural durante a 
implementação e pelo menos o início de produção dos SAFs, incluindo a 
assessoria comercial e financeira.

• É importante implementar ações voltadas para a comercialização.



89

Componente Monitoramento e Controle

• Uma estratégia de comunicação e mobilização eficaz é importante para o alcance 
nos resultados do CAR, superando as resistências locais.

Recomendações

Aos/Às coordenadores/as do projeto

• Estabelecer indicadores de monitoramento de atividades para todos os atores, de 
forma que os gargalos sejam identificados em tempo hábil da tomada de decisão 
estratégica e, se necessário, da mudança de rota do projeto.

• Realizar o diagnóstico socioeconômico da área antes da intervenção, traçando 
estratégicas específicas para os territórios se necessário.

• Ter o mapeamento de riscos e um plano de contingenciamento em caso de riscos.

• Ter notas técnicas e glossários que conduzam a equipe técnica no registro 
adequado das informações, garantindo a comparabilidade temporal e a análise 
acumulada dos dados em seus relatórios.

• Reforçar a importância dos relatórios de desempenho e demais relatórios de 
acompanhamento, não como mecanismos pro forma mas como a memória do 
projeto e o registro adequado das evidências.

• Ter um plano em caso de alterações de equipe, de forma que o aprendizado fique 
na instituição e não apenas na memória das pessoas.

• Documentar relatos e boas práticas.

• Estar atento/a aos acordos internacionais e às salvaguardas no processo de 
seleção dos/as beneficiários/as.

• Enfatizar o encadeamento lógico das atividades do projeto.

• Considerar uma janela temporal maior para licitações.

• No fornecimento de mudas, levar em consideração, no processo licitatório, o 
estudo prévio da logística da produção e entrega e um plano de ação com fatores 
de contingência caso haja algum atraso de produção ou dificuldade na entrega, 
considerando a produção ou viveiros locais como diferencial na pontuação das 
empresas selecionadas.

• Envolver funcionários/as efetivos/as ou de carreira na gestão do projeto.

• Os atores parte da cooperação, no momento de mudanças institucionais no 
estado, precisam se articular para dialogar e garantir a continuidade do projeto.

• Fortalecer a participação dos/as beneficiários/as durante todo o ciclo do projeto, 
desde a sua concepção, assim como na implementação e avaliação.
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Ao Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia

• Reforçar a importância da acurácia nos relatórios de desempenho, que devem
ir além de uma documentação pro forma do projeto, uma obrigação de entrega
protocolar, uma vez que esses relatórios sãos fontes oficiais de informação que
auxiliam as instituições na tomada de decisão ao longo da execução do projeto e
são o principal insumo para avaliações.

• Solicitar a manutenção de uma biblioteca de informações do projeto
(preferencialmente digital) que reúna as informações de forma fácil, ágil e
confiável;

• Considerar monitoramentos externos (por instituições sem fins lucrativos,
universidades ou organismos internacionais que dão apoio ao projeto) pode ser
uma forma de garantir a homogeneidade das informações ao longo do tempo.

7.2 CRITÉRIOS DA OCDE, SALVAGUARDAS DE REDD+, 
TEMAS TRANSVERSAIS E QUESTÕES AVALIATIVAS 

7.2.1 Critérios da OCDE

Esta avaliação teve como base os critérios de relevância, eficácia, eficiência, impacto e 
sustentabilidade da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
(Quadro 15), definidos em 1991 através do seu Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD).

Quadro 15 - Cinco critérios de avaliação definidos pela OCDE.

Critério Breve definição 
(baseado no CAD/OCDE) 

Relação com a Teoria de 
Mudança

Valores possíveis

Impacto
(Impact)

Avalia as mudanças positivas e 
negativas decorrentes do projeto, 
direta ou indiretamente, intencional 
ou involuntária

Efeitos diretos e indiretos 
dos produtos dos projetos

Efeito não alcançado ou 
baixo; efeito moderado; 

efeito forte³³  

Relevância 
(Relevance) 

Avalia a coerência dos objetivos 
do projeto de acordo com as 
demandas dos/as beneficiários/as e 
as prioridades políticas dos grupos 
alvos, do receptor e dos doadores

Relação dos “efeitos diretos 
e indiretos” dos projetos 
com o “efeito indireto da 
componente” e com o 
objetivo geral do Fundo 
Amazônia

Baixa relevância; 
moderadamente relevante; 

muito relevante

Sustentabili-
dade 

(Sustainability) 

Avalia se os benefícios do projeto 
continuam ocorrendo após o seu 
término, com ênfase nos aspectos 
sociais, econômicos e ambientais

Continuidade dos efeitos 
diretos e indiretos dos 
produtos dos projetos

Baixa sustentabilidade; 
moderadamente 

sustentável; muito 
sustentável

Eficácia 
(Effectiveness)

Avalia em que medida os objetivos 
diretos do projeto foram alcançados 
ou espera-se que sejam alcançados 
e que fatores foram importantes

Contribuição das ações para 
a geração dos produtos dos 
projetos

Baixa eficácia; 
moderadamente eficaz; 

eficaz

Eficiência 
(Efficiency)

Mensura o custo-benefício dos 
resultados, se o recurso financeiro 
foi investido de forma mais 
econômica e se os resultados foram 
alcançados de forma satisfatória

Contribuição dos 
procedimentos, arranjo de 
gestão, obras, equipamentos 
e outros insumos para as 
ações do projeto

Não eficiente; 
moderadamente eficiente; 

eficiente



91

7.2.2 Salvaguardas de Cancun (REDD+)

O Quadro 16 apresenta as Salvaguardas de Cancun para REDD+.

Quadro 16 - Salvaguardas de Cancun (REDD+).

Salvaguarda/questão

1. Ações complementares ou consistentes com os objetivos dos programas florestais nacionais e outras conven-
ções e acordos internacionais relevantes.

2. Estruturas de governança florestais nacionais transparentes e eficazes, tendo em vista a soberania nacional e a 
legislação nacional.

3. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e membros de comunidades locais, levando em con-
sideração as obrigações internacionais relevantes, circunstâncias e leis nacionais e observando que a Assembleia 
Geral da ONU adotou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

4. Participação plena e efetiva das partes interessadas, em particular dos povos indígenas e comunidades locais, 
nas ações referidas nos parágrafos 70 e 72 da Decisão 1/CP 16.

5. Ações consistentes com a conservação das florestas naturais e diversidade biológica, garantindo que as ações 
referidas no parágrafo 70 Decisão 1/CP 1611 não sejam utilizadas para a conversão de florestas naturais, mas sim 
para incentivar a proteção e conservação das florestas naturais e seus serviços ecossistêmicos e para melhorar 
outros benefícios sociais e ambientais.

6. Ações para tratar os riscos de reversões em resultados de REDD+.

7. Ações para reduzir o deslocamento de emissões de carbono para outras áreas.

7.2.3 Critérios transversais

Quadro 17 - Critérios transversais redução da pobreza e equidade de gênero aplicado 
aos projetos avaliados

Critério Transversal/questão
Redução da pobreza

1. Contribui para a redução da pobreza
2. Empodera os mais pobres

Equidade de gênero
1. Tem estratégia de gênero

2. Empodera as mulheres
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• Ayamy Migiyama – Diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes

• Daniel Azeredo – Procurador da República no MPF
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   Coordenação do Programa Municípios Verdes (2011 a 2017)

33 Possíveis valores propostos por esta avaliação.
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7.3.2 Entrevistas realizadas –  Projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas

•  Alexsandra Bianchini – Ex-coordenadora do projeto Reflorestamento no Sul do  
    Amazonas e analista do IPAAM (SEAGA/SDS)

•  Antonio Luiz Menezes de Andrade – Assessor técnico da SEMAS/PA e,   
    posteriormente, Secretário Executivo de Gestão (administrativa) e Secretário  
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•  Antônio Stroski – Dirigente da SEMA/AM 

•  Bárbara Nascimento – Assessora Técnica da GIZ - Projeto CAR 

•  Benivaldo Vaz – Coordenador de campo 

•  Chrysologo Rocha – Técnico do Instituto Amazônia 

•  Daniel Azeredo – Ministério Público Federal 

•  Edimar Vizolli – Assessor Técnico da SEPROC e Presidente do IDAM à época do  
    projeto

•  Eduardo White – Analista Ambiental no IPAAM e, na época projeto, do IDAM

•  Eurico Polaco – Produtor Rural em Apuí/AM, participante do projeto     
    Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas

•  Hamilton Cabral – Extensionista Rural do IDAM de Apuí/AM         

•  Jeferson Macedo – Pesquisador da Embrapa/AM

•  Josafá Novais Macedo – Chefe do IDAM no sul de Lábrea/AM

•  Marcos Lise – Vice-prefeito de Apuí/AM, gerente do IDAM em Apuí e Nova  
    Aripuanã/AM na época do projeto
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•  Paulo Henrique de Castro – Presidente do Instituto Amazônia

•  Silvio Romero Xavier – Assessor Técnico do Instituto Amazônia
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7.4 ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO FLORESTAL 
NOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO 
REFLORESTAMENTO NO SUL DO ESTADO DO AMAZONAS

7.4.1 Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar, de forma comprobatória, os resultados 
da recuperação das áreas degradadas nos municípios que o projeto Reflorestamento 
no Sul do Estado do Amazonas, apoiado pelo Fundo Amazônia, se propôs a recuperar, 
sendo eles: Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Novo Aripuanã. Para isso, foi realizada análise 
dos efeitos das recuperações florestais realizadas pelo projeto, na forma de análise 
temporal de imagens de satélite, antes da execução do projeto e após seu encerramento. 
Esse trabalho foi realizado conforme previsto pelo contrato firmado entre o Centro de 
Inteligência em Gestão e Tecnologia Ambiental (CIGTA) e a Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

7.4.2 Metodologia

A metodologia utilizada buscou analisar o grau de cumprimento dos objetivos e metas 
do projeto, assim como os impactos e sustentabilidade dos resultados alcançados. 
Primeiramente, foi realizada uma coleta de dados secundários, a partir das coordenadas 
disponibilizadas pelo projeto e dos dados dos Cadastros Ambientais Rurais. Os dados 
disponibilizados são formados por arquivos shapefile dos limites dos lotes e das áreas de 
remanescentes de vegetação nativa e áreas de uso alternativo do solo, mapeados antes 
da implementação do projeto (2010) através de imagens de satélites. Esses dados foram 
separados por município, para se ter conhecimento da área (em hectares) de influência 
do projeto em cada munícipio (Tabela 13).

Tabela 13 - Área dos limites dos lotes e áreas mapeadas em 2010 e 2019 por município 
de atuação do projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas.

Município Limite (ha)
2010 2019 Diferencial

Vegetação 
(ha)

Área de uso 
(ha)

Vegetação 
(ha)

Área de uso 
(ha) Taxa (%)

Apuí 25.570,68 14.852,94 10.717,75 15.837,17 9.733,54 3,85
Boca do Acre 24.970,60 13.299,66 11.671,02 10.626,32 14.344,39 10,71
Lábrea 15.917,19 12.043,11 3.882,01 9.867,65 6.057,38 13,67
Novo Aripuanã 8.958,72 6.623,34 2.335,38 6.732,07 2.226,65 1,21
Total 75.417,19 46.819,05 28.606,16 43.063,21 32.361,96 29,44
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Figura 24 - Mapa geral dos lotes por munícipio de análise do projeto Reflorestamento no 
Sul do Estado do Amazonas.

Com auxílio dos dados mencionados e de imagens de julho a setembro de 2019 do 
satélite Sentinel-2, em alta resolução (10 m), na composição falsa cor, foi possível mapear 
as áreas que regeneraram ou que estão em processo de regeneração de 2010 a 2019 
(Figura 25), sendo essas as áreas de interesse do projeto.

Figura 25 – Exemplo de área em processo de regeneração.
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7.4.3 Resultados

A Tabela 14 apresenta as áreas de regeneração (em hectares) e a taxa de regeneração 
(%) por munícipio de incidência do projeto no período de 2010 a 2019. Em seguida, são 
apresentados os mapas demonstrativos de cada município, sendo que o mapa referente 
ao munícipio de Lábrea foi dividido em duas partes (norte e sul) para melhor visualização.

Tabela 14 - Áreas em Regeneração e Taxa de Regeneração por município, no período de 
2010 a 2019.

Município Limite (ha) Regeneração (ha) 
(2010-2019) 

Taxa de regeneração (%) 
(2010-2019)

Apuí 25.570,68 3.581,25 14,01

Boca do Acre 24.970,60 1.863,15 7,46

Lábrea 15.917,19 816,09 5,13

Novo Aripuanã 8.958,72 1.075,34 12,00

Total 75.417,19 7.335,83 38,60

Figura 26 - Mapa demonstrativo de áreas de regeneração no município de Apuí.
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Figura 27 - Mapa demonstrativo de áreas de regeneração no município de Boca do Acre.

Figura 28 - Mapa demonstrativo de áreas de regeneração no município de Lábrea (Norte).
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Figura 29 - Mapa demonstrativo de áreas de regeneração no município de Lábrea (Sul).

Figura 30 - Mapa demonstrativo de áreas de regeneração no município de Novo Aripuanã.
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7.4.4 Análise Conclusiva

De acordo com a análise dos resultados, é possível verificar um bom desempenho do 
projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas, principalmente em relação aos 
municípios de Apuí e Novo Aripuanã, que obtiveram maiores taxas de regeneração no 
período de 2010 a 2019, sendo 14,01% e 12,00% respectivamente. O projeto objetivava, 
através do cultivo simultâneo de culturas agrícolas e espécies florestais, por meio de 
Sistemas Agroflorestais (SAFs), uma recuperação de 1.400 hectares por plantio de 
mudas, sendo o total recuperado ou em processo de recuperação até 2019, tanto por 
plantio quanto por formas naturais, equivalente a 7.335,83 hectares. Portanto, é possível 
concluir que, mesmo após o término do projeto, as áreas em regeneração continuam 
atendendo o que foi proposto pelo mesmo durante seu período de incidência. 
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7.5 ANÁLISE COMPARATIVA DAS TAXAS DE 
DESMATAMENTO NOS LOTES QUE PROTOCOLARAM CAR 
NO ÂMBITO DO PROJETO REFLORESTAMENTO NO SUL DO 
ESTADO DO AMAZONAS E NO SEU ENTORNO

7.5.1 Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados quanto ao desmatamento 
e recuperação das áreas degradadas nos municípios de influência do projeto 
Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas, apoiado pelo Fundo Amazônia, sendo 
eles: Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Novo Aripuanã.

Para isso, foi realizada análise dos efeitos do desmatamento nas propriedades de influência 
do projeto e das recuperações florestais realizadas pelos mesmos, na forma de análise 
temporal de imagens de satélite, antes da execução do projeto e após seu encerramento. 
Esse trabalho foi realizado conforme previsto pelo contrato firmado entre o Centro de 
Inteligência em Gestão e Tecnologia Ambiental (CIGTA) e a Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

7.5.2 Metodologia

A metodologia utilizada buscou analisar o grau de cumprimento dos objetivos e metas 
do projeto, assim como os impactos e a sustentabilidade dos resultados alcançados. 
Primeiramente foi realizada uma coleta de dados secundários, a partir das coordenadas 
disponibilizadas pelo projeto e dados dos Cadastros Ambientais Rurais. Os dados 
disponibilizados são formados por arquivos shapefile dos limites dos lotes e das áreas de 
remanescentes de vegetação nativa e áreas de uso alternativo do solo, mapeados antes 
da implementação do projeto (2010) através de imagens de satélites. Esses dados foram 
separados por município, para se ter conhecimento da área (em hectares) de influência 
do projeto em cada munícipio (Tabela 15).

Figura 31 - Mapa geral dos lotes por munícipio de análise do projeto.
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Tabela 15 - Área dos limites dos lotes e áreas mapeadas em 2010 e 2019 por munícipio 
de atuação do projeto.

Município Limite (ha)
2010 2019 Diferencial

Vegetação 
(ha)

Área de 
uso (ha)

Vegetação 
(ha)

Área de 
uso (ha) Taxa (%)

Apuí 25.570,68 14.852,94 10.717,75 15.837,17 9.733,54 3,85
Boca do Acre 24.970,60 13.299,66 11.671,02 10.626,32 14.344,39 10,71
Lábrea 15.917,19 12.043,11 3.882,01 9.867,65 6.057,38 13,67
Novo Aripuanã 8.958,72 6.623,34 2.335,38 6.732,07 2.226,65 1,21

Total 75.417,19 46.819,05 28.606,16 43.063,21 32.361,96 29,44

Dentro das propriedades (lotes) foi realizado o mapeamento das áreas desmatadas e 
regeneradas acumuladas entre 2010 e 2019. Para isso, foi utilizada a classificação de 
vegetação e áreas de uso do solo mapeadas antes do início do projeto (2010), que foram 
comparadas com imagens recentes, de julho a setembro de 2019, do satélite Sentinel-2, 
de 10 metros de resolução. Desse modo, foi possível vetorizar as diferenças, ou seja, 
o que deixou de ser vegetação, possivelmente incorporadas às áreas produtivas das 
propriedades, e o que está em processo de regeneração.

Para se ter uma visão da influência territorial do projeto na redução do desmatamento, 
foi estruturada uma base de dados contendo os limites das propriedades e faixas de 
análises no entorno das mesmas. Para isso, foi utilizado o arquivo shapefile dos limites 
das propriedades e, a partir deles, foram gerados buffers nas distâncias de 1 km, 2 km, 
5 km e 10 km (Figura 32). Para uma faixa de análise não sobrepor outra, foi utilizado o 
processo erase. 

Figura 32 - Faixas de análise do desmatamento nas propriedades do projeto (detalhe de 
um grupo de propriedades no município de Lábrea).

As faixas de análise correspondem a uma área crescente no entorno das propriedades 
(Tabela 16) e permite uma visão estruturada do alcance das ações do projeto.

34 Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesmunicipal.php.
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Tabela 16 - Abrangência territorial das propriedades (lotes) e das faixas de distância.

Município Faixas de análises Área (ha)

Apuí

Lotes 25.570,68
1 km 130.874,17
2 km 110.876,00
5 km 205.222,59

10 km 232.575,27

Boca do Acre

Lotes 24.970,60
1 km 93.850,70
2 km 74.925,97
5 km 193.432,57

10 km 294.255,29

Lábrea

Lotes 15.917,19
1 km 47.516,80
2 km 36.483,82
5 km 111.797,64

10 km 219.091,07

Novo Aripuanã

Lotes 8.958,72
1 km 43.756,74
2 km 24.895,93
5 km 58.151,84

10 km 100.543,91

Os dados referentes às faixas de análises foram retirados da base de dados do PRODES34  

e são relativos ao desmatamento ocorrido no período de avaliação do projeto e após seu 
enceramento (2010 a 2019). Esses dados foram utilizados como base de comparação 
com as áreas desmatadas dentro das propriedades. 

7.5.3 Resultados

As faixas de análise permitem uma visão do alcance das atividades do projeto. O valor de 
desmatamento dos lotes é relativo ao desmatamento acumulado dos anos 2010 até 2019 
e, através desse dado, é possível acompanhar como foi a dinâmica do desmatamento 
dentro das propriedades comparada com as do seus entornos após o fim do projeto.

Tabela 17 - Desmatamento por faixa em cada município.
Apuí

Desmatamento por faixa (ha)

Ano Lotes 1 km 2 km 5 km 10 km Total anual

2010

2.597,04

1.638,59 1.200,80 624,25 454,9 3.918,54
2011 978,07 902,01 838,59 568,47 3.287,14
2012 1.804,39 1.172,32 1.760,55 1.646,23 6.383,49
2013 2.004,53 1.315,94 2.253,49 1.481,57 7.055,53
2014 1.840,12 1.692,05 2.237,27 1.118,10 6.887,54
2015 2.528,57 1.515,93 2.198,65 2.291,22 8.534,37
2016 3.286,44 2.773,45 5.067,60 3.423,65 14.551,14
2017 2.934,79 2.260,79 5.729,97 3.892,19 14.817,74
2018 2.347,86 2.102,71 4.366,72 3.500,96 12.318,25
2019 3.351,53 4.290,94 8.905,56 7.339,66 23.887,69

TOTAL 2.597,04 22.714,87 19.226,93 33.982,66 25.716,94 101.641,40



103

Boca do Acre
Desmatamento por faixa (ha)

Ano Lotes 1 km 2 km 5 km 10 km Total anual

2010

4.536,50

1.119,74 295,15 530,35 481,67 2.426,91
2011 1.356,87 839,51 1.048,49 1.054,48 4.299,35
2012 1.840,14 812,12 1.171,52 1.126,98 4.950,76
2013 1.763,06 1.125,14 1.428,70 2.581,46 6.898,36
2014 1.273,69 831,81 2.174,27 2.322,58 6.602,35
2015 1.119,72 1.268,12 2.593,95 5.010,44 9.992,23
2016 2.142,01 1.633,22 2.383,06 3.359,59 9.517,88
2017 1.343,49 733,31 1.975,07 2.893,59 6.945,46
2018 1.764,36 1.073,38 2.730,82 2.691,29 8.259,85
2019 1.773,27 1.337,36 4.322,11 4.963,67 12.396,41

TOTAL 4.536,50 15.496,35 9.949,11 20.358,34 26.485,75 72.289,55

Lábrea
Desmatamento por faixa (ha)

Ano Lotes 1 km 2 km 5 km 10 km Total anual

2010

2.991,56

456,67 97,75 130,33 130,99 815,74
2011 484,67 271,14 569 624,58 1.949,39
2012 709,09 111,25 304,61 222,77 1.347,72
2013 1.000,84 398,77 700,99 483,48 2.584,08
2014 1.202,21 224,17 1.290,46 762,18 3.479,02
2015 1.239,09 430,81 773,07 2.171,50 4.614,47
2016 997,77 382,68 1.799,26 3.250,72 6.430,43
2017 872,02 651,95 1.793,25 2.502,93 5.820,15
2018 1.056,49 397,01 414,27 1.486,24 3.354,01
2019 1.201,33 915,94 1.318,97 5.310,10 8.746,34

TOTAL 2.991,56 9.220,18 3.881,47 9.094,20 16.945,48 39.141,33

Novo Aripuanã
Desmatamento por faixa (ha)

Ano Lotes 1 km 2 km 5 km 10 km Total anual

2010

966,61

604,25 183 179,1 269,05 1.235,40
2011 282,8 160,46 137,88 115,26 696,40
2012 578,1 337,63 407,74 287,82 1.611,29
2013 753,34 328,57 337,19 328,31 1.747,41
2014 646,78 292,19 550,95 358,08 1.848,00
2015 1.010,12 445,74 319,67 443,43 2.218,96
2016 1.431,21 492,17 1.462,62 630,26 4.016,26
2017 983,53 566,46 1.136,13 808,41 3.494,53
2018 1.022,78 353,2 700,43 1.036,01 3.112,42
2019 2.442,72 1.791,62 1.573,67 1.554,50 7.362,51

TOTAL 966,61 9.755,63 4.951,05 6.805,38 5.831,13 27.343,19
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Em Apuí, considerando a taxa de desmatamento anual, os dados para o total acumulado 
de 2010 a 2019 mostram um valor de 10,16% de área convertida nas propriedades de 
influência do projeto. Esse valor aumenta de forma significativa na faixa de 1 km (17,36%) 
e vai reduzindo a partir da faixa de 2 km. Esses valores evidenciam que, apesar da 
ocorrência do desmatamento, a taxa de área convertida dentro das propriedades de Apuí 
são as menores da região, principalmente se comparada com a faixa de 1 km. Sendo 
assim, fazendo o comparativo entre as taxas de desmatamento dos lotes e da faixa de 
1 km, houve uma diferença de 7,2%, o que significa que, no período, foram deixados de 
desmatar 1.841,08 hectares de floresta dentro das propriedades de influência do projeto 
em Apuí.

Já em Boca do Acre, os dados para o total acumulado de 2010 a 2019 mostram um 
valor de 18,17% de área convertida nas propriedades de influência do projeto, valor que 
vai diminuindo a partir da faixa de 1 km. Tendo em vista que as faixas mais distantes 
sofrem influência de outros fatores e, nesse caso, fazendo um comparativo levando em 
consideração a faixa de 1 km, a taxa de desmatamento dentro das propriedades foi 1,66% 
maior do que o taxa de desmatamento na faixa de 1 km. Essa diferença na taxa significa 
que, no período, as propriedades de Boca do Acre perderam cerca de 413,43 hectares de 
floresta a mais do que o esperado quando comparado com a região do seu entorno.

Em Lábrea, por sua vez, os dados para o total acumulado de 2010 a 2019 indicam um 
valor de 18,79% de área convertida nas propriedades de influência do projeto. Esse valor 
aumenta na faixa de 1 km (19,40%) e vai reduzindo a partir da faixa de 2 km. Tendo em vista 
que as faixas mais distantes sofrem influência de outros fatores e, nesse caso, fazendo 
um comparativo levando em consideração a faixa de 1 km, a taxa de desmatamento 
dentro das propriedades foi 0,61% menor do que o taxa de desmatamento das áreas no 
seu entorno. Essa queda na taxa significa que, no período, foram deixados de desmatar 
97,02 hectares de floresta dentro das propriedades de influência do projeto em Lábrea.

Em Novo Aripuanã, finalmente, os dados para o total acumulado de 2010 a 2019 apontam 
para um valor de 10,79% de área convertida nas propriedades de influência do projeto, 
valor que aumenta consideravelmente na faixa de 1 km (22,30%) e vai reduzindo a partir 
da faixa de 2 km e que se intensifica na faixa de 10 km, o que evidencia uma dinâmica 
de desmatamento peculiar do local. Tendo em vista que as faixas mais distantes 
sofrem influência de outros fatores e, nesse caso, fazendo um comparativo levando 
em consideração a faixa de 1 km, a taxa de desmatamento dentro das propriedades 
foi 11,51% menor que a taxa de desmatamento das áreas no seu entorno. Essa queda 
na taxa significa que, no período, foram deixados de desmatar 1.030,75 hectares de 
floresta dentro das propriedades de influência do projeto em Novo Aripuanã.

7.5.4 Desmatamento evitado na área dos municípios apoiados

Se forem somadas as áreas dos quatro municípios apoiados, foram evitados o 
desmatamento de 2.555,42 hectares de floresta nas propriedades de influência do 
projeto até 2019, ou seja, mesmo após seu encerramento, os desmatamentos dentro das 
propriedades continuam sendo evitados.
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Além disso, através de trabalhos de conscientização junto aos/às produtores/as e 
proprietários/as quanto a recuperação de áreas degradadas e através de cultivo 
simultâneo de culturas agrícolas e espécies florestais por meio de sistemas agroflorestais 
(SAFs), foram recuperados até 2019 ou estão em processo de recuperação 7.335,83 
hectares de florestas, o que representa 38,6% das áreas das propriedades de influência 
do projeto em regeneração (Tabela 18).

Tabela 18 - Área em Regeneração (ha) e Taxa de Regeneração (%) por município de 
influência do projeto.

Município Limite (ha) Regeneração (ha) 
(2010-2019) 

Taxa de regeneração (%) 
(2010-2019)

Apuí 25.570,68 3.581,25 14,01

Boca do Acre 24.970,60 1.863,15 7,46

Lábrea 15.917,19 816,09 5,13

Novo Aripuanã 8.958,72 1.075,34 12,00

Total 75.417,19 7.335,83 38,60

Os resultados do projeto apoiaram na regeneração da vegetação de sua área de 
influência, porém, é possível observar também que, considerando a soma anual do 
desmate entre e 2010 a 2019, as três maiores taxas nos municípios foram registradas 
a partir de 2015. Em média, foram registrados 10 mil hectares (ou 100 km²) de 
desmatamento nos municípios, sendo as maiores taxas registradas em Apuí (média de 
17,7 mil ha) e as menores em Novo Aripuanã (média de 5 mil ha).

Em resumo, a execução do projeto Reflorestamento no Sul do Estado do Amazonas 
demonstra-se efetivo na recuperação de áreas degradadas ao longo do período de 
sua execução e ano posterior. Porém, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) para redução 
do desmatamento tem efeito temporário. Após o ano de 2015, os municípios apoiados 
registraram suas maiores taxas de desmatamento, ou seja, a realização do CAR traz 
consigo a emergência de políticas que possam dialogar e fortalecer o Programa de 
Regularização Ambiental (PRA), para fortalecer o uso sustentável da terra, associando 
produção e conservação nas áreas cadastradas.
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