


Mensagem da Ministra  
do Meio Ambiente e  
do Presidente do BNDES 

Caro (a) leitor (a), 

Este é o quinto relatório de atividades publicado pelo Fundo Amazônia desde sua criação em 2008.  

Ao longo desses anos, o Fundo direcionou um valor expressivo de recursos financeiros não reembol-

sáveis para o combate ao desmatamento e a inclusão social, com promoção da conservação e do uso 

sustentável da biodiversidade. São R$ 772 milhões com destinação aprovada para cinquenta projetos 

com impactos expressivos na Amazônia brasileira, ações de controle do desmatamento em outros 

biomas nacionais e o apoio ao desenvolvimento de sistemas de monitoramento da cobertura florestal 

nos países-membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), incluindo a trans-

ferência da tecnologia de monitoramento por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(Inpe), numa ação que busca o fortalecimento da relação Sul-Sul.   

Até o fim de 2013, foram desembolsados R$ 222 milhões para os projetos apoiados pelo Fun-

do, que contemplam o fomento às atividades produtivas sustentáveis, à regularização ambiental e 

fundiária, à recuperação de áreas degradadas, à implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), à 

consolidação e manutenção de áreas protegidas, ao fortalecimento institucional com a estruturação 

físico-operacional de órgãos governamentais de gestão ambiental e à ampliação do conhecimento 

para a adequada utilização da biodiversidade da região. 

Gostaríamos de destacar alguns dos resultados já alcançados, tais como 33 órgãos ambientais for-

talecidos; 11.873 imóveis que tiveram seu pedido de adesão ao CAR protocolado, correspondendo 

a 71.472 km2 de área rural cadastrada; R$ 38 milhões desembolsados para projetos de combate a 

incêndios florestais e queimadas ilegais, incluindo a capacitação de 1.633 brigadistas civis em técnicas 

de combate ao fogo; 8.121 km² de área de Unidades de Conservação criadas e 53.471 km² de áreas 

protegidas com gestão ambiental e controle de seu território fortalecido; R$ 14 milhões desembol-

sados para pesquisa científica e tecnológica, mobilizando 141 pesquisadores e técnicos residentes na 

Região Amazônica. 

Propiciar o desenvolvimento de atividades econômicas adequadas à região, em bases justas e sus-

tentáveis é um dos principais desafios postos para o Fundo Amazônia e para as políticas públicas. Com 

essa finalidade, projetos propostos por estados, prefeituras e instituições do terceiro setor trabalham 

diversas cadeias produtivas, como pesca, sementes florestais, borracha e castanha, que beneficiam 

as populações locais. O Fundo Amazônia já capacitou 6.358 indivíduos para a prática de atividades 

econômicas sustentáveis e 1.015 subprojetos (de pequeno e médio porte) de fomento à produção 

sustentável foram apoiados por meio de parceiros estratégicos. 

Ainda em 2013, três projetos apoiados pelo Fundo concluíram suas ações. Neste relatório anual, 

são informadas as atividades realizadas e as avaliações dos resultados alcançados por esses três proje-

tos, bem como relatadas as atividades já executadas pelos demais projetos apoiados. 



O combate aos incêndios florestais, atividade de suma importância em que o Fundo Amazônia já 

desempenha um papel relevante de apoio a cinco estados da região, foi fortalecido com a aprovação 

do projeto do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – Prevfogo/Ibama, res-

ponsável pela política de prevenção e combate aos incêndios florestais em todo o território nacional. 

  Em 2013, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) definiu como foco de atuação para 

o biênio 2013-2014, as prioridades vinculadas diretamente ao Plano de Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM). Estabeleceu, também, modalidades operacionais que 

visam ampliar a escala de atuação do Fundo. Essas modificações resultaram no crescimento de 75% 

da carteira de projetos apoiados, que em dezembro de 2012 era de R$ 440 milhões e passou, ao fim 

de 2013, para R$ 772 milhões. 

De maneira complementar aos esforços do Governo Federal para a regularização ambiental das 

propriedades rurais no país, com destaque para a compra de imagens de satélite de alta resolução, 

seis dos projetos aprovados em 2013 visam à implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que 

se somam aos cinco projetos com atividades nessa temática, já apoiados pelo Fundo. 

A assinatura de um novo contrato pelo governo da Noruega e o BNDES consolidou os acordos 

anteriores, possibilitou a ampliação da vigência da cooperação até 2021 e a transferência integral 

dos recursos já doados ao Fundo pela Noruega, no valor de R$ 1,4 bilhão, reconhecimento maior do 

desempenho alcançado. Com isso, o Fundo Amazônia finalizou o ano com o total de R$ 1,68 bilhão 

de recursos de doações ingressados. 

O combate ao desmatamento ilegal é de extrema importância para a sociedade brasileira. Após 

a dramática redução das taxas de desmatamento alcançada nos últimos dez anos, torna-se cada vez 

mais importante o aprimoramento dos instrumentos de fiscalização e controle do desmatamento; sua 

consolidação, contudo, só se dará quando o combate ao desmatamento se aliar à promoção simul-

tânea da maior eficiência no uso da terra, de modo que o crescimento da economia rural também 

proteja o meio ambiente: a produção aliada com a proteção ambiental. 

O diálogo e a articulação com os diversos públicos interessados, bem como o preceito firme de 

garantir transparência às atividades do Fundo Amazônia, têm possibilitado uma evolução positiva em 

seu desempenho, que traz satisfação ao Ministério do Meio Ambiente, ao BNDES e a todos os parcei-

ros dessa iniciativa. Pretende-se que o Fundo Amazônia esteja cada vez mais associado a uma agenda 

inovadora de desenvolvimento sustentável adequado à realidade da Região Amazônica, à promoção 

de uma economia de baixa emissão de carbono e que contribua de forma decisiva para a melhoria da 

qualidade de vida e para a preservação, recuperação e uso racional de seus recursos naturais.

Junho de 2014 

Izabella Teixeira 
MINISTRA DO MEIO AMBIENTE
PRESIDENTE DO COMITÊ ORIENTADOR DO FUNDO AMAZÔNIA 

Luciano Coutinho
PRESIDENTE DO BNDES
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INTRODUÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Considerada a maior reserva de diversidade biológica do mundo, a Amazônia é também o maior bio-

ma brasileiro em extensão, ocupando quase metade do território nacional (49,29%).

A Bacia Amazônica corresponde a dois quintos do território da América do Sul. Sua área de apro-

ximadamente 7 milhões de km² abriga a maior rede hidrográfica do planeta, que escoa cerca de um 

quinto do volume de água doce de superfície do mundo.

FIGURA 1: AMAZÔNIA LEGAL (MAPA DOS ESTADOS NO BIOMA AMAZÔNIA)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Amazônia Legal

Bioma Amazônia 
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Sessenta por cento da Bacia Amazônica encontra-se em território brasileiro, onde o Bioma Ama-

zônia ocupa cinco unidades da federação (Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima), grande parte de 

Rondônia (98,8%), mais da metade de Mato Grosso (54%), além de parte do Maranhão (34%) e de 

Tocantins (9%), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

TABELA 1: AMAZÔNIA – ALGUNS CONCEITOS

ONDE FICA ÁREA O QUE É

BACIA 
AMAZÔNICA

Peru, Colômbia, Equador, 
Venezuela, Guiana, Bolívia 
e Brasil (Acre, Amazonas, 
Roraima, Rondônia, Mato 
Grosso, Pará e Amapá).

6,5 milhões  
de km²

Conjunto de recursos hídricos que convergem para 
o Rio Amazonas, ocupando dois quintos da América 
do Sul e 5% da superfície terrestre. É a maior rede 
hidrográfica do planeta, responsável por escoar cerca 
de um quinto do volume de água doce do mundo. De 
sua área total, cerca de 3,8 milhões de km² encontram-
se no Brasil.

BIOMA  
AMAZÔNIA

Nos estados do Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará e Roraima  
e em parte de Rondônia,  
de Mato Grosso, do Maranhão 
e de Tocantins.

4,2 milhões  
de km²

O Bioma Amazônia é formado por regiões que  
têm clima, vegetação florestal, fauna e dinâmicas 
e processos ecológicos similares.

AMAZÔNIA  
LEGAL

Nos estados do Acre, Amapá, 
Amazonas, Mato Grosso, Pará, 
Roraima, Rondônia, Tocantins  
e parte do Maranhão.

5,2 milhões  
de km²

Área instituída pelo governo brasileiro que reúne regiões 
de idênticos problemas econômicos, políticos e sociais. 
Engloba nove estados brasileiros pertencentes à Bacia 
Amazônica, ou seja, que têm em seu território trechos  
da Floresta Amazônica, mas também outros biomas.

OBJETIVOS DO FUNDO AMAZÔNIA

O Fundo Amazônia visa contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa resultantes do 

desmatamento e da degradação das florestas. É um instrumento de captação de recursos de doações 

voluntárias para aplicação não reembolsável em ações de prevenção, monitoramento e combate ao des-

matamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da floresta no Bioma Amazônia.

A gestão do Fundo Amazônia foi atribuída ao BNDES, que é responsável pela captação e aplicação 

de recursos, pelo acompanhamento e monitoramento das ações e dos projetos apoiados, pela pres-

tação de contas e comunicação dos resultados obtidos de forma contínua e transparente, além de 

exercer a secretaria executiva do Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA).

Para alcançar seus objetivos, o Fundo Amazônia pode apoiar projetos nas seguintes áreas temáti-

cas, especificadas no Decreto 6.527/08:1

I. gestão de florestas públicas e áreas protegidas;

II. controle, monitoramento e fiscalização ambiental; 

III. manejo florestal sustentável;

IV. atividades econômicas desenvolvidas a partir  do uso sustentável da floresta;

V. zoneamento ecológico-econômico (ZEE), ordenamento territorial e regularização fundiária; 

VI. conservação e uso sustentável da biodiversidade; e

VII. recuperação de áreas desmatadas.

O decreto prevê ainda a utilização de até 20% dos recursos do Fundo no apoio ao desenvolvimen-

to de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros e em 

florestas tropicais de outros países.

1  O texto integral do decreto encontra-se no Anexo 1 do presente relatório.
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As iniciativas elegíveis ao apoio do Fundo Amazônia devem estar em consonância com o Plano 

Amazonas Sustentável (PAS), o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDAM), os Planos Estaduais de Prevenção e Combate ao Desmatamento, as diretrizes e os critérios 

do COFA, bem como com as políticas operacionais do BNDES.

EVOLUÇÃO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

No dia 12 de dezembro, realizou-se na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, a segunda reunião do Co-

mitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) de 2013. Junto com o encontro realizado em março, em 

Brasília, esses eventos foram muito representativos da atuação do Fundo Amazônia no ano. Nessas 

duas reuniões do COFA, foram deliberados encaminhamentos importantes, assim como foram discu-

tidos temas essenciais relacionados à atuação do fundo.

No primeiro encontro, no dia 14 de março, foram definidos os focos de atuação do Fundo Ama-

zônia para o biênio 2013-2014, caracterizados por um alinhamento mais direto com os eixos do  

PPCDAM e por uma definição mais precisa das prioridades e das áreas de apoio do fundo. Além dis-

so, os projetos deverão se enquadrar em uma das duas modalidades de apoio, a saber: (i) Chamada 

Pública, a ser realizada pelo BNDES ou instituição parceira, ou (ii) Projeto Estruturante, que deve 

atender cumulativamente a três critérios: contribuir para a implementação de uma política públi-

ca; ser resolutivo em relação à situação-problema diagnosticada; e ter escala no território onde as 

ações serão desenvolvidas.

O ganho de escala, efetividade e capilaridade são objetivos permanentes do Fundo Amazônia, e 

essas definições apontam nesse sentido. Um primeiro resultado é o apoio significativo à regularização 

ambiental nos estados da região, por meio da implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

que está presente em seis dos projetos aprovados em 2013. Tais projetos vêm se somar a outros cinco, 

com atividades nesse tema, que já se encontram em execução com apoio do fundo.

Na segunda reunião do COFA no ano, o destaque foi a apresentação da proposta preliminar de realiza-

ção de chamada pública para elaboração e implementação dos planos de Gestão Territorial e Ambiental 

de Terras Indígenas (PGTA), fruto de um trabalho conjunto entre a Fundação Nacional do Índio (Funai), o 

BNDES e o Ministério do Meio Ambiente. Com a sinalização positiva do COFA, as instituições voltaram à 

tarefa conjunta de dar formato final à chamada. O encaminhamento desse tema possibilitará uma ação 

de grande valor no apoio aos povos indígenas da Amazônia, que desempenham papel importante na 

conservação desse bioma e cujos territórios ocupam mais de 20% da região.

Entre os 14 projetos aprovados em 2013, tem-se o primeiro projeto internacional apoiado pelo 

Fundo Amazônia, a ser executado pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), 

e que conta com a participação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Um dos seus obje-

tivos é contribuir para o desenvolvimento da capacidade de monitoramento florestal nos países que 

compõem a entidade, cujos territórios abrangem cerca de 99% do Bioma Amazônia.

No combate aos incêndios – no qual o papel do Fundo Amazônia tem relevo com o apoio a cinco 

projetos dos corpos de bombeiros de estados da região –, mais um projeto foi aprovado em 2013, 

do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Prevfogo. Esse centro espe-

cializado, que integra a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), é responsável pela política de prevenção e combate aos incêndios florestais em 
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todo o território nacional e atua, entre outras coisas, em campanhas educativas e na capacitação e 

monitoramento dos focos de calor. 

Enfrentando um dos desafios centrais do Fundo Amazônia – ajudar a desenvolver uma economia 

adequada à região em bases sustentáveis e justas –, foram aprovados sete projetos que reforçam o 

apoio a atividades produtivas sustentáveis. Propostos por estados, prefeituras e instituições do ter-

ceiro setor, esses projetos trabalham diversas cadeias produtivas, como pesca, sementes florestais, 

borracha e castanha, muitas vezes envolvendo parcerias de associações representativas das popula-

ções locais, como as comunidades indígenas e ribeirinhas, os extrativistas e pequenos agricultores.

Outro momento importante em 2013 foi a assinatura, no dia 17 de setembro, pelo BNDES e pelo 

governo da Noruega, de um novo contrato que consolidou os acordos anteriores de doação ao Fundo 

Amazônia. Entre as alterações significativas estão a ampliação da vigência da cooperação entre os 

governos até o fim de 2021 e a transferência integral dos recursos até então doados ao fundo pela 

Noruega, possibilitada pela isenção da incidência de PIS-Pasep e Cofins sobre as doações ao Fundo 

Amazônia (Lei 12.810, de 15.5.2013, que alterou a Lei 11.828/2008), o que possibilitou a expressiva do-

ação de R$ 1 bilhão feita em outubro pela Noruega, prova maior do reconhecimento da importância 

do Fundo Amazônia. Com isso, o Fundo Amazônia terminou o ano com o total de R$ 1,68 bilhão de 

doações ingressados, com uma carteira de 50 projetos apoiados que somam R$ 772 milhões, compro-

metendo cerca de 46% dos recursos doados.

Durante o Oslo REDD Exchange 2013, grande encontro sobre REDD+ (Reducing emissions from 

deforestation and forest degradation) realizado pela Noruega em outubro, a equipe do Fundo Ama-

zônia pôde compartilhar sua experiência, bem como conhecer outras iniciativas de países e institui-

ções multilaterais na implementação de REDD+. Na ocasião, foram realizadas diversas reuniões com 

representantes do governo, do parlamento, da mídia e da sociedade civil norueguesa, possibilitando 

expor diretamente o que está sendo feito com os recursos doados, apresentar uma prestação de con-

tas e também fazer uma deferência ao papel de destaque que a Noruega tem no financiamento cli-

mático. Nessa agenda em Oslo, cabe citar o evento Deforestation and REDD+ in Brazil, What’s Going 

On?, promovido pelo Center for International Climate and Environmental Research (CICERO), um in-

fluente centro de pesquisa ambiental e climática, que teve como principais temas de debate o Fundo 

Amazônia e os esforços brasileiros para a redução do desmatamento e contou com a participação de 

especialistas e representantes da sociedade civil brasileira.

Ainda no plano internacional, é mister registrar os avanços em REDD+ observados na última Con-

ferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC 

COP), realizada em Varsóvia, na Polônia. Após muita negociação, decisões importantes foram toma-

das, com o estabelecimento de orientações referentes ao arranjo institucional, ao financiamento e à 

implantação de salvaguardas e de mecanismos para o monitoramento, relato e verificação (MRV) das 

reduções de emissões de gases do efeito estufa.

A ampliação das atividades e da carteira de apoio do Fundo Amazônia, bem como as transforma-

ções nas dinâmicas de desmatamento na Região Amazônica, está sempre impondo novos desafios 

para o alcance de seus objetivos. Em 2013, o Inpe, responsável pelo monitoramento do desmatamen-

to, apontou um crescimento em relação à taxa registrada no ano anterior, a menor desde que foram 

iniciadas as medições, em 1988. Algumas hipóteses das causas desse repique estão sendo avaliadas 
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pelo governo brasileiro e pelas instituições do terceiro setor dedicadas ao tema e, conforme se com-

preendam os processos envolvidos, servirão de subsídio ao aprimoramento dos instrumentos de fis-

calização e controle do desmatamento, de forma que se mantenha a exitosa trajetória descendente 

observada desde 2004.

A equipe do Fundo Amazônia mantém diálogo permanente com a equipe do Ministério do Meio 

Ambiente para que as diversas questões técnicas envolvidas nessa temática sejam cada vez mais en-

tendidas e difundidas, possibilitando um alinhamento mais efetivo entre políticas, atores e instru-

mentos. Exemplo disso é a articulação feita em torno do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que en-

volveu, entre outras coisas, a capacitação de técnicos do BNDES sobre o funcionamento do Sistema 

Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) e a definição de parâmetros mais detalhados para os 

projetos nesse tema.

Além disso, vale ressaltar a cooperação técnica com a agência alemã GIZ, que tem trazido um su-

porte adicional de conhecimento por meio do apoio de especialistas à equipe do Fundo Amazônia 

e aos responsáveis pela execução dos projetos, bem como a realização de palestras e estudos, entre 

outras atividades previstas na cooperação.

Em 2013, o Fundo Amazônia teve os três primeiros projetos concluídos, assim como outros 18 proje-

tos se encontravam, no fim desse ano, com mais de 50% de sua execução financeira realizada. O relato 

dos resultados alcançados pelos projetos finalizados, bem como das atividades que vêm sendo realiza-

das pelos projetos em curso, é um dos focos de atenção da equipe, de acordo com o compromisso do 

Fundo com a transparência, e também favorece o controle social pelo público beneficiário das ações do 

projeto. Para isso, tanto no site quanto neste relatório anual, a seção que apresenta os projetos apoia-

dos foi reformulada e traz informações adicionais, como a contextualização do projeto, as atividades 

realizadas, além da lógica da intervenção. Nos projetos finalizados, também são apresentados indica-

dores de resultados e outras considerações sobre sua implantação. 

O fomento a projetos estruturantes, segundo os focos definidos pelo COFA em março de 2013, 

continua como eixo estratégico de atuação na busca de soluções para os principais desafios da região. 

Muitas vezes, essas soluções estão além da capacidade de intervenção de um só projeto, mas é um 

passo no caminho de superação dos problemas. Avançar na regularização fundiária da região, por 

exemplo, é um dos desafios em pauta que mais exigem atenção, e sua complexidade não deve inibir 

seu enfretamento.

Outras áreas de atuação do fundo que já obtiveram avanços significativos mas que ensejam uma 

atitude proativa para continuarem se fortalecendo são o apoio a outros projetos internacionais, a 

captação de novos recursos e o estabelecimento de novas parcerias para promoção de chamadas pú-

blicas de projetos, com base nos focos definidos pelo COFA.

O diálogo e a articulação, prioritariamente exercidos no âmbito do COFA e do PPCDAM, junta-

mente com o acompanhamento diligente dos doadores, o apoio técnico da GIZ e o preceito firme 

de garantir transparência às atividades do fundo, têm possibilitado uma trajetória positiva de seu 

desempenho, que traz satisfação ao BNDES, ao Ministério do Meio Ambiente e a todos os parceiros 

nessa iniciativa inovadora. Principalmente, os resultados alcançados aumentam a responsabilidade 

e a consciência de que muito mais pode e deve ser feito pela floresta amazônica e seus habitantes. 
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DADOS SOBRE O DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA LEGAL

Dados preliminares do Inpe indicam que o desmatamento na Amazônia, durante o período de 1º de 

agosto de 2012 a 31 de julho de 2013 (ano florestal 2013), foi de 5.843 km². Como se nota no Gráfico 1, 

desde 2004 as taxas de desmatamento na Amazônia têm caído consistentemente. Verifica-se que a 

taxa média dos últimos cinco anos (6.259 km²) é consideravelmente inferior à do quinquênio imedia-

tamente anterior (17.127 km²).  

GRÁFICO 1: DESMATAMENTO ANUAL NA AMAZÔNIA LEGAL, POR CORTE RASO (EM KM²)

Fonte: Prodes/Inpe.

Na Tabela 2, podem-se verificar as taxas de desmatamento de 2013 nos estados que compõem a 

Amazônia Legal, comparadas às taxas de desmatamento consolidadas no ano anterior.

TABELA 2: DESMATAMENTO POR ESTADO

ESTADOS DESMATAMENTO 
2012 (KM²)

DESMATAMENTO 
2013 (KM²)

% VARIAÇÃO DESMATAMENTO 
2012-2013

Acre 305 199 (35)

Amazonas 523 562 7

Amapá 27 11 (59)

Maranhão 269 382 42

Mato Grosso 757 1.149 52

Pará 1.741 2.379 37

Rondônia 773 933 21

Roraima 124 185 49

Tocantins 52 43 (17)

Amazônia Legal 4.571 5.843 28

Fonte: Prodes/Inpe.

Embora tenha havido um aumento na taxa de desmatamento no ano florestal 2013, como já menciona-

do, o desmatamento registrado nesse ano foi o segundo menor desde que o Inpe deu início ao monitora-

mento da cobertura vegetal na Amazônia. Não obstante, entende-se que se faz necessária uma avaliação 

sobre a dinâmica que provocou o aumento da taxa de desmatamento em 2013, como também um esforço 

adicional para garantir quedas progressivas do desmatamento no Bioma Amazônia.

Para tanto, o Governo Federal e os governos estaduais intensificaram as ações de fiscalização na 

Amazônia nas regiões que concentram as maiores taxas de desmatamento e deram continuidade a 

ações relacionadas à geração de trabalho e renda, por meio do desenvolvimento de atividades produti-

vas sustentáveis de base florestal, bem como a ações de ordenamento territorial.
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GOVERNANÇA E CAPTAÇÃO

GOVERNANÇA DO FUNDO AMAZÔNIA 

O modelo de governança do Fundo Amazônia foi estabelecido para possibilitar a participação dos 

diversos atores envolvidos no tema, de forma a contribuir para o alcance de suas finalidades.

O Fundo Amazônia conta com uma estrutura de governança composta por dois comitês formais, 

dos quais fazem parte representantes do Governo Federal, dos governos dos estados da Amazônia 

Legal brasileira, da sociedade civil (organizações não governamentais, movimentos sociais, povos in-

dígenas e setor empresarial) e da comunidade científica, além de processos definidos de auditoria 

independente responsável por verificar a adequada aplicação dos recursos doados, conforme ilustra 

a Figura 2.

FIGURA 2: GOVERNANÇA DO FUNDO AMAZÔNIA

AUDITORIA INDEPENDENTE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Auditores Independentes

CÁLCULO DAS TAXAS DE  
DESMATAMENTO 

Instituto Nacional de  
Pesquisas Espaciais (Inpe/MCT)

CERTIFICAÇÃO DAS EMISSÕES EVITADAS

Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA)

DIRETRIZES E CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS

Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA)

CÁLCULO DAS EMISSÕES 
EVITADAS

Ministério do Meio Ambiente 

DOADORES

Governos, empresas, ONGs, 
pessoas

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

BNDES

APROVAÇÃO
 E MONITORAMENTO 

 DE PROJETOS 

IMPLEMENTAÇÃO 
DE PROJETOS

Governos, ONGs

BNDES
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Comitê Técnico do Fundo Amazônia
Instituído pela Portaria MMA 345, de 22 de outubro de 2008, o Comitê Técnico do Fundo Amazônia 

(CTFA) tem por atribuição atestar as emissões de carbono oriundas de desmatamento calculadas pelo 

Ministério do Meio Ambiente. Para tanto, avaliam-se a metodologia de cálculo da área desmatada e 

a quantidade de carbono por hectare utilizada no cálculo das emissões.

O CTFA reúne-se ordinariamente uma vez por ano e é formado por especialistas de notório saber 

técnico-científico, designados pelo Ministério do Meio Ambiente após consulta ao Fórum Brasileiro 

de Mudanças Climáticas. O mandato dos membros é de três anos, prorrogável uma vez, por igual 

período.

A participação no CTFA é considerada de interesse público e não enseja qualquer tipo de  

remuneração.

Reunião do Comitê Técnico do Fundo Amazônia
Em novembro de 2013, foi realizada a sexta reunião do CTFA, na qual foram estabelecidos o valor 

estimado de redução das emissões relativo ao ano florestal de 2012, correspondente a 580,2 milhões 

de toneladas de CO2, e o valor limite para captação do Fundo Amazônia relativo a esse período, de 

US$ 2.900.898.000,00.

Nessa reunião também foi discutido o aprimoramento da atual metodologia do cálculo das emis-

sões evitadas, a fim de substituir o valor médio utilizado de 132,3 tC/ha por um mapa de densidade de 

biomassa regionalizado. Outro tema da pauta foi a definição de atribuições adicionais para o comitê. 

Esses dois temas ficaram para ser equacionados posteriormente.

Desde a criação do Fundo Amazônia, o CTFA atestou os valores de redução das emissões expostos 

na Tabela 3.

TABELA 3: REUNIÕES ANUAIS DO COMITÊ TÉCNICO DO FUNDO AMAZÔNIA

REUNIÃO DATA ANO DA 
REDUÇÃO

VALOR ESTIMADO DE REDUÇÃO  
DAS EMISSÕES (EM MILHÕES 

DE TONELADAS DE CO2)

1ª 10.11.2008
2006 200,0

2007 303,0

2ª 1.12.2009 2008 245,7

3ª 13.12.2010 2009 445,9

4ª 20.10.2011 2010 462,9

5ª 14.11.2012 2011 490,2

6ª 26.11.2013 2012 580,2

Fonte: BNDES.

Comitê Orientador do Fundo Amazônia
O COFA tem por atribuição estabelecer as diretrizes e os critérios de aplicação dos recur-

sos, bem como aprovar as informações sobre a aplicação dos recursos e o Relatório Anual do  

Fundo Amazônia.
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Durante o ano de 2013, o COFA reuniu-se em duas sessões ordinárias. As reuniões são consig-

nadas em Registros de Encaminhamentos e Temas (RET), que, depois de aprovados por todos os 

membros, são publicados no site do Fundo Amazônia. Além dos temas sugeridos pelos membros 

do comitê, em ambas as reuniões foi apresentada uma análise da carteira de projetos do fundo 

pelo BNDES.

13ª reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
A primeira reunião do ano realizou-se no dia 14 de março em Brasília e foi aberta pela ministra 

do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, sendo o 13º encontro desse comitê desde sua instalação, em 

outubro de 2008. Foram aprovados os focos de atuação do Fundo Amazônia para o biênio 2013-

2014, que estão explicitados na próxima subseção, juntamente com as modalidades operacionais 

que estabelecem novos critérios para a seleção de projetos, a saber, via projetos estruturantes ou 

via chamada pública.

Essas definições possibilitam uma priorização de temas e subtemas de atuação e resguardam o 

apoio a entidades de atuação local por meio chamadas públicas de projetos, que poderão ser feitas 

pelo próprio Fundo Amazônia ou por parceiros.

A 13ª reunião do COFA foi marcada, ainda, pela renovação de seus representantes, indicados pelas 

instituições que compõem o comitê. Os mandatos têm duração de dois anos, podendo haver uma 

prorrogação pelo mesmo período de tempo.

14ª reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
A segunda reunião de 2013 foi realizada na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, no dia 12 de dezem-

bro. Foi feito um balanço das atividades do ano, com destaque para a evolução nas captações e no 

apoio aos projetos. E também se procedeu à eleição para a presidência do comitê, com a recondu-

ção, por unanimidade, do Ministério do Meio Ambiente ao posto.

Outro ponto importante da reunião foi a apresentação, e a aprovação preliminar pelo COFA, de 

uma proposta de chamada pública para elaboração e implementação de PGTAs, no âmbito da Política 

Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). 

Focos para o apoio do Fundo Amazônia no biênio 2013-2014
Em 2013, o COFA definiu novos focos e modalidades de apoio para o biênio 2013-2014, que passa-

ram a integrar as diretrizes e os critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia. Esse do-

cumento encontra-se anexo e contém as deliberações normativas do COFA a respeito dos critérios 

orientadores, condicionantes mínimos para projetos, modalidades de aplicação dos recursos, restri-

ção de uso dos recursos, critérios de equidade na aplicação dos recursos e limitações na aplicação 

dos recursos.

A seguir, destacam-se os focos para o apoio do Fundo Amazônia no biênio 2013-2014:
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Bioma Amazônia

EIXO MONITORAMENTO E CONTROLE
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL  
E CADASTRO AMBIENTAL RURAL  
(CAR)

Promoção do processo de regularização ambiental de posses e propriedades 
rurais, mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e fortalecimento 
de sistemas estaduais de gestão do CAR visando a sua integração ao Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural (Sicar).

O apoio à implantação do CAR será feito prioritariamente através de operações 
com os estados, que poderão firmar parcerias/contratações no âmbito da  
Lei 8.666/1993 para a execução das ações necessárias. Ficará a cargo do Ministério 
do Meio Ambiente definir requisitos mínimos para a criação dos sistemas estaduais 
de CAR. Caberá prioritariamente aos estados contratar com o Fundo Amazônia o 
apoio financeiro para a execução dessas ações, ficando eles diretamente responsáveis 
pela sua implementação e correspondente prestação de contas ao BNDES.

SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA 
ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS

Estruturação do sistema nacional de controle da origem da madeira, do carvão 
e de outros produtos ou subprodutos florestais e sua integração com os sistemas 
estaduais da Amazônia Legal e com o Sicar.

FISCALIZAÇÃO E POLÍCIA AMBIENTAL Fortalecimento das estruturas de fiscalização e de polícia ambiental do Governo 
Federal e dos governos estaduais, com critérios que garantam uma ação conjunta.

GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL Apoio ao fortalecimento da gestão ambiental municipal, para fins de implantação 
do CAR e/ou descentralização da atividade de licenciamento ambiental de impacto 
local que lhe for legalmente delegada. 

O apoio à estruturação dos órgãos municipais de meio ambiente será 
feito exclusivamente por meio de operações com os estados, que terão a 
responsabilidade de aglutinar essas demandas, devendo envidar esforços para 
abranger todos os municípios de seu território, mediante processo participativo 
de construção dos projetos.

INCÊNDIOS FLORESTAIS E QUEIMADAS 
IRREGULARES

Apoio a ações de combate a incêndios florestais e queimadas irregulares 
apresentadas por órgãos de governo com atuação na Amazônia Legal.

MONITORAMENTO Apoio ao monitoramento do desmatamento, da degradação florestal e das 
queimadas no Bioma Amazônia, prioritariamente em terras indígenas localizadas 
em áreas de alta pressão de desmatamento.

EIXO FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS
PROGRAMA ASSENTAMENTOS VERDES Implementação do Programa Assentamentos Verdes (Programa de Prevenção, 

Combate e Alternativas ao Desmatamento Ilegal em Assentamentos da Amazônia –  
PPCADI – Amazônia), prioritariamente em: (i) assentamentos situados em 
municípios incluídos pelo Ministério do Meio Ambiente na lista dos municípios 
prioritários para as ações de combate ao desmatamento e (ii) os assentamentos 
com maior cobertura florestal.

MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL Apoio ao manejo florestal madeireiro sustentável.

ECONOMIA EXTRATIVISTA Apoio à valorização da economia extrativista em unidades de conservação de 
uso sustentável e suas zonas de amortecimento em apoio ao plano nacional da 
sociobiodiversidade, com prioridade para: (i) as reservas extrativistas (Resex) onde 
se observem altos índices de desmatamento; (ii) unidades de conservação inseridas 
no Programa Bolsa Verde; e (iii) unidades de conservação situadas em municípios 
incluídos pelo Ministério do Meio Ambiente na lista dos municípios prioritários 
para as ações de combate ao desmatamento.

PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAL

Apoio à recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal 
objetivando a implantação de Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de 
posses e propriedades rurais.

AGRICULTURA FAMILIAR Apoio a atividades produtivas sustentáveis de comunidades constituídas 
majoritariamente por agricultores familiares.

EIXO ORDENAMENTO FUNDIÁRIO E TERRITORIAL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Apoio à regularização fundiária de terras públicas, com prioridade nas 

áreas críticas por pressão do desmatamento, priorizadas, ainda, as ações de 
digitalização do acervo fundiário e construção ou consolidação das bases 
cartográficas fundiárias dos estados e a informatização de registros de imóveis e 
de órgãos estaduais de terras. 
Não será passível de apoio o pagamento de indenizações por desapropriação.

TERRAS INDÍGENAS Apoio à elaboração e implementação dos planos de gestão territorial e ambiental 
de terras indígenas, alinhados com a Política Nacional de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI).

ÁREAS PROTEGIDAS Apoio à criação e consolidação de áreas protegidas.
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FOCO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
NOVOS PRODUTOS DA 
SOCIOBIODIVERSIDADE

Apoio à pesquisa científica e tecnológica voltada às cadeias de produtos da 
sociobiodiversidade, inclusive para o desenvolvimento de novos produtos a partir 
da biodiversidade amazônica – fármacos, fitofármacos, medicamentos, produtos 
cosméticos e outros de interesse das indústrias química e de alimentos.

ATIVIDADES PRODUTIVAS  
SUSTENTÁVEIS

Apoio à pesquisa científica e tecnológica voltada ao manejo florestal madeireiro, 
à recuperação de áreas degradadas, à integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), 
à pesca e aquicultura sustentáveis.

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS Apoio ao desenvolvimento de metodologias para mensuração do estoque e da 
capacidade de armazenamento de carbono da biomassa da floresta amazônica e 
de mensuração de outros serviços ecossistêmicos.

SILVICULTURA NATIVA Apoio ao desenvolvimento de tecnologias para silvicultura de espécies nativas, 
incluindo produção e armazenamento de sementes e mudas.

SISTEMAS DE MONITORAMENTO  
E CONTROLE DO DESMATAMENTO

Apoio ao desenvolvimento de tecnologias de sistemas de monitoramento e controle 
do desmatamento e de processamento de imagens da superfície terrestre para fins 
de mapeamento temático da vegetação como subsídio à gestão florestal.

NOVOS PADRÕES DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Apoio à pesquisa socioeconômica com metodologias participativas para novos 
padrões de desenvolvimento sustentável para a região.

Modalidades operacionais
Os focos definidos serão apoiados por meio da apresentação direta de projetos estruturantes ou de 

projetos selecionados por chamadas públicas promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia (BNDES) 

ou por intermédio de instituições parceiras.

PROJETO ESTRUTURANTE
Projeto estruturante será aquele que atenda cumulativamente aos critérios a seguir:

• Contribua para a implementação de uma política pública.
• Seja resolutivo em relação à situação-problema.
• Tenha escala no território (sempre que o projeto desenvolva suas ações no território).

Será considerado atendido o critério “ter escala no território” quando, por exemplo, as ações do projeto abrangerem 
em sua totalidade um conjunto de municípios, de assentamentos ou de áreas protegidas, uma região estadual de 
planejamento, o entorno de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) etc. A definição da escala territorial 
deve ser balizada de acordo com as características do projeto e as respectivas políticas públicas.

Os projetos estruturantes poderão ser propostos por: (i) órgãos do Governo Federal; (ii) órgãos dos governos estaduais;  
ou (iii) organizações privadas sem fins lucrativos.  

No caso de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, os projetos estruturantes poderão ser propostos por 
instituições científicas e tecnológicas e/ou suas fundações de apoio e/ou organizações da sociedade civil que tenham 
essa finalidade definida em seu contrato social ou estatuto, ou, ainda, por órgãos do Governo Federal ou dos governos 
estaduais. No âmbito do desenvolvimento científico e tecnológico, também poderão ser apoiadas na modalidade direta 
(“balcão”) iniciativas que objetivem a formulação de estratégias inovadoras de combate ao desmatamento.

CHAMADA PÚBLICA
Além das chamadas de projetos promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia (BNDES), será admitido o apoio a 
instituições parceiras para que estas promovam chamadas públicas de projetos. As instituições parceiras deverão 
comprovar experiência, conhecimento e capacidade operacional para conferir qualidade e escala às chamadas públicas, 
entendendo-se por instituições parceiras as entidades do terceiro setor e do Governo Federal e do estadual. 

O Fundo Amazônia estará aberto permanentemente à apresentação, por instituições parceiras, de pedidos de 
colaboração financeira que busquem seu apoio para a realização de chamadas públicas de projetos, com foco nas ações 
priorizadas para o biênio 2013-2014.  

As chamadas públicas promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia ou apoiadas indiretamente por meio das 
instituições parceiras deverão ser objeto de publicidade, com sua divulgação na página da internet do Fundo Amazônia 
ou das instituições parceiras responsáveis, conforme o caso. 

Também poderão ser objeto de apoio estudos e pesquisas nas áreas temáticas do Fundo Amazônia, selecionados pelo 
BNDES, por meio de chamadas públicas, que propiciem, direta ou indiretamente, a geração de projetos que possam 
implicar significativos investimentos públicos ou privados.

Complementarmente, foi autorizado o apoio direto (“balcão”) à segunda fase de projetos pre-

viamente apoiados pelo Fundo Amazônia, concluídos ou em fase final de execução, que objetivem a 

continuidade e a ampliação de seus resultados, considerando prioritariamente aqueles que se enqua-

drem nos focos definidos para o biênio 2013-2014.
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No caso dos projetos fora do Bioma Amazônia, os focos de atuação ficaram definidos da seguinte 

forma:

OUTROS BIOMAS BRASILEIROS
CAR e PRA Serão apoiados: (i) prioritariamente projetos propostos por governos estaduais 

com a presença dos biomas cerrado e/ou caatinga em seu território, visando à 
promoção do processo de regularização ambiental de posses e propriedades 
rurais, pela inscrição no CAR, por meio da adesão ou integração ao Sicar; e (ii) o 
desenvolvimento de sistemas de monitoramento do PRA.

SISTEMAS DE MONITORAMENTO  
DO DESMATAMENTO EM  
OUTROS PAÍSES TROPICAIS

Continua autorizado o apoio do Fundo Amazônia a projetos que contribuam 
para a criação ou aprimoramento de sistemas de monitoramento da cobertura 
florestal em outros países tropicais, conforme diretrizes e critérios vigentes.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Regras para a captação de recursos
A captação de recursos para o Fundo Amazônia é condicionada à redução das emissões de gases de 

efeito estufa oriundas do desmatamento, ou seja, o Brasil precisa comprovar a redução do desmata-

mento na Amazônia para viabilizar a captação de novos recursos.

Para cálculo do limite de captação anual do Fundo Amazônia, optou-se por um método simples e 

conservador, de modo a assegurar que os valores de redução das emissões não sejam sobre-estimados. 

De forma resumida, o cálculo para obter os valores de redução das emissões de carbono oriundas de 

desmatamento resulta da diferença entre a taxa de desmatamento média histórica e a área desma-

tada efetivamente aferida no ano em avaliação, multiplicando-se esse resultado pela quantidade de 

carbono presente na biomassa, em toneladas de carbono por hectare. Assim, o cálculo é dado pela 

seguinte equação:

ED = (TDM - TD) * tC/ha ED = redução nas emissões de carbono oriundas de desmatamento, em toneladas de carbono (tC)
TDM = taxa de desmatamento média (em hectares)
TD = Taxa de desmatamento anual do período (em hectares)
tC/ha = Toneladas de carbono por hectare de floresta

A taxa de desmatamento no Bioma Amazônia é aferida pelo Inpe,2 órgão público vinculado ao Mi-

nistério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A quantidade de carbono por hectare contido na biomassa 

florestal é calculada conforme metodologia definida pelo Ministério do Meio Ambiente. Seguem 

algumas informações a respeito dessas variáveis.

Taxa de desmatamento anual aferida pelo Inpe
Desde 1988, o Inpe utiliza um eficiente sistema de monitoramento por satélite da cobertura florestal 

da Amazônia brasileira, que permite estimar as taxas anuais de desmatamento para a região.

A partir de 2002, essas estimativas passaram a ser obtidas por sistema de classificação digital de 

imagens, de acordo com a Metodologia Prodes (Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na 

Amazônia Legal) do Inpe, que utiliza sensores capazes de captar todos os desmatamentos maiores 

que 6,25 ha, característica que tornou o sistema confiável e reconhecido internacionalmente.3

2  O Inpe tem como missão produzir ciência e tecnologia nas áreas espacial e do ambiente terrestre.
3  Segundo o CTFA, a base de erro do Prodes é de cerca de 8%.
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As taxas são calculadas anualmente para períodos que vão de 1º de agosto a 31 de julho. Dessa 

forma, as taxas de referência de 2013, por exemplo, envolvem os desmatamentos identificados de 1º 

de agosto de 2012 a 31 de julho de 2013.

Taxa de desmatamento média histórica
As taxas de desmatamento anuais a serem empregadas no cálculo das reduções de emissões são 

confrontadas com a média das taxas de desmatamento de períodos de dez anos. Esses decênios são 

atualizados a cada cinco anos, de modo que, no período de 2011 a 2015, as taxas de desmatamento 

anuais serão confrontadas com a média dos desmatamentos de 2001 a 2010 – taxa de desmatamento 

média (TDM) 2001-2010. No período subsequente, de 2016 a 2020, as taxas de desmatamento anuais 

serão confrontadas com a TDM 2006-2015.

Nesse contexto, cumpre importante papel o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC),4 

lançado pelo Governo Federal em dezembro de 2008. Ele estabelece metas que, uma vez alcan-

çadas, corresponderão à redução de emissões de gases de efeito estufa, além de outros ganhos 

ambientais e benefícios socioeconômicos. Essas metas foram determinadas pelo Comitê Interminis-

terial sobre Mudança do Clima, com a colaboração de outros colegiados e instâncias, entre eles, o 

Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e a Comissão Interministerial de Mudança Global do Cli-

ma. No PNMC foram definidas metas quadrienais de redução do desmatamento na Amazônia, que 

estão demonstradas no Gráfico 2.

GRÁFICO 2: METAS QUADRIENAIS DE REDUÇÃO DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA CONSTANTES  
DO PLANO NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA

Fonte: Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

Duas metas estabelecidas no PNMC já foram cumpridas, conforme dados do Prodes apresentados 

na Tabela 2. Para o período 2006-2009, o compromisso assumido pelo governo brasileiro foi de redu-

ção de 40% da taxa média de desmatamento em relação ao período 1996-2005. A redução verificada 

foi de 41%. Para os quadriênios 2010-2013 e 2014-2017, a meta estabelecida foi de redução de 30% 

em relação ao quadriênio imediatamente anterior. No período de 2010-2013, foi verificada uma re-

dução de mais de 48%. 

O Fundo Amazônia é uma grande inovação em relação a políticas públicas, pois representa o re-

conhecimento da necessidade de um instrumento financeiro que tenha capacidade de responder aos 

4  O PNMC pode ser consultado na íntegra no site do Ministério do Meio Ambiente (<www.mma.gov.br>).
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desafios da prevenção e do controle do desmatamento. Assim, sua atuação colabora para o alcance 

das metas do PNMC, em especial para a redução permanente das taxas de desmatamento e a inter-

rupção da perda de cobertura florestal até o ano de 2017.

Estimativa do carbono contido na biomassa florestal
Até o ano florestal de 2010, para calcular os valores-limite de captação, o Fundo Amazônia adotou o 

valor de cem toneladas de carbono por hectare (tC/ha) de biomassa, equivalente a 367 toneladas de 

dióxido de carbono equivalente por hectare (tCO2/ha), valor conservador perante os dados encontra-

dos na literatura (entre 130 tC/ha e 320 tC/ha), porém adequado para a simplificação dos cálculos e o 

entendimento do mecanismo proposto. Todavia, por recomendação do CTFA, a partir do ano florestal 

de 2011, esse valor foi alterado para 132,2 tC/ha.

É utilizado o preço-padrão de US$ 5,00/tCO2 (cinco dólares norte-americanos por tonelada de 

dióxido de carbono). Registre-se que a estimativa de carbono pode variar de acordo com a localiza-

ção e as características da área florestal observada e que os dados relativos à degradação florestal 

ainda não são registrados pelo Prodes. Assim, o resultado de redução de emissões ainda pode vir a 

ser alterado com a implementação dessas duas variáveis, o que deverá ocorrer quando os dados do 

Inventário Florestal Nacional permitirem e futuros sistemas de monitoramento estiverem operando.

Compete ao Ministério do Meio Ambiente definir a metodologia de cálculo do limite de cap-

tação anual do Fundo Amazônia, e cabe aos especialistas do CTFA atestar a redução efetiva de 

emissões de carbono oriundas de desmatamento em um determinado período, avaliando a me-

todologia de cálculo da área de desmatamento e a quantidade de carbono por hectare utilizada 

no cálculo das emissões. Com base nos dados de redução das emissões, atestados pelo CTFA, o 

BNDES fica autorizado a captar doações e emitir diplomas de reconhecimento à contribuição dos 

doadores ao fundo. Na Figura 3 pode-se ver esquematicamente o fluxo de captação de recursos 

do Fundo Amazônia.

FIGURA 3: FLUXO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO AMAZÔNIA

Fonte: BNDES.

 Ministério do Meio Ambiente prepara nota técnica com o cálculo da redução efetiva de emissões 
de carbono oriundas de desmatamento e com o valor monetário equivalente de contribuição que corresponde

 ao limite de captação do Fundo Amazônia para um determinado ano florestal

CTFA atesta o cálculo das emissões de carbono do Ministério do Meio Ambiente avaliando a metodologia de cálculo 
da área de desmatamento e a quantidade de carbono por hectare utilizada no cálculo das emissões

Ministério do Meio Ambiente envia a ata da reunião do CTFA ao BNDES, 
informando o limite de captação referente ao ano florestal avaliado

BNDES procede à captação de recursos, observando o limite de captação informado pelo Ministério do Meio Ambiente
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Doações formalizadas
Com base nos limites anuais de captação atestados pelo CTFA, o Fundo Amazônia recebe doações de 

governos estrangeiros e empresas e poderá passar a receber doações de pessoas, organizações não 

governamentais e instituições multilaterais. Até o fim de 2013, foram formalizados compromissos de 

doações ao Fundo Amazônia de R$ 1.724.571.427,68 (US$ 792.065.106,19). Desse total, já foram de-

positados na conta do Fundo Amazônia R$ 1.685.489.827,68 (US$ 775.436.524,66).5

O governo da Noruega foi o primeiro e, até o momento, o maior doador de recursos ao Fundo Ama-

zônia, tendo aportado integralmente tudo o que foi comprometido em contratos de doação celebrados 

com o BNDES (NOK6 4.550.000.000,00), o equivalente a R$ 1.653.944.934,43 (US$ 758.589.348,12). Esse 

importante parceiro manifestou a intenção de doar um total de US$ 1.000.000.000,00 até o ano de 

2015, condicionado à redução do desmatamento no Bioma Amazônia.

Adicionalmente, a partir de 2010, o Fundo Amazônia recebeu o apoio do governo da Ale-

manha, por meio do KfW Entwicklungsbank, que formalizou compromisso de aporte no valor 

de EUR7 21.000.000,00, o equivalente a US$ 28.445.914,42.8 Até o fim de 2013, R$ 22.598.700,00  

(US$ 11.817.332,89) desse total já haviam sido depositados na conta do Fundo.9

Em 2011, o Fundo Amazônia passou a contar com seu terceiro doador, a Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras), primeira empresa brasileira a contribuir para o fundo. A Petrobras aportou, até 2013,  

R$ 8.946.193,25, o equivalente a US$ 5.029.843,65. 

Conforme estabelecido no Decreto 6.527/2008, o BNDES tem a obrigação de manter segregados, 

em seus registros contábeis, os recursos oriundos das doações, dos quais 3% são destinados à cober-

tura de custos operacionais e demais despesas relacionadas ao Fundo Amazônia, incluindo a contra-

tação das auditorias. 

Governo da Noruega
O BNDES celebrou um contrato de doação (Donation Agreement), em 25 de março de 2009, com o 

Ministério das Relações Exteriores da Noruega, no qual foi prevista uma doação ao Fundo Amazônia 

no valor de até NOK 700.000.000,00 (US$ 119.555.204,58).

Conforme previsto no contrato, os valores das doações que poderiam ser solicitados nos anos sub-

sequentes seriam especificados em aditivos propostos pelo doador. Foram celebrados cinco aditivos 

ao Donation Agreement, por meio dos quais o governo da Noruega se comprometeu a realizar doa-

ções adicionais de até NOK 2.850.000.000,00 (US$ 475.368.022,43).

Contrato de aditamento e consolidação
Em 17 de setembro de 2013, o BNDES e o governo da Noruega assinaram um novo contrato (Amended 

and Restated Donation Agreement) visando consolidar os acordos anteriores de doação da Noruega 

para o Fundo Amazônia e ampliar a vigência dessa cooperação.

5 Valores convertidos para US$ pela taxa de câmbio média da data do ingresso dos recursos divulgada pelo Banco Central do Brasil.
6 NOK, kr ou kr$  – Coroa Norueguesa.
7 EUR ou € – Euro.
8  Valor composto por: (i) doações contratadas já recebidas convertidas para US$ nas datas do efetivo recebimento dos recursos pelo BNDES, conforme expresso 
nos diplomas de doações e (ii) saldo das doações; contratadas a receber na taxa de câmbio de 31.12.2014, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
9  No fim do mês de dezembro de 2013, o KfW informou ao BNDES a transferência de US$ 11.120.181,53. Esse montante ingressou no Fundo Amazônia 
em 6.1.2014. 
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O novo contrato prevê que os recursos doados sejam utilizados em projetos do Fundo Amazônia 

até o fim de 2020. No instrumento, foi prevista a possibilidade de transferência integral dos recursos 

até então doados pela Noruega, o que foi possibilitado pela isenção da incidência dos tributos bra-

sileiros PIS/Pasep e Cofins sobre as doações ao Fundo Amazônia instituída pela Lei 12.810, de 15 de 

maio de 2013, que alterou a Lei 11.828/2008. 

Aditivo ao contrato de doação consolidado
Em 10 de dezembro de 2013, foi celebrado o primeiro aditivo ao contrato de doação consolidado.  

O governo da Noruega se comprometeu a realizar uma doação adicional de NOK 1.000.000.000,00 

(US$ 163.666.121,11). 

Governo da Alemanha
No âmbito da cooperação financeira oficial entre os governos da Alemanha e do Brasil, foi celebra-

do, em 7 de dezembro de 2010, entre o KfW Entwicklungsbank e o BNDES, o Contrato de Contri-

buição Financeira ao Fundo Amazônia. Nessa mesma data, também ficaram ajustados os detalhes 

para a execução do contrato por meio de acordo em separado. O valor total do contrato é de até  

EUR 21.000.000,00 (US$ 28.445.914,42).

Petróleo Brasileiro S.A.
O BNDES celebrou com a Petrobras até 2012 seis contratos de doações ao Fundo Amazônia, no mon-

tante de R$ 7.929.444,23 (US$ 4.534.515,00). No ano de 2013, mais três contratos de doação foram cele-

brados (em 19 de fevereiro, 22 março e 24 de setembro), totalizando R$ 1.016.749,02 (US$ 495.328,65). 

No total, a Petrobras doou ao Fundo Amazônia R$ 8.946.193,25 (US$ 5.029.843,65).

A doação da companhia está em linha com a exigência do Ibama de que a Petrobras implemente 

projetos de neutralização de carbono em relação à emissão de gases de efeito estufa provocada por 

suas atividades. As emissões são decorrentes da queima extraordinária de gás, originárias da produ-

ção e do escoamento de petróleo e gás natural realizados pela empresa.

A destinação dos recursos doados é voltada exclusivamente a projetos a serem financiados no 

âmbito do Fundo Amazônia segundo suas normas, condições, diretrizes e critérios. Cabe ao BNDES a 

responsabilidade pela análise, aprovação e contratação de projetos e também pelo acompanhamen-

to, monitoramento e prestação de contas.

Por determinação da Diretoria do BNDES, por meio da Decisão de Diretoria 832/2012-BNDES, as 

doações ao Fundo Amazônia captadas com fontes públicas controladas pela União Federal devem 

ser segregadas contabilmente de modo a garantir que os recursos não sejam destinados a projetos 

executados pela União.

Diplomas: reconhecimento da contribuição dos doadores
Ao captar doações para o Fundo Amazônia, o BNDES deve emitir diplomas informando o montante 

da contribuição financeira e sua correspondência em toneladas de carbono. Esses diplomas são nomi-

nais, intransferíveis e não geram direitos ou créditos de nenhuma natureza. Dessa forma, no diploma 

ficam identificados o doador e a parcela de sua contribuição para o esforço de redução das emissões 

de gás carbônico. A Tabela 4 apresenta os dados sobre os recursos já captados.
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TABELA 4: RECURSOS CAPTADOS

DOADOR PARCELA

DATA DE 
INGRESSO 

DOS 
RECURSOS  
(DIA.MÊS.

ANO)

VALOR ORIGINAL  
DA DOAÇÃO

VALOR EM  
R$ (BRL)*

VALOR EM  
US$ (USD)*

TONELADAS 
DE DIÓXIDO 

DE CARBONO 
(TCO2)

TONELADAS 
DE CARBONO 

(TCO)

ANO DA 
REDUÇÃO

Noruega 1ª 9.10.2009 NOK 123.437.000,00 36.448.350,22 20.960.578,70 4.192.115,7 1.142.265,9 2006

Noruega 2ª 9.8.2010 NOK 169.262.000,00 49.600.536,48 28.283.364,59 5.656.672,9 1.541.327,8 2006

Noruega 3ª 23.3.2012 NOK 261.273.000,00 82.144.231,20 45.149.077,28 9.029.815,0 2.462.677,0 2006

Noruega 4ª 2.10.2012 NOK 101.774.000,00 36.109.415,20 17.817.731,77 3.563.546,0 971.876,0 2006

Noruega 5ª 26.6.2013 NOK 44.254.000,00 16.139.433,80 7.344.452,24 1.468.890,0 400.606,0 2006

Noruega 6ª 26.6.2013 NOK 64.465.000,00 23.510.385,50 10.698.696,47 2.139.739,0 583.565,0 2009

Noruega
 

 7ª
 

 4.10.2013
 

NOK 2.785.535.000,00 1.024.642.336,54  464.669.325,96 26.207.821,0 7.147.588,0 2009

33.363.022,0 9.099.006,0 2010

33.363.022,0 9.099.006,0 2011

Noruega 8ª 23.12.2013 NOK 1.000.000.000,00 385.350.245,49 163.666.121,11 32.733.224,0 8.927.243,0 2012

KfW 
Alemanha

1ª 29.12.2010 EUR 3.000.000,00 6.644.100,00 3.952.500,00 790.500,0 215.395,0 2009

KfW 
Alemanha

2ª 8.1.2013 EUR 6.000.000,00 15.954.600,00 7.864.832,89 1.572.967,0 428.991,0 2009

Petrobras 1ª 14.10.2011 BRL 1.765.983,70 1.765.983,70 1.016.335,00 203.267,0 55.436,0 2006

Petrobras 2ª 14.10.2011 BRL 4.114.671,55 4.114.671,55 2.368.020,00 473.604,0 129.164,0 2006

Petrobras 3ª 14.10.2011 BRL 1.435.257,60 1.435.257,60 826.000,00 165.200,0 45.054,0 2006

Petrobras 4ª 23.1.2012 BRL 156.626,00 156.626,00 88.750,00 17.750,0 4.841,0 2006

Petrobras 5ª 26.4.2012 BRL 282.584,58 282.584,58 150.255,00 30.051,0 8.196,0 2006

Petrobras 6ª 13.7.2012 BRL 174.320,80 174.320,80 85.155,00 17.031,0 4.645,0 2006

Petrobras 7ª 20.2.2013 BRL 327.834,78 327.834,78 167.288,25 33.457,7 9.124,8 2006

Petrobras 8ª 25.3.2013 BRL 357.002,13 357.002,13 177.383,55 35.477,0 9.675,0 2006

Petrobras 9ª 25.9.2013 BRL 331.912,11 331.912,11 150.656,85 30.131,0 8.218,0 2006

Total 1.685.489.827,68 775.436.524,66 155.087.303,3 42.293.900,5

* Valores históricos em reais e dólares, tais como estão inscritos nos diplomas emitidos pelo Fundo Amazônia.
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O FUNDO AMAZÔNIA NO BNDES

QUEM SOMOS

O BNDES, empresa pública federal fundada em 1952, é o principal instrumento de financiamento de 

longo prazo para a realização de investimentos em todos os segmentos da economia brasileira, com 

uma atuação que abrange as dimensões social, regional e ambiental.

A missão do BNDES é a promoção do desenvolvimento sustentável do país. Em seu histórico de 

atuação, o Banco apresenta um legado de expressivos resultados para o desenvolvimento econô-

mico e social do Brasil, tendo introduzido práticas inovadoras em gestão e responsabilidade socio-

ambiental.

No cumprimento de sua missão, tem como principal objetivo criar condições e instrumentos de 

apoio financeiro que lhe permitam responder aos desafios do desenvolvimento. O cumprimento de 

suas diversas atividades requer a capacitação permanente de seus funcionários, admitidos por con-

curso público de âmbito nacional.

As decisões do BNDES são fundamentadas por diretrizes técnicas e são submetidas à auditoria e 

ao controle pelos órgãos externos constituídos para esse fim, incluindo mecanismos de responsabili-

zação. O BNDES é também signatário do Protocolo Verde e expressa sua Política Socioambiental de 

forma pública e transparente, buscando a excelência no exercício de sua missão e sua responsabilida-

de corporativa.

PARA SABER MAIS SOBRE ESSES TEMAS:

1. Política Socioambiental: Portal do BNDES10 > Áreas de Atuação > Meio Ambiente > Nesta 

Seção > Política Socioambiental

10 <www.bndes.gov.br>.
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2. Protocolo Verde: Portal do BNDES > Áreas de Atuação > Meio Ambiente > Nesta Seção > 

Outros compromissos

Em seu Planejamento Corporativo para o período 2009-2014, o Banco elegeu a inovação, o desen-

volvimento local e regional e o desenvolvimento socioambiental como os aspectos mais importantes 

do fomento econômico no contexto atual, que devem ser promovidos e enfatizados em todos os 

empreendimentos por ele apoiados. Assim, o BNDES reforça o compromisso histórico com o desen-

volvimento de toda a sociedade brasileira.

FLUXO OPERACIONAL DE PROJETOS

Critérios de elegibilidade
Para que a colaboração financeira do BNDES a um projeto seja efetivada, é necessário que algumas 

etapas operacionais sejam cumpridas. Trata-se do ciclo operacional do BNDES, que envolve procedi-

mentos de análise e de acompanhamento e deliberações por instâncias decisórias superiores. 

Os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia são de natureza não reembolsável, ou seja, o executor 

ou beneficiário do projeto não precisa, nesses casos, devolver os recursos disponibilizados. Os projetos 

apoiados pelo Fundo Amazônia seguem regras e procedimentos operacionais usuais adotados para 

os demais projetos financiados pelo BNDES. 

Uma colaboração financeira a um projeto, seja ela reembolsável ou não reembolsável, só é aprovada 

pelo BNDES se for demonstrada a relevância do empreendimento. No caso do Fundo Amazônia, para 

serem aprovados, os projetos devem ser modelados em ações concretas que demonstrem seu potencial 

de contribuição para a redução do desmatamento e da degradação florestal. 

As ações previstas devem demonstrar que são coerentes com o objetivo proposto, assim como com 

o orçamento e o cronograma de implantação do projeto. Para isso, é fundamental que haja sinergia 

e encadeamento lógico entre as ações propostas e, de preferência, que elas tenham articulação e 

integração com ações de outros projetos ou programas com os mesmos objetivos. 

O proponente precisa comprovar que tem capacidade técnica e gerencial para a execução do pro-

jeto, o que é fundamental para que ele seja capaz de gerir os recursos recebidos e de acompanhar o 

alcance dos resultados esperados.

Os projetos a serem apoiados devem se enquadrar nas áreas temáticas estabelecidas pelo  

Decreto 6.527/2008, que autorizou a criação do Fundo Amazônia, bem como devem observar as dire-

trizes do PAS, do PPCDAM e dos Planos Estaduais de Prevenção e Combate ao Desmatamento. Também 

devem observar as diretrizes e os critérios de aplicação dos recursos estabelecidos pelo COFA e as políti-

cas operacionais do BNDES, além de estarem alinhados com as políticas públicas relacionadas.

Tramitação de projetos
O ciclo operacional completo de um projeto no BNDES compreende as etapas de enquadramento, 

análise, aprovação, contratação e desembolso. A condução e a responsabilidade dessas etapas são 

principalmente de duas unidades do BNDES – o Departamento de Prioridades (DEPRI) e o Departa-

mento de Gestão do Fundo Amazônia (DEFAM) –, integrantes das áreas de Planejamento e de Meio 

Ambiente, respectivamente. 
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As avaliações técnicas são submetidas em momentos distintos a dois colegiados, o Comitê de En-

quadramento, Crédito e Mercado de Capitais (CEC) e a Diretoria do BNDES.

A solicitação de colaboração financeira ao Fundo Amazônia é iniciada com o envio de uma pro-

posta formal (Consulta Prévia) pelo postulante. Para a elaboração desse documento, o BNDES fornece 

um modelo, que também serve como roteiro das informações requeridas para o entendimento inicial 

do projeto.

As consultas prévias são recebidas e avaliadas pelo DEPRI, que verifica a documentação preliminar 

e a aderência do projeto às diretrizes e aos critérios aplicáveis ao Fundo Amazônia. No documento, 

são apresentadas as características básicas da instituição proponente e do projeto para o qual é soli-

citado o apoio financeiro. 

Com base nessas informações, é feita uma pré-avaliação da instituição proponente, que inclui a 

verificação de sua capacitação gerencial, seu histórico de projetos realizados e sua classificação cadas-

tral, entre outros aspectos. Nessa etapa, denominada internamente como “avaliação do enquadra-

mento”, também são consultadas as áreas de Crédito e de Meio Ambiente do BNDES.

Entende-se como instituição proponente ou postulante a pessoa jurídica que submete a Consulta 

Prévia ao Fundo Amazônia. Ao firmar contrato de colaboração financeira não reembolsável com o 

BNDES, a entidade passa a ser denominada beneficiária.11 A beneficiária é a responsável, perante o 

BNDES, pela execução do projeto e por todas as demais obrigações associadas, como envio de rela-

tórios sobre o andamento do projeto e apoio ao BNDES no acompanhamento da execução físico-

-financeira das atividades e no monitoramento e na avaliação de resultados.

Se o CEC considerar que a proposta atende aos requisitos mínimos, ou seja, se ela for considerada 

“enquadrada”, o proponente deve apresentar informações complementares, de modo a compor, com 

as informações da Consulta Prévia, um projeto detalhado. 

Inicia-se, então, a fase de análise pela equipe do DEFAM. Nessa etapa, realizam-se estudos, visitas 

técnicas ao escritório da postulante ou ao local de implantação do projeto, reuniões e outras inter-

locuções para definição dos itens financiáveis e do cronograma de execução, identificação dos custos 

envolvidos, de eventuais contrapartidas e das condições para contratação e liberação dos recursos, 

entre outros aspectos definidos em comum acordo com os proponentes. 

Finalizada a análise, o DEFAM elabora a recomendação técnica quanto ao apoio financeiro ao 

projeto, o que será deliberado pela Diretoria do BNDES. Caso o apoio seja aprovado, passa-se à fase 

de apresentação, pela beneficiária, da documentação necessária à contratação.

Depois da assinatura do contrato, inicia-se a fase de execução do projeto. Os desembolsos dos 

recursos são realizados em parcelas, de acordo com os termos do contrato assinado e o cronograma 

físico-financeiro acordado. O andamento da execução é verificado no acompanhamento técnico rea-

lizado pela equipe do BNDES/Fundo Amazônia.

A Figura 4 resume as etapas da tramitação de projetos descrita, seus respectivos registros protoco-

lares e alçadas técnicas responsáveis.

11 A beneficiária responsável pelo projeto não se confunde com o público-alvo beneficiado, cujos indivíduos componentes são chamados de “beneficiá-
rios finais”.
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FIGURA 4: ETAPAS OPERACIONAIS DO BNDES

Os registros correspondem aos níveis protocolares utilizados pelo BNDES em função da suficiência e completude na apresentação das informações reque-
ridas, do tempo necessário para o proponente obter e enviar as informações solicitadas, do estágio de definições e de detalhamento do projeto proposto, 

bem como para o tempo necessário de sua análise e recomendação técnica da operação para deliberação das alçadas competentes. Esses níveis correspon-
dem à forma como as informações de carteira do Fundo Amazônia são divulgadas até o momento. 

Fonte: BNDES.

Esse fluxo operacional está publicado nos portais eletrônicos do BNDES e do Fundo Amazônia, nos 

quais estão descritas todas as etapas para análise e concessão da colaboração financeira, incluindo 

as alçadas competentes. Os procedimentos detalhados para a apresentação de pedidos de apoio são 

amplamente divulgados. Informações quanto à documentação necessária em cada etapa são disponi-

bilizadas no portal do Fundo Amazônia, incluindo modelos de documentos para o acompanhamento 

da execução do projeto.

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COOPERAÇÃO TÉCNICA

Como gestor do Fundo Amazônia, o BNDES mantém intenso diálogo com diversos públicos de inte-

resse, com os objetivos contínuos de dar transparência a suas atividades, obter subsídios e estabelecer 

parcerias com vistas ao aprimoramento de suas ações.

Dentre essas ações, cabe destacar o acordo de cooperação técnica do Fundo Amazônia com a 

agência de cooperação técnica alemã – GIZ –, cujo plano de trabalho está pautado na realização dos 

seguintes objetivos e resultados:

• proponentes com maior capacidade institucional na elaboração e implementação de projetos 

para o Fundo Amazônia;

• instrumentos de monitoramento de impactos e resultados dos projetos aprimorados;

• fortalecimento da cooperação internacional do fundo, incluindo a identificação de 

oportunidades de realização de projetos em outros países;

• conhecimento da experiência comparada no desenvolvimento de políticas de ciência e 

tecnologia, notadamente na área de biotecnologia;

• identificação de oportunidades em atividades produtivas sustentáveis; ações para a conservação 

e o uso sustentável da biodiversidade; serviços ambientais; ações com povos tradicionais, 

comunidades e terras indígenas; regularização fundiária e recuperação de áreas desmatadas; e

• identificação de mecanismos financeiros inovadores.

Em 2013, destacam-se as seguintes atividades:

• continuidade do ciclo de palestras para a equipe do Fundo Amazônia com especialistas de 

áreas prioritárias para sua atuação;

• continuidade do apoio aos órgãos estaduais de meio ambiente da Amazônia Legal na 

elaboração de projetos de implantação do CAR a serem apresentados ao Fundo Amazônia;

• no âmbito da cooperação internacional, a GIZ disponibilizou informações estratégicas sobre 

a capacidade de monitoramento da cobertura florestal nos demais países com a presença do 

Bioma Amazônia;

DEPRI

ENQUADRAMENTO ANÁLISE APROVAÇÃO CONTRATAÇÃO

DEFAM

6 5 4 3 2 1

DEPARTAMENTO 
RESPONSÁVEL

ETAPAS

REGISTROS
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• contribuição de insumos técnicos para o monitoramento de impactos de projetos produtivos 

sustentáveis apoiados pelo Fundo Amazônia; 

• apoio na formulação de estratégia para o fortalecimento de cadeias produtivas de uso 

sustentável da floresta e da biodiversidade; e

• realização de levantamentos sobre as convenções internacionais sobre clima e biodiversidade, 

fundos internacionais e potenciais doadores, objetivando subsidiar uma estratégia de 

captação de recursos para a sustentabilidade do Fundo Amazônia.

COMUNICAÇÃO

Dentre os instrumentos de diálogo, comunicação e divulgação de informações, merecem destaque:

Site www.fundoamazonia.gov.br
O BNDES mantém na internet um site sobre o Fundo Amazônia, que conta também com versões em 

inglês e espanhol. Desde o lançamento de sua primeira versão, em 2010, o site vem passando por 

sucessivos aperfeiçoamentos, realizados pelo DEFAM em conjunto com o Departamento de Desenvol-

vimento de Sistemas da Área de Tecnologia da Informação do BNDES.

Em 2013, a média mensal foi de 3.200 acessos. A maioria é originária do Brasil, principalmente dos 

estados da Região Amazônica e de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Os acessos internacionais são 

provenientes de uma centena de países, com destaque para Estados Unidos, Noruega, Reino Unido e 

Alemanha.

Conteúdo do site
O Fundo Amazônia disponibiliza informações amplas e diversificadas na internet, tais como o fluxo 

operacional para aprovação de projetos e a documentação exigida em cada etapa do projeto. O aten-

dimento ao público é feito por intermédio da seção Fale Conosco (e-mail), por telefone ou por meio 

da leitura das “perguntas mais frequentes”.

Divulgam-se sua carteira total de projetos e, de forma detalhada, os projetos apoiados, sobre 

os quais constam, entre outras, as seguintes informações: nome do projeto e responsável por ele, 

abrangência territorial, beneficiários, objetivos, valor total do projeto, valor do apoio do Fundo 

Amazônia, prazo de execução, data da aprovação e data da contratação. Sempre que já tenham 

ocorrido desembolsos para um projeto, estes são informados, bem como as atividades realizadas 

em seu âmbito.

O BNDES só não divulga informações resultantes de análise que a condição de gestor lhe impõe reali-

zar e que, de alguma forma, possam vir a comprometer a imagem ou reputação dos proponentes.

Relatórios anuais
De forma a dar transparência a suas atividades, o Fundo Amazônia publica on-line na internet seus 

relatórios anuais. Além de serem instrumentos de prestação de contas, os relatórios registram e divul-

gam para a sociedade as ações e os resultados do Fundo Amazônia. Até o momento, estão publicados 

os relatórios anuais de 2009 a 2012. 
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Boletins de notícias
A partir de 2010, com o objetivo de prestar contas de suas atividades ao COFA e aos doadores e para 

ampliar sua comunicação com o público em geral, o Fundo Amazônia passou a publicar um boletim com 

os principais acontecimentos relativos ao trabalho realizado. Ao todo, foram publicados, até dezembro 

de 2013, 45 boletins que divulgaram seminários, apresentações do Fundo Amazônia no Brasil e no exte-

rior, reuniões de trabalho, projetos aprovados, entre outros eventos. Os boletins são publicados no site 

do Fundo Amazônia e enviados por mala direta para e-mails cadastrados.

Eventos de comunicação em 2013
Além de manter um abrangente sistema de comunicação com seus diversos públicos e parceiros, a 

equipe do BNDES também participa de diversos tipos de eventos, como forma de divulgar as ações do 

Fundo Amazônia e prestar contas aos doadores e à sociedade. Em 2013, merece destaque a participa-

ção do Fundo Amazônia nos seguintes eventos:

VI Reunião do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal – 26 e 
27 de abril – São Luís, Maranhão
Formado pelos representantes dos órgãos estaduais de meio ambiente da Amazônia Legal, o fórum 

tem por objetivo estabelecer uma agenda conjunta entre os nove estados para priorização das temá-

ticas ambientais, sociais e econômicas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das popula-

ções amazônicas. 

Jornada pela Integridade do Financiamento Climático – 16 e 17 de maio – Cidade  
do México, México
A jornada faz parte da iniciativa da organização Transparência Internacional (TI) de promover uma 

série de debates globais capazes de contribuir para a melhoria da qualidade das decisões públicas em 

torno do financiamento climático. O evento foi organizado pela filial da TI, Transparência Mexicana, 

e contou com a participação do Brasil, El Salvador, Espanha, México e Peru, além de representantes 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (Pnuma).

Encontro Diálogos Governo e Sociedade Civil, no Âmbito do Fundo Amazônia – 19  
de junho – Brasília
Promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Meio Ambiente, o en-

contro foi marcado pelo anúncio da ampliação dos recursos para a Chamada Pública de Projetos Produ-

tivos Sustentáveis para R$ 100 milhões e pela assinatura de convênios com entidades da sociedade civil 

resultantes da parceria entre o BNDES e a Fundação Banco do Brasil, no âmbito do Fundo Amazônia. 

Foram formalizados 18 projetos abrangendo oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima, Mato Grosso e Tocantins) em mais de dez cadeias produtivas diferentes.

VII Fórum Latino-Americano e do Caribe de Carbono – 28 a 30 de agosto – Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro
Conferência para a difusão de conhecimento e experiências do mercado de carbono que visa 

ampliar o volume de investimentos na América Latina e no Caribe reunindo os principais 
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atores do setor e facilitando os debates voltados à promoção da redução da emissão de gases 

de efeito estufa.

Deforestation and REDD+ in Brazil, What’s going on? e Oslo REDD Exchange  
2013 – 28 e 30 de outubro – Oslo, Noruega
O primeiro foi promovido pelo CICERO, importante centro internacional de pesquisa ambiental e 

climática. O evento teve como principais temas de debate o Fundo Amazônia e os esforços brasilei-

ros para a redução do desmatamento no Brasil. Também contou com a participação da sociedade 

civil brasileira.

O congresso Oslo REDD Exchange 2013 visou compartilhar as lições aprendidas na implementação 

de REDD+ em diferentes países e ampliar o entendimento das precondições para o sucesso da imple-

mentação da agenda de REDD+ para o futuro.

Fórum de Diálogo BNDES e Sociedade Civil – 12 de novembro – Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro
O evento visou discutir os mecanismos de atuação do BNDES, aprofundar o diálogo sobre a participa-

ção direta da sociedade e retomar a agenda de um modelo alternativo de desenvolvimento.

2° Chamado dos Povos da Floresta – 28 e 29 de novembro – Reserva Extrativista  
Gurupá Melgaço, Arquipélago do Marajó, Pará
Evento com a presença dos ministros: do Meio Ambiente, Izabella Teixeira; do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome, Tereza Campello; e do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, para o lançamento 

de pacote de medidas para povos e comunidades extrativistas da Região Amazônica.

Serviço Fale Conosco
Para dar mais transparência e segurança ao fluxo de informações, o BNDES criou a caixa postal  

<fundoamazonia-faleconosco@bndes.gov.br>, objetivando responder às perguntas do público enca-

minhadas por intermédio do site.

Todas as mensagens recebidas são registradas e respondidas. Não estão computadas as consultas 

dirigidas diretamente ao quadro técnico do BNDES e as encaminhadas, por exemplo, por meio da 

assessoria de imprensa do BNDES.

Durante 2013, foram recebidas e respondidas, pelo e-mail <fundoamazonia-faleconosco@bndes.gov.br>, 

152 consultas provenientes dos estados da Amazônia Legal, de outros estados brasileiros e também 

do exterior. Os principais assuntos foram solicitações de esclarecimentos sobre a forma de apresentar 

projetos, informações sobre áreas de atuação do fundo e quem pode ser beneficiário.
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DESEMPENHO OPERACIONAL 

PERFIL DA CARTEIRA DE PROJETOS

De junho de 2009 a dezembro de 2013, o Fundo Amazônia aprovou colaboração financeira a cin-

quenta projetos, no valor total de R$ 771.772.353,59. O número de projetos apoiados nesse período, 

por ano, é apresentado na Tabela 5.

TABELA 5: PROJETOS APROVADOS – 2009-2013

ANO Nº DE PROJETOS 
APROVADOS

VALOR TOTAL  
DO APOIO (R$)

VALOR DESEMBOLSADO  
A PROJETOS (R$)

2009 5 70.339.010,00 -

2010 8 119.891.704,43 11.105.966,90

2011 9* 69.744.280,77* 59.740.091,49

2012 14 179.803.548,39 71.205.781,69

2013 14 331.993.810,00 80.903.376,19

Total apoiado 50 771.772.353,59 222.955.216,27

  *Do número total de projetos e do valor total do apoio, foi excluído o projeto do município de Cumaru do Norte que foi cancelado sem desembolso de recursos.

Fonte: BNDES.

Do total de projetos aprovados, 33 (67%) encontram-se em implementação e receberam recursos fi-

nanceiros para a execução das ações previstas, de acordo com seus cronogramas físico-financeiros, que 

variam de um a cinco anos. No período considerado, o total desembolsado soma R$ 222.955.216,27.12

Tais ações contemplam, entre outras medidas, o apoio ao desenvolvimento de atividades econô-

micas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade, a regularização ambiental e fundiária, a 

recuperação de áreas degradadas, a criação e a consolidação de unidades de conservação da natu-

reza, a elaboração e implantação de planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, o 

12 A lista dos projetos que já receberam recursos é apresentada na Nota Explicativa 5 das demonstrações contábeis do Fundo Amazônia, no Anexo 4 deste relatório.
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fortalecimento institucional e a estruturação físico-operacional de órgãos governamentais de gestão 

ambiental e combate a incêndios, bem como a ampliação do conhecimento disponível e utilizado 

sobre a biodiversidade da região.

Conforme ilustra o Gráfico 3, 18 dos cinquenta projetos da carteira do Fundo Amazônia são pro-

venientes de instituições do terceiro setor. Os demais projetos têm a seguinte distribuição: dois do 

governo federal, 15 da administração pública estadual, oito da administração pública municipal, seis 

de universidades públicas e um de organismo internacional.

GRÁFICO 3: NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS, DISTRIBUIÇÃO POR NATUREZA JURÍDICA DO RESPONSÁVEL

Fonte: BNDES.

Do total do valor do apoio a esses projetos (ver Gráfico 4), 30% serão destinados aos projetos do 

terceiro setor, 10% aos projetos da administração pública federal, 53% a projetos apresentados pela 

administração pública estadual, 2% aos projetos apresentados por universidades, 2% aos projetos 

dos municípios e 3% ao projeto internacional, cujo responsável é a OTCA, organização intergoverna-

mental formada por oito países que, juntos, englobam 99% do Bioma Amazônia. 

GRÁFICO 4: VALOR TOTAL DO APOIO AOS PROJETOS APROVADOS, DISTRIBUIÇÃO POR NATUREZA JURÍDICA 
DO RESPONSÁVEL 

Fonte: BNDES.

Os gráficos 5 e 6 retratam a abrangência territorial dos projetos aprovados pelo número de pro-

jetos apoiados e pelo valor do apoio. Conforme ilustrado, todos os estados da Amazônia Legal serão 

beneficiados, de alguma forma, pela implantação dos projetos. 

Quanto ao valor total do apoio financeiro aprovado, verifica-se que não há concentração de re-

cursos em qualquer um dos estados da Amazônia, conforme as diretrizes e os critérios para aplicação 

dos recursos do Fundo Amazônia.  
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GRÁFICO 5: NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS, DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO

Fonte: BNDES.

GRÁFICO 6: VALOR TOTAL DO APOIO AOS PROJETOS APROVADOS, DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO

Fonte: BNDES.

A evolução anual do portfólio das operações do Fundo (em consulta, em análise e apoiados) está 

representada nos gráficos 7 e 8.

GRÁFICO 7: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PROJETOS, POR SITUAÇÃO NO PORTFÓLIO OPERACIONAL DO BNDES

Fonte: BNDES.

Os quatro estados com maior número de projetos e maior participação no valor total do apoio 

financeiro (Acre, Amazonas, Mato Grosso e Pará) têm, em conjunto, mais de 81% do total da área 
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do Bioma Amazônia no Brasil.13 Cabe mencionar que os estados do Pará e de Mato Grosso foram os 

estados com a maior incidência de desmatamento em 2013.

GRÁFICO 8: EVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL DE PROJETOS, POR SITUAÇÃO NO PORTFÓLIO OPERACIONAL DO BNDES

Fonte: BNDES.

Conforme ilustrado, em 2013, o número de projetos apoiados (aprovados) cresceu 39% em relação 

ao acumulado até 2012, de 36 para cinquenta projetos, ao passo que o volume total da colaboração 

financeira aos projetos cresceu 75% (de R$ 439.778.543,5914 para R$ 771.772.353,59), evidenciando o 

apoio a projetos de maior porte em 2013. 

O Gráfico 9 mostra o número de pedidos de colaboração financeira que foram negados na fase de 

análise preliminar, por não terem se enquadrado nos requisitos de elegibilidade do Fundo Amazônia, 

bem como o de pedidos de apoio que já estavam em fase de análise detalhada e que foram retirados 

do portfólio por falta da apresentação de informações e/ou documentos. 

GRÁFICO 9: NÚMERO DE PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO NÃO APROVADOS

Fonte: BNDES.

13 Informação disponível em: <www.ibge.gov.br>.
14 Foram cancelados R$ 10.000,00 não utilizados, relativos ao projeto Sementes do Portal.
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ASPECTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

As transações contábeis e financeiras relativas ao Fundo Amazônia são registradas e reportadas ao 

público em geral, observada a legislação vigente, além dos princípios e normas promulgados pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), órgão independente que, entre outras atribuições, interna-

liza no Brasil as normas do International Accounting Standards Board (IASB). 

Competem à Área Financeira do BNDES a definição dos registros contábeis e financeiros do Fundo, 

a elaboração de demonstrações financeiras para o devido reporte e a contratação de auditoria inde-

pendente para o exame dessas demonstrações.

As tabelas 6 e 7 resumem as informações constantes nas demonstrações financeiras auditadas e 

em suas notas explicativas referentes ao ano de 2013. As demonstrações auditadas, com informações 

detalhadas, são apresentadas no Anexo 4.

TABELA 6: BALANÇO PATRIMONIAL DO FUNDO AMAZÔNIA EM 31.12.2013  (EM MIL R$)

ATIVO PASSIVO
Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1.463.071 Recursos de projetos
Recursos para custeio

1.463.068
45.607

Despesas antecipadas
 

45.607
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Superávit acumulado 3

Total do ativo  1.508.678 Total do passivo e patrimônio líquido 1.508.678

Do total do ativo circulante, R$ 1.463.068 mil correspondem ao montante disponível, em 31.12.2013, 

para desembolsos a projetos apoiados. Esse montante está investido nos fundos Gaia e Gaia II, geridos 

pelo Banco do Brasil. Esses fundos têm perfil conservador (aplicações em renda fixa – títulos públicos 

brasileiros) e foram contratados para manter a atualização monetária e remunerar os saldos disponí-

veis para apoio financeiro a projetos. Por sua vez, o valor de R$ 3 mil se encontra em conta-corrente 

para eventuais despesas bancárias do Fundo Amazônia debitadas ao BNDES. 

Como se trata de recursos com contraprestação vinculada, conforme estabelecido no  

Decreto 6.527/08 e nos contratos de doação, o recebimento das doações gera uma obrigação relativa 

a terceiros. Assim, os valores são registrados entre os ativos financeiros do Fundo e, como contrapar-

tida, na rubrica “recursos de projetos”, no passivo. Em outras palavras, reconhece-se na contabilidade 

que as doações realizadas não implicam qualquer tipo de aumento patrimonial para o fundo.

A maior parte do que é doado ao Fundo Amazônia (97%) é destinada ao apoio de projetos. Na data 

em que uma doação ingressa, 3% do valor da doação é reconhecido na contabilidade como passivo na 

rubrica “recursos para custeio”, sendo esses recursos destinados a cobrir as despesas relacionadas ao 

Fundo Amazônia, incluídas as despesas referentes à operacionalização do CTFA e do COFA, bem como 

os custos de contratação de serviços de auditoria. Por sua vez, a saída dos 3% da conta-corrente do 

Fundo Amazônia para o BNDES é registrada como “despesa antecipada”. Na Tabela 6, R$ 45.607 mil 

referem-se aos saldos dos recursos decorrentes da segregação de 3% de cada doação e ainda não utili-

zados pelo BNDES para cobrir despesas e custos administrativos relativos ao Fundo Amazônia.

Enquanto o balanço patrimonial aponta saldos acumulados, a demonstração de resultados exibida 

na Tabela 7 considera apenas o que ocorreu no ano de 2013. O total de R$ 80.903 mil apresentado nas 
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rubricas “receita de doações para investimentos” e “despesas com doações para investimento” refe-

re-se aos valores efetivamente desembolsados a projetos apoiados pelo Fundo Amazônia em 2013. 

TABELA 7: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2013 (EM MIL R$)

RECEITAS  
Receita de doações para investimentos 80.903
Receita de doações para custeio 724
Receita financeira 30.471

112.098

(-) DESPESAS  
Despesas com doações para investimento  (80.903)
Despesas administrativas  (724)
Despesas com remuneração de recursos de projetos                                                                                                       (30.471)

 (112.098)

Superávit/déficit do período                                                                                                                           0

De acordo com o entendimento da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da  

7ª Região Fiscal, as doações ao Fundo Amazônia não devem integrar, na data de seu ingresso, a base 

de cálculo do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Para fins de 

apuração desses tributos, sempre que houver um desembolso a um projeto apoiado, uma receita e uma 

despesa devem ser reconhecidas, na mesma data e no exato valor desembolsado. Assim, a base de cálcu-

lo para o IR e a CSLL relativa às doações ao fundo será igual a zero, não havendo qualquer recolhimento 

desses tributos aos cofres públicos. 

O montante de R$ 724 mil, informado na Tabela 7, refere-se à apropriação realizada pelo BNDES, 

no exercício de 2013, dos custos operacionais e das despesas relacionadas ao Fundo Amazônia. 

Os rendimentos dos fundos Gaia e Gaia II, no valor R$ 30.471 mil, são considerados receita e despesa 

porque correspondem à remuneração dos recursos disponíveis para desembolsos a projetos, registrados 

nas demonstrações contábeis em contrapartida com “caixa e equivalente de caixa” e “recursos de pro-

jetos” respectivamente.

Auditorias
Anualmente, o Fundo Amazônia passa pelos seguintes processos de auditoria:

1.  Auditoria contábil (financial audit) – para avaliar a veracidade dos saldos registrados nas 

demonstrações financeiras do Fundo Amazônia, bem como a adequação da alocação desses 

saldos nas demonstrações financeiras do BNDES. Assim, nessa auditoria, são examinados os valores 

recebidos dos doadores, os 3% sobre as doações e os valores desembolsados aos projetos apoiados.

2.  Auditoria de cumprimento (compliance audit) – para avaliar se os projetos apoiados, 

tendo em vista seus objetivos, produtos, serviços e ações previstas, estão de acordo com as 

determinações do Decreto 6.527/08, as diretrizes e os critérios do COFA, o PAS e o PPCDAM.

Os procedimentos de auditoria contábil relativos ao ano de 2013 foram realizados pela empresa 

KPMG Auditores Independentes. O referido auditor concluiu pela adequação dos saldos contábeis apre-

sentados pelo BNDES. A auditoria de cumprimento foi executada pela BDO RCS Auditores Independen-

tes, que também concluiu pela conformidade dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia em 2013.

O parecer dos auditores independentes e o relatório da auditoria de cumprimento são exibidos 

nos anexos 4 e 5.
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MONITORAMENTO E  
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Fundo Amazônia apoia ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de 

promoção do uso sustentável dos recursos naturais no Bioma Amazônia. Sua principal referência é o 

Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM). 

O PPCDAM se fundamenta no diagnóstico periódico sobre a extensão, a dinâmica e os vetores  

do desmatamento. O Quadro Lógico do Fundo Amazônia, ferramenta de planejamento, gestão, 

monitoramento e avaliação de resultados e impactos, foi elaborado levando em conta principal-

mente os diagnósticos desse plano, onde são apontadas como as principais causas do desmatamen-

to na Amazônia: 

• expansão da agropecuária, impulsionada pela crescente demanda por commodities no 

mercado globalizado;

• impunidade dos ilícitos ambientais, em razão da baixa capacidade dos órgãos governamentais 

de fiscalizar e punir em um território de dimensões continentais;

• existência de terras públicas não destinadas e baixa segurança jurídica quanto aos títulos 

de propriedade imobiliária na região, o que enseja ocupação extralegal de terras públicas, 

conflitos de terras e desestímulo a investimentos privados; e

• baixa atratividade econômica em manter a floresta em pé, decorrente da falta de infraestrutura 

econômica adequada e de incentivos para promover as cadeias produtivas sustentáveis. 

Foi também identificada uma grande necessidade de investimentos em inovação e produção cien-

tífica voltada para recuperação, conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia.  

Na construção do Quadro Lógico do Fundo Amazônia consideraram-se também as sete áreas temá-

ticas definidas no Decreto 6.527/2008, que regulamenta o funcionamento do Fundo Amazônia, a saber:
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1. gestão de florestas públicas e áreas protegidas;

2. controle, monitoramento e fiscalização ambiental;

3. manejo florestal sustentável;

4. atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta;

5. ZEE, ordenamento territorial e regularização fundiária;

6. conservação e uso sustentável da biodiversidade; e

7. recuperação de áreas desmatadas.

O decreto que autorizou a criação do Fundo Amazônia dispôs que poderão ser utilizados até 20% 

dos recursos desse fundo no desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmata-

mento em outros biomas brasileiros e em outros países tropicais. 

Considerando esse contexto é que foi definido o objetivo geral (alvo estratégico) do Fundo Ama-

zônia, convergindo-se para uma proposição resumida e focada nesse bioma, sem prejuízo de o Fundo 

Amazônia estar autorizado a atuar apoiando o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e 

controle do desmatamento em outros biomas brasileiros e em outros países tropicais. Dessa forma, o 

objetivo geral do Fundo Amazônia foi enunciado em seu Quadro Lógico como a: “redução do desma-

tamento com desenvolvimento sustentável na Região Amazônica”.

QUADRO LÓGICO DO FUNDO AMAZÔNIA

 O Quadro Lógico do Fundo Amazônia foi elaborado em 2009 e consolidado em 2010. Trata-se de uma 

matriz em que se inserem as orientações estratégicas sobre a aplicação de seus recursos, explicitando-

-se objetivo geral, objetivos específicos, resultados e atividades, bem como os indicadores de execu-

ção e de efetividade que buscam mensurar os resultados e impactos alcançados, além de identificar 

riscos externos que estão fora da governabilidade do Fundo Amazônia.

Considerando a sequência lógica de causa e efeito desde as atividades dos projetos apoiados 

até o objetivo geral do Fundo, incluindo suas interações com os indicadores que foram definidos 

e os riscos que foram identificados, o Fundo Amazônia segue a lógica de intervenção apresentada 

na Figura 5. 

FIGURA 5: SEQUÊNCIA LÓGICA DE INTERVENÇÃO

Fonte: BNDES.

O Quadro Lógico do Fundo Amazônia, em face da situação-problema a ser enfrentada e das con-

dicionantes estabelecidas para a atuação do fundo, está alinhado com os três eixos do PPCDAM, a 

saber: (i) fomento às atividades produtivas sustentáveis; (ii) monitoramento e controle ambiental; e 

INDICADORES

SUPOSIÇÕES IMPORTANTES (RISCOS)

ATIVIDADES RESULTADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GERAL
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(iii) ordenamento fundiário e territorial, bem como incorpora uma quarta componente voltada ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, de caráter transversal.

Na Figura 6, pode ser visualizada a lógica de intervenção do Quadro Lógico do Fundo Amazônia.

FIGURA 6: QUADRO LÓGICO DO FUNDO AMAZÔNIA

Fonte: BNDES.

Distribuição dos recursos por componente do Quadro Lógico
Os cinquenta projetos apoiados pelo Fundo Amazônia têm suas ações e os recursos correspondentes 

distribuídos pelas quatro componentes do Quadro Lógico em 31.12.2013, conforme a Figura 7.

FIGURA 7: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PELAS COMPONENTES DE APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

Fonte: BNDES.

OBJETIVO GERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO
Ações governamentais 

asseguram a adequação 
de atividades antrópicas
à legislação ambiental

OBJETIVO ESPECÍFICO
Área do Bioma Amazônia

está ordenada territorialmente

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atividades de ciência, tecnologia 

e inovação contribuem para a 
recuperação, a conservação e o 

uso sustentável do Bioma Amazônia

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atividades que mantêm 

a floresta em pé têm 
atratividade econômica 

no Bioma Amazônia

COMPONENTE 1
Produção sustentável

COMPONENTE 2
Monitoramento e controle

COMPONENTE 3
Ordenamento territorial

COMPONENTE 4
Desenvolvimento científico 

e tecnológico

Redução do desmatamento com 
desenvolvimento sustentável 

RESULTADOS
Atividades econômicas de uso 
sustentável da floresta e da 
biodiversidade identificadas e 
desenvolvidas

Cadeias dos produtos 
agroflorestais e da biodiversidade 
com valor agregado ampliado

Capacidades gerencial e técnica 
ampliadas para a implantação de 
sistemas agroflorestais, atividades 
de manejo florestal, pesca, 
aquicultura, produção 
agroextrativista e beneficiamento 
de produtos agroflorestais 

Áreas desmatadas e degradadas 
recuperadas e utilizadas para 
fins econômicos e de conservação 
ecológica

RESULTADOS
Instituições de monitoramento, 
controle e responsabilização 
ambiental estruturadas e 
modernizadas

Acesso ampliado dos produtores 
rurais à regularização ambiental 
de suas propriedades

RESULTADOS
Florestas públicas e áreas 
protegidas ampliadas

Gestão consolidada de florestas 
públicas e áreas protegidas

Áreas de terras com situação 
fundiária regular ampliadas

Organização do território 
definida por meio de ZEE 
implantado no Bioma Amazônia

RESULTADOS
Conhecimentos e tecnologias 
voltados para o uso sustentável 
do Bioma Amazônia produzidos 
e difundidos

Conhecimentos e tecnologias 
voltados para o monitoramento
e controle do Bioma Amazônia 
produzidos e difundidos

Conhecimentos e tecnologias 
voltados para o ordenamento 
territorial do Bioma Amazônia 
produzidos e difundidos

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO 
COM DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

R$ 203.668.186,62 (26%) R$ 375.435.966,21 (49%) R$ 69.417.900,73 (9%) R$ 123.250.300,03 (16%)

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
MONITORAMENTO

E CONTROLE 
 

ORDENAMENTO TERRITORIAL
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO  

E TECNOLÓGICO

R$ 771.772.353,59
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Cabe mencionar que R$ 16,7 milhões da componente “monitoramento e controle” referem-

-se a ações em outros países e R$ 21,7 milhões a ações em outros biomas brasileiros. Por sua vez, 

R$ 7 milhões da componente “desenvolvimento científico e tecnológico” destinam-se a ações 

em outros países, objetivando a produção e difusão de conhecimentos e tecnologias voltados 

para o monitoramento das mudanças de uso da terra e do aproveitamento florestal nos países-

-membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

QUADRO LÓGICO DOS PROJETOS

Para cada projeto é construído um quadro lógico específi co, em diálogo com os beneficiários e de 

forma integrada com os objetivos definidos no Quadro Lógico do Fundo Amazônia.

A Figura 8 ilustra de que forma os resultados e efeitos ao nível dos projetos devem contribuir para 

o desenvolvimento das quatro componentes e, dessa forma, para o alcance do objetivo geral do Fun-

do Amazônia:

FIGURA 8: INSERÇÃO DE PROJETOS NO QUADRO LÓGICO DO FUNDO AMAZÔNIA

Fonte: BNDES.

ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE RESULTADOS  
DOS PROJETOS DO FUNDO AMAZÔNIA

No acompanhamento e monitoramento dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, além dos in-

dicadores do quadro lógico de cada projeto, são também observados os demais procedimentos do  

BNDES relativos ao acompanhamento de projetos, visando prevenir ou solucionar situações que po-

nham em risco sua implantação.

O período de acompanhamento de cada projeto compreende desde a assinatura do contrato até 

a conclusão das obrigações nele assumidas. Para subsidiar o acompanhamento, o responsável pela 

execução do projeto apoiado pelo Fundo Amazônia deverá encaminhar relatórios de desempenho 

do projeto, contendo, entre outras, as seguintes informações: (i) resumo das principais atividades 

realizadas no período; (ii) quadro de usos e fontes do projeto, indicando o total financeiro realizado 

no período e o acumulado; (iii) quadro de execução do projeto; (iv) comprovação de que a entidade 

está em dia com suas obrigações fiscais e trabalhistas.

O acompanhamento pelo BNDES inclui, entre outros procedimentos, a verificação da execução 

física e financeira do projeto, mediante visita ao local do projeto, quando necessário; a análise dos 

QUADRO LÓGICO DO FUNDO AMAZÔNIA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVO GERALOBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PRODUTOS E SERVIÇOS

RESULTADOS

QUADRO LÓGICO DOS PROJETOS
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dados financeiros do beneficiário; e a verificação do atendimento das condições estabelecidas no 

contrato. Cada liberação de recursos está condicionada ao exame do cumprimento das normas e 

cláusulas contratuais pertinentes. 

Na conclusão do projeto, o beneficiário deverá apresentar um relatório de avaliação de seus re-

sultados. O principal objetivo desse relatório é consolidar informações sobre a execução do projeto 

apoiado e seus resultados e impactos. Deve conter, ainda, informações sobre: a evolução do projeto; o 

monitoramento dos indicadores de seu quadro lógico; a sustentabilidade futura dos resultados; pro-

blemas que surgiram em sua implantação; e, também, conhecimentos gerados e lições aprendidas.  

Resultados dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia 
A carteira de projetos aprovados totaliza cinquenta projetos. Nesse total, não está sendo considerado 

o projeto aprovado em 2011 em favor do município de Cumaru do Norte, com valor de colaboração 

financeira do Fundo Amazônia de R$ 755.299,70, que veio a ser cancelado sem que tenha havido 

desembolso, em decorrência da não apresentação de certidão exigida legalmente para a contratação 

com o setor público.

Os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia são acompanhados individualmente, e diversos dos in-

dicadores monitorados neles permitem sua consolidação com os resultados de outros projetos apoia-

dos pelo Fundo, o que proporciona uma visão agregada dos resultados e impactos alcançados pelo 

conjunto dos projetos.

Não obstante essa visão de conjunto, o Fundo Amazônia também compartilha uma avaliação de 

resultados e impactos de cada projeto concluído, o que já pode ser verificado neste relatório anual de 

atividades no caso dos três primeiros projetos concluídos com recursos do Fundo, que são menciona-

dos a seguir. Destaca-se que também estão sendo divulgadas, neste relatório e na página do Fundo 

Amazônia na internet, as atividades realizadas nos demais projetos em fase de implementação.

Um dos três primeiros projetos concluídos em 2013, o projeto Sementes do Portal, de responsabi-

lidade do Instituto Ouro Verde, entre outras ações, promoveu a recuperação ambiental de 1.246 hec-

tares de áreas degradadas por meio de sistemas agroflorestais em 518 propriedades, revalorizando a 

agricultura familiar em seis municípios do extremo norte do estado de Mato Grosso. Capacitou, ain-

da, 350 produtores rurais e 75 membros da comunidade indígena terena para a atividade de coletar 

as sementes que foram utilizadas nos sistemas agroflorestais.  

Por sua vez, o projeto Olhos d’Água da Amazônia, também concluído em 2013, de responsabi-

lidade do município de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, promoveu: (i) a implantação do 

CAR nesse município, tendo sido protocolados pedidos de inscrição no CAR relativos a 2.801 imóveis, 

abrangendo uma área de 159.028 hectares; (ii) a realização do georreferenciamento geodésico de 

1.220 imóveis, abrangendo uma área de 46.858 hectares rurais, visando à obtenção de certificado do 

imóvel rural; (iii) o reflorestamento de 1.738 hectares em áreas de preservação permanente degra-

dadas (matas ciliares); e (iv) o monitoramento das áreas degradadas em processo de recuperação e 

regeneração natural e do desmatamento e queimadas no município de Alta Floresta.

Ressalte-se que as ações do projeto Olhos d’Água da Amazônia foram determinantes para a saída 

do município de Alta Floresta da lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia, o que foi 

formalizado em 2012 por meio da Portaria 187, do Ministério do Meio Ambiente.
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Por fim, o projeto Preservar Porto dos Gaúchos, de responsabilidade do município de Porto dos 

Gaúchos, contribuiu para o fortalecimento da gestão ambiental municipal, por meio da estruturação 

física e operacional de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Informações mais detalhadas sobre esses três projetos concluídos em 2013 podem ser conferidas 

na seção “Projetos Apoiados”. Nele, são descritas as atividades realizadas nesses três projetos, co-

mentados aspectos institucionais e administrativos relacionados a sua implementação, analisados 

indicadores de resultados e impactos e traçadas considerações sobre a sustentabilidade futura de 

seus resultados.

Mais adiante, em tópico que trata do monitoramento de indicadores regionais, são analisados 

alguns indicadores que se relacionam com as políticas públicas para as quais o Fundo Amazônia visa 

contribuir por meio dos projetos que apoia, dentre os quais se destaca a taxa de desmatamento anual 

observada na Amazônia.

Indicadores de resultados do Fundo Amazônia
São apresentadas, a seguir, tabelas com a consolidação de resultados e impactos mensurados por 

meio de indicadores selecionados nos quadros lógicos dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, 

consolidados para permitir sua avaliação conjunta.

TABELA 8: INDICADOR GERAL A VÁRIAS COMPONENTES DO QUADRO LÓGICO

N° de indivíduos participantes de eventos de sensibilização ou de eventos integradores 28.098

Fonte: BNDES.

O indicador que contabiliza 28.098 indivíduos participantes de eventos de sensibilização ou de 

eventos integradores abrange ações relacionadas às diversas componentes apoiadas pelo Fundo 

Amazônia. Na composição dos dados desse indicador, destacam-se os seguintes projetos: 

i. Bolsa Floresta, de responsabilidade da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em que foram 

realizadas 278 oficinas de planejamento participativo com 18.753 participantes, objetivando 

elevar a capacidade de organização local dos ribeirinhos e moradores das 15 Unidades de 

Conservação (UC) atendidas pelo projeto e criar um ambiente de compromisso e eficiência na 

implementação das atividades planejadas.

ii. Gestão Socioambiental de Municípios do Pará, de responsabilidade do Instituto do Homem 

e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), em que foram apoiados os preparativos para a 

celebração de dez pactos municipais. Esses pactos foram firmados pelos municípios com 

os setores produtivos e a sociedade local, estabelecendo compromisso de regularização 

ambiental, com ênfase no controle do desmatamento e no CAR, com a adesão de 277 setores 

representativos da sociedade (sindicatos, associações, poder público etc.) e a participação de 

aproximadamente 3.700 pessoas. 

iii. Nascentes do Buriti, de responsabilidade do município de Carlinda, em que foram realizadas 

oficinas de sensibilização com a participação de 1.768 indivíduos para a preservação e 

recuperação das áreas de preservação permanente.

iv. Nova Cartografia Social na Amazônia, de responsabilidade da Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA), em conjunto com a Fundação de Apoio Institucional Muraki, em que foi 

concluído o mapeamento social em 16 comunidades tradicionais na Amazônia e foram 
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realizadas as atividades preparatórias para o mapeamento de nove outras comunidades, com 

a participação de 1.245 indivíduos.

TABELA 9: INDICADORES DA COMPONENTE FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS

N° de oficinas e cursos de capacitação 203

N° de indivíduos capacitados para a prática de atividades econômicas sustentáveis 6.358

N° de organizações comunitárias fortalecidas 38

N° de subprojetos de pequeno porte (até R$ 100 mil) apoiados por entidades aglutinadores 1.000

N° de subprojetos de médio ou grande porte apoiados por entidades aglutinadoras 15

N° de propriedades com projetos de produção sustentável 2.100

N° de unidades demonstrativas implantadas 78

N° de imóveis rurais beneficiados com assistência técnica 3.561

Área reflorestada (hectares) 6.194

N° de nascentes recuperadas 400

Fonte: BNDES.

Por sua vez, foram contabilizados 203 cursos de capacitação e oficinas, majoritariamente no eixo 

do fomento à produção sustentável, destacando-se os 121 cursos ministrados pelo Instituto Floresta 

Tropical (IFT) versando, entre outros, sobre os seguintes temas: (i) Manejo Florestal e Exploração de 

Impacto Reduzido; (ii) Certificação Florestal FSC e Exploração de Impacto Reduzido; (iii) Técnicas Espe-

ciais de Corte de Árvores e Segurança em Manejo Florestal; e (iv) Manejo de Açaizais Nativos.

Ainda na componente “fomento à produção sustentável”, merecem destaque os mil subprojetos 

de pequeno porte (até R$ 100 mil) aprovados por entidades aglutinadoras, que visam conferir capi-

laridade à atuação do Fundo Amazônia. Desse total, destacam-se os 943 subprojetos de geração de 

renda tendo como entidade aglutinadora a FAS, que apoiam diversas cadeias produtivas, tais como a 

do manejo de pirarucu, do açaí, da castanha, de óleos e de extração do látex (borracha), beneficiando 

562 comunidades em 15 Unidades de Conservação da natureza no estado do Amazonas.

Nesse conjunto, também merecem referência os 15 subprojetos de responsabilidade da Fundação 

Banco do Brasil. São apoiados subprojetos produtivos de maior porte que beneficiam as etnias indí-

genas Gavião, Arara, Cinta Larga, Zóro e Kayapó, bem como assentados da reforma agrária e outros 

agricultores familiares. Esses subprojetos se encontram em fase de implantação, já tendo sido bene-

ficiadas 1.735 famílias.

No acompanhamento dos indicadores da componente “monitoramento e controle”, destacam-

-se os indicadores relativos ao processo de implementação do CAR. Foram contabilizados 104,3 mil 

km2 de área de imóveis com mapeamento georreferenciado realizado para fins de CAR, o que, a 

título de comparação, equivale a dois terços do estado do Acre. Por sua vez, a área dos imóveis 

que aderiram ao CAR foi de 71,5 mil km2, ou seja, 69% da área já georreferenciada com o apoio do 

Fundo Amazônia.
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TABELA 10: INDICADORES DA COMPONENTE MONITORAMENTO E CONTROLE

N° de órgãos ambientais fortalecidos (estaduais e municipais) 33

N° de servidores capacitados 87

N° de imóveis com mapeamento georreferenciado realizado para fins de adesão ao CAR 21.146

Área de imóveis com mapeamento georreferenciado realizado para fins de CAR (km2) 104.304

N° de imóveis que tiveram seu pedido de adesão ao CAR protocolado 11.873

Área de imóveis que tiveram seu pedido de adesão ao CAR protocolado (km2) 71.472

Montante desembolsado para projetos de combate a incêndios florestais e queimadas ilegais (R$ milhões) 38,2

N° de indivíduos capacitados em técnicas de combate ao fogo para formação de brigadas civis 1.633

Fonte: BNDES.

Esse resultado expressivo de imóveis que aderiram ao CAR foi resultado das ações desenvolvidas 

no âmbito do projeto de responsabilidade da The Nature Conservancy do Brasil (TNC Brasil), que 

contribuiu diretamente para a adesão ao CAR de imóveis correspondentes a uma área de 69.882 km2, 

bem como do projeto de responsabilidade do município de Alta Floresta, no estado de Mato Gros-

so, que contribuiu com 1.590 km2. 

Para que esses resultados fossem alcançados, foram essenciais as ações desenvolvidas para o 

fortalecimento da infraestrutura do estado do Pará para a emissão do CAR, por meio do apoio do 

Fundo Amazônia ao governo desse estado, bem como do apoio ao projeto Gestão Socioambiental 

de Municípios do Pará, de responsabilidade do Imazon.

Merece ser mencionado que, para o combate a incêndios florestais e queimadas ilegais, foram 

desembolsados R$ 38,2 milhões para cinco corporações de bombeiros militares estaduais, bem como 

capacitados 1.633 indivíduos em técnicas de combate ao fogo para formação de brigadas civis.  

Os projetos de combate a incêndios florestais apoiados pelo Fundo Amazônia já contabilizam a 

aquisição de diversos equipamentos, tais como abafadores, mochilas, GPS, rádios, veículos, micro-

computadores, bem como de duas aeronaves de asa fixa para ações de monitoramento e combate 

a incêndios florestais. Também está sendo apoiada a realização de encontros de bombeiros com 

gestores de outros órgãos públicos, objetivando integrar e articular as ações dessas entidades no 

combate a incêndios florestais e queimadas ilegais. 

TABELA 11: INDICADORES DA COMPONENTE ORDENAMENTO TERRITORIAL

N° de unidades de conservação apoiadas 94

Área de unidades de conservação criadas (km²) 8.121

Extensão de áreas protegidas com gestão ambiental e/ou controle de seu território fortalecido (km²) 53.471

Nº de propriedades rurais georreferenciadas para fins de regularização fundiária 2.488

Área de propriedades rurais georreferenciadas para fins de regularização fundiária (hectares) 268.965

Fonte: BNDES.

Na componente “ordenamento territorial” pode ser destacado o indicador que monitora a con-

solidação da gestão de unidades de conservação da natureza. O projeto Áreas Protegidas da Ama-

zônia (Arpa), de responsabilidade do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), apoia a con-

solidação de 94 unidades de conservação da natureza por meio da elaboração de planos de manejo, 

da realização de reuniões de seus conselhos gestores e de atividades de consolidação territorial, 
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elaboração e implementação de planos de proteção e compra de equipamentos básicos para sua 

gestão. Como resultado, foram consolidados 53,4 mil km2 de áreas protegidas, sendo 49,9 mil km2 

no grau de consolidação básica e 3,5 mil km2 no grau de consolidação avançada.

TABELA 12: INDICADORES DA COMPONENTE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

 Valor total desembolsado para pesquisa científica e tecnológica (R$ milhões) 14,2

Valor desembolsado para investimento em infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica (R$ milhões) 3,9

N° de pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de pesquisa científica e tecnológica residentes na 
Região Amazônica durante a execução dos projetos

141

N° de publicações científicas, pedagógicas ou informativas produzidas 17

Fonte: BNDES.

Foram investidos R$ 14,2 milhões no desenvolvimento científico e tecnológico. Destaca-se que os 

projetos Nova Cartografia Social na Amazônia e Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia en-

volvem 125 pesquisadores da região. Esses projetos são de responsabilidade da Universidade Federal 

do Pará (UFPA), em conjunto com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), e 

da UEA, em conjunto com a Fundação de Apoio Institucional Muraki. Uma importante componente 

comum a esses dois projetos consiste na consolidação de redes de pesquisa distribuídas por todos os 

estados do Bioma Amazônia. 

No âmbito do projeto Nova Cartografia Social, concluiu-se o mapeamento social em 16 comunida-

des tradicionais na Amazônia e realizaram-se seminários regionais e atividades preparatórias para o 

mapeamento de nove outras comunidades. 

O projeto Incubadora de Políticas Públicas finalizou a primeira etapa de pesquisa sobre a dinâ-

mica socioeconômica, político-institucional e ambiental nos nove estados da Amazônia, apontando 

as regiões socioambientalmente mais vulneráveis em cada um deles. Foi iniciada uma nova etapa 

da pesquisa nos municípios que polarizam as regiões apontadas como mais vulneráveis, a saber: 

Breves, no estado do Pará; Lábrea, no estado do Amazonas; Guajará Mirim, no estado de Rondônia; 

Cruzeiro do Sul, no estado do Acre; Alta Floresta, no estado de Mato Grosso; Tocantinópolis, no 

estado de Tocantins; Grajaú, no estado do Maranhão; Oiapoque, no estado do Amapá; e Mucajaí, 

no estado de Roraima.

MONITORAMENTO DE INDICADORES REGIONAIS

No âmbito de seu Quadro Lógico, o Fundo Amazônia identificou alguns indicadores regionais ou 

sistêmicos que se relacionam com as políticas públicas para as quais o fundo visa contribuir por meio 

dos projetos que apoia.

O monitoramento dessas políticas públicas ajuda a compreender o progresso alcançado na 

promoção da redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável na Amazônia. Para 

esse monitoramento, são analisados, em uma perspectiva comparativa, os indicadores do Fundo 

Amazônia no nível de seu objetivo geral e, quando possível, dos objetivos específicos. O marco 

zero (linha de base) de cada indicador é o ano de 2009, já que nele foram aprovadas as primeiras 

operações do Fundo Amazônia sem que, todavia, tenham ocorrido liberações de recursos para 

esses projetos. 
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O atual ano de comparação é 2013 e, em alguns casos, ainda não é possível fazer um comparativo 

com esse ano, graças à indisponibilidade de informações, razão pela qual são utilizados os últimos 

dados disponíveis. 

Objetivo geral: Redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável  
na Amazônia
Indicador: (1) Desmatamento anual na Amazônia Legal
Um dos indicadores selecionados para medir a evolução do objetivo geral foi o “desmatamento anual 

no Bioma Amazônia”, conforme medido pelo Inpe. 

Em 2009, a taxa de desmatamento na Amazônia Legal foi de 7.464 km². Em 2012, a taxa de desma-

tamento foi de 4.571 km² (a taxa preliminar divulgada havia sido de 4.656 km²). Comparando essas 

taxas de desmatamento, verifica-se que, entre 2009 e 2012, ocorreu uma queda de 39% na taxa de 

desmatamento na Amazônia Legal. Já em 2013, dados preliminares do Inpe indicam que foram des-

matados 5.843 km², o que representa um aumento de 28% em relação a 2012. Apesar desse aumento 

pontual, observa-se uma redução do desmatamento de 22% em relação a 2009, conforme Tabela 13.

TABELA 13: TAXAS DESFLORESTAMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL DE 2009 A 2013

TAXAS 2009 A 2013 (KM²) PERCENTUAL DE VARIAÇÃO

ESTADOS/ANO 2009 2010 2011 2012 2013 2013-2012 2013-2009
Acre 167 259 280 305 199 (35%) 19%

Amazonas 405 595 502 523 562 7% 39%

Amapá 70 53 66 27 11 (59%) (84%)

Maranhão 828 712 396 269 382 42% (54%)

Mato Grosso 1.049 871 1.120 757 1.149 52% 9%

Pará 4.281 3.770 3.008 1.741 2.379 37% (44%)

Rondônia 482 435 865 773 933 21% 93%

Roraima 121 256 141 124 185 49% 53%

Tocantins 61 49 40 52 43 (17%) (29%)

Amazônia Legal 7.464 7.000 6.418 4.571 5.843 28% (22%)

Fonte: BNDES, com base em dados do Inpe.

Em uma perspectiva histórica, o Brasil registrou em 2013 a segunda menor taxa de desmatamento 

da série monitorada na Amazônia Legal desde 1988, sendo superada apenas pela taxa de desmata-

mento de 2012. 

Ainda não é possível precisar as causas do aumento do desmatamento na Amazônia em 2013. 

Somente uma avaliação qualitativa poderá apontá-las com precisão, cabendo ao Fundo Amazônia 

acompanhar os resultados dessas análises para eventual reavaliação de seus focos de atuação, de for-

ma que os futuros projetos apoiados possam contribuir ainda mais para a redução do desmatamento.

Indicador: (2) Participação do Produto Interno Bruto (PIB) dos estados da Amazônia  
Legal em relação ao PIB nacional
O segundo indicador selecionado para medir a evolução do objetivo geral do Fundo Amazônia é 

a participação do PIB dos estados com presença do Bioma Amazônia em relação ao PIB brasileiro. 
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Isto é, soma-se o PIB dos nove estados da Amazônia Legal e compara-se esse subtotal com o total 

do PIB nacional.

O PIB é um indicador básico do comportamento da economia que demonstra o desenvolvimento 

econômico de uma determinada região. Porém, não é o indicador ideal para a medição de desenvol-

vimento sustentável, pois não inclui, por exemplo, informações como passivos ambientais gerados. 

Portanto, esse indicador precisa ser monitorado conjuntamente com o indicador de redução do des-

matamento.

A informação mais atual disponibilizada pelo IBGE sobre a evolução do PIB de cada estado é re-

lativa ao ano de 2011. Na Tabela 14, constata-se que é crescente a participação do PIB da Amazônia 

Legal no PIB brasileiro. Cabe mencionar que o PIB brasileiro de 2011 foi 10,5% maior que o PIB de 

2009 (variação percentual real acumulada).

TABELA 14: EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PIB DOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL EM RELAÇÃO AO PIB 
BRASILEIRO (EM %)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
7,15 7,50 7,96 7,88 7,76 7,81 8,13 8,04 8,13 8,38

Fonte: BNDES, com base em dados do IBGE em parceria com os órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo  

e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Essa informação, associada com a queda do desmatamento no período de 2009 a 2013, revela um 

processo positivo de redução do desmatamento com crescimento do PIB amazônico. Isso, por sua vez, 

indica que o objetivo geral de “redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável” está 

mais próximo.

Objetivo específico: Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade  
econômica no Bioma Amazônia (produção sustentável)
Indicador: Produção da extração vegetal e da silvicultura 
Para o monitoramento dessa componente foi selecionado o indicador “produção da extração vegetal 

e da silvicultura dos estados com presença do Bioma Amazônia”, cujos dados se baseiam em publica-

ção anual do IBGE. 

Os dados da produção da extração vegetal são obtidos pelo IBGE mediante consulta a entidades 

públicas e privadas, produtores, técnicos e órgãos ligados direta ou indiretamente aos setores da pro-

dução, comercialização, industrialização e fiscalização de produtos vegetais nativos.

A extração vegetal compreende o processo de exploração dos recursos vegetais nativos mediante 

a coleta de produtos. A Amazônia figura como uma importante fonte de produção de açaí (fruto co-

mestível de uma palmeira), castanha-do-brasil (também conhecida como castanha-do-pará), borracha 

nativa, amêndoas e outros produtos oleaginosos e fibras diversas, produtos estes que têm represen-

tatividade econômica e são comercializados dentro e fora do bioma.

A evolução da produção e a receita desses produtos será acompanhada em virtude de sua relevân-

cia econômica no contexto regional. Registre-se que ainda não está sendo acompanhada a evolução 

do extrativismo madeireiro por falta de informações sistematizadas que permitam a clara segregação 

da madeira nativa extraída legalmente da madeira extraída ilegalmente.
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No conjunto dos produtos oleaginosos estão sendo acompanhados, entre outros, a produção ex-

trativista de amêndoas de pequi, tucum e cumaru, de coquilhos de licuri e de óleo de copaíba. No 

conjunto das fibras, estão sendo acompanhadas, entre outras, a piaçava e o buriti.

TABELA 15: PRODUÇÃO DA EXTRAÇÃO VEGETAL NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL (EM TONELADAS)

PRODUTOS 2009 2012 VARIAÇÃO (%)
Açaí 115.767 198.986 72

Castanha-do-brasil 37.468 38.805 4

Borrachas (látex coagulado e líquido) 3.459 2.313 (33)

Oleaginosos 1.234 1.285 4

Fibras 2.848 2.941 3

Total 160.776 244.330 52

Fonte: BNDES, com base em dados do IBGE.

Na Tabela 15, é apresentada a evolução da produção física (em toneladas) da extração vegetal 

desses produtos nos anos de 2009 e 2012. Pode-se observar que ocorreu um crescimento da produção 

de açaí (72%), castanha-do-brasil (4%), grupo dos produtos oleaginosos (4%) e grupo das fibras (3%). 

Todavia, houve uma redução de 33% da produção extrativista de borrachas. No cômputo geral da 

extração vegetal, houve um incremento de 52% no volume produzido.

TABELA 16: PRODUÇÃO DA EXTRAÇÃO VEGETAL NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL (VALORES EM R$ MIL)

PRODUTOS 2009 2009* 2012 VARIAÇÃO %
Açaí (fruto) 160.312 191.383 336.065 76

Castanha-do-pará 52.261 62.390 68.437 10

Borracha (látex coagulado e líquido) 7.597 9.069 6.615 (27)

Oleaginosos 7.001 8.358 6.393 (24)

Fibras 4.495 5.366 5.383 0

Total histórico 276.566 422.893 53

Fonte: BNDES, com base em dados do IBGE. 

* Valores atualizados para reais de 2012 pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2010, 2011 e 2012.

Na Tabela 16, observa-se a evolução desses mesmos produtos sob a perspectiva de receita gerada. 

No caso do açaí, o crescimento da receita no período foi de 76%, ou seja, muito próximo ao cresci-

mento de sua produção (72%). No caso da castanha-do-pará, o incremento da produção física foi de 

4%, enquanto o crescimento da receita foi de 10%, o que indica uma ligeira melhora nos termos de 

troca desse produto. O grupo das fibras não experimentou qualquer crescimento de receita e teve 

crescimento de produção modesto (3%).

O grupo dos produtos oleaginosos, apesar de ligeiro crescimento em volume produzido (4%), teve 

uma redução bastante expressiva no valor da receita gerada (24%), enquanto as borrachas apresen-

taram uma redução de receita de 27% associada a uma queda na produção de 33%. 

A receita gerada pelo conjunto desses produtos cresceu 53% no período de 2009 a 2012, e o vo-

lume de sua produção obteve um crescimento praticamente idêntico (52%). O crescimento tanto da 

receita quanto do volume produzido indica que o esforço para realizar o objetivo específico “ativida-
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des que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no Bioma Amazônia” estabelecido no 

Quadro Lógico do Fundo Amazônia está evoluindo de forma positiva.

O Fundo Amazônia apoia a exploração da potencialidade dessas e de outras atividades extrati-

vistas, haja vista sua importância como única fonte de renda ou renda complementar para diversas 

comunidades tradicionais da Amazônia, possibilitando-lhes a manutenção de suas práticas e seus 

valores culturais. A escala desse apoio está sendo ampliada, de forma que seus impactos contribuam 

para que a produção extrativista se expanda rumo a um novo modelo de produção sustentável na 

Região Amazônica.

Objetivo específico: Ações governamentais asseguram a adequação das atividades 
antrópicas à legislação ambiental (monitoramento e controle)

Indicador: (1) Número de postos avançados (unidades regionais) dos órgãos estaduais  
de meio ambiente

Indicador: (2) Número de termos de descentralização celebrados pelos estados com  
os municípios

Indicador: (3) Número de autorizações ou licenças ambientais concedidas pelos órgãos 
estaduais de meio ambiente

Para o monitoramento dessa componente, foram criados indicadores que visam medir a efetivi-

dade dos órgãos estaduais de meio ambiente da Amazônia Legal em sua função de implementar a 

legislação ambiental vigente.

Dois dos indicadores criados medem, respectivamente, o nível de desconcentração e o nível de 

descentralização identificados na gestão ambiental, a saber: “número de postos avançados (unidades 

regionais) dos órgãos estaduais de meio ambiente” e “número de termos de descentralização cele-

brados pelos estados com os municípios”. 

A desconcentração ambiental por meio da implantação de postos avançados ou unidades regio-

nais dos órgãos estaduais de meio ambiente deixa esses órgãos mais próximos dos habitantes e dos 

agentes econômicos das regiões mais afastadas, tornando a gestão ambiental mais eficiente. 

Por sua vez, cabe aos municípios a competência para o licenciamento ambiental de empreendi-

mentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas delegadas pelos estados da federação 

por instrumento legal ou convênio. Assim, a descentralização ambiental por meio da delegação de 

competências aos municípios é peça fundamental para que a legislação ambiental possa ser imple-

mentada de forma mais efetiva em seus territórios. 

Um terceiro indicador monitora o “número de autorizações ou licenças ambientais concedidas 

anualmente pelos órgãos estaduais de meio ambiente”. O licenciamento é um instrumento impor-

tante da Política Nacional de Meio Ambiente, e o aumento da concessão de licenças e demais atos 

autorizativos sinaliza um maior grau de controle dos órgãos estaduais de meio ambiente sobre as 

atividades humanas que interferem nas condições ambientais. 

Considerando a ausência de disponibilização pública de informações que permitam acompanhar 

os indicadores retromencionados, são apresentados na Tabela 17 dados obtidos nos órgãos estaduais 

de meio ambiente dos estados de Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Amazonas e Tocantins.
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TABELA 17: INDICADORES REGIONAIS DA COMPONENTE MONITORAMENTO E CONTROLE

ESTADO NO DE POSTOS AVANÇADOS 
DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS 

DE MEIO AMBIENTE 
(CONSOLIDADO)

NO DE TERMOS DE 
DESCENTRALIZAÇÃO 
CELEBRADOS COM 

MUNICÍPIOS (CONSOLIDADO)

NO DE AUTORIZAÇÃO OU 
LICENÇAS AMBIENTAIS 

CONCEDIDAS

2009 2013 INCREMENTO 
%

2009 2013 INCREMENTO 
%

2009 2013 INCREMENTO 
%

Rondônia 14 19 - 1 15 - 1.923 5.490 -

Mato Grosso 11 11 - 5 29 - 5.430 11.082 -

Amapá 2 2 - 0 2 - 795 895 -

Tocantins 20 20 - 0 0 - 3.360 8.191 -

Amazonas 0 4 - 2 2 - 2.417 3.791 -

Total 47 56 19 8 48 500 13.925 29.449 111

Fonte: BNDES, com base em dados dos órgãos estaduais de meio ambiente.

Uma análise conjunta dos indicadores monitorados revela uma evolução positiva em todas as di-

mensões acompanhadas, destacando-se um significativo crescimento (500%) no número de termos 

de descentralização celebrados pelos estados com os municípios. O número de atos autorizativos 

expedidos pelos órgãos estaduais de meio ambiente também experimentou uma evolução bastante 

favorável, mais que dobrando em quatro anos (111%). Por fim, também houve um incremento de 

19% no número de postos avançados dos órgãos estaduais de meio ambiente.

O crescimento do número de termos de descentralização assinados com os municípios sinaliza um 

aumento da capacidade dessas entidades para assumir atribuições relacionadas ao licenciamento e à 

gestão ambiental. Esse crescimento sinaliza a tendência de os municípios se tornarem cada vez mais 

um importante locus da gestão ambiental. 

O Fundo Amazônia vem contribuindo para essa evolução favorável pelo apoio a projetos que 

visam ao fortalecimento institucional dos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, ao apri-

moramento do processo de licenciamento ambiental, à capacitação do corpo técnico, à desconcen-

tração da gestão ambiental por meio do fortalecimento de unidades regionais e à descentralização e 

fortalecimento da gestão ambiental municipal.

Objetivo específico: Área do Bioma Amazônia está ordenada territorialmente  
(ordenamento territorial)
Indicador: Área dos estados da Amazônia Legal com Zoneamento Ecológico-Econômico na 
escala 1:250.000 (ou maiores) com todas as fases concluídas
Para o monitoramento dessa componente, foi criado indicador que se refere à elaboração do ZEE.  

O ZEE é um instrumento de organização do território que estabelece medidas e padrões de prote-

ção ambiental.  

Sua principal finalidade é subsidiar as decisões de planejamento do uso e ocupação do território 

em bases sustentáveis. Para sua elaboração, contribuem aspectos técnicos e a negociação de pactos 

entre as diversas partes interessadas, envolvendo em seu processo agentes públicos e privados.

Trata-se de um processo descentralizado e compartilhado entre a União, os estados e os muni-

cípios, e no âmbito do Fundo Amazônia se monitora o avanço da elaboração do ZEE no nível dos 
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estados. Cabe mencionar que em 2010 foi concluído o Macrozoneamento Ecológico-Econômico da 

Amazônia Legal na escala 1:1.000.000, em área aproximada de 5.219.619 km2.

Para efeitos de análise dos avanços referentes ao ZEE, foram consideradas as seguintes fases:

a. planejamento para a realização do ZEE;

b. diagnóstico para avaliação da situação atual da área a ser zoneada; 

c. prognóstico que tem como objetivo a proposição de ações para as unidades de planejamento 

estabelecidas; 

d. normatização por meio de legislação específica; e

e. validação federal das recomendações do ZEE.

Na Tabela 18, são apresentadas informações obtidas no Ministério do Meio Ambiente sobre a 

extensão da área dos estados com presença do Bioma Amazônia com ZEE na escala 1:250.000 (ou 

maiores) concluído.  

TABELA 18: ÁREA DOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL COM ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO  
NA ESCALA 1:250.000 (OU MAIORES) CONCLUÍDO

ESTADOS 2009 2013 VARIAÇÃO % 2009-2013
Amazonas 0 252.985  

Rondônia 237.576 237.590  

Acre 152.581 164.123  

Pará 476.742 1.155.166  

Total 866.899 1.809.864 109

Fonte: BNDES, com base em dados do Ministério do Meio Ambiente.

Como pode ser observado na Tabela 18, houve uma ampliação de 109% da área com o ZEE con-

cluído, o que evidencia que vem tendo continuidade o zoneamento do Bioma Amazônia na escala 

1:250.000. Em 2009, a área com ZEE concluído nessa escala representava 17% da Amazônia Brasileira; 

e em 2013, se ampliou para 35%.

Pode ser considerado que houve um avanço significativo no ordenamento territorial da Amazônia, 

o que permitirá a implementação cada vez mais integrada das políticas públicas que visam promover 

a redução do desmatamento com o desenvolvimento sustentável. Os projetos apoiados pelo Fundo 

Amazônia contribuem para esse processo auxiliando o fortalecimento institucional das secretarias 

estaduais de meio ambiente.

Objetivo específico: Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a 
recuperação, a conservação e o uso sustentável do Bioma Amazônia (desenvolvimento 
científico e tecnológico)
Indicador: Número de patentes solicitadas ou depositadas
Para o monitoramento da componente de desenvolvimento científico e tecnológico, foi selecionado 

o indicador “número de patentes solicitadas ou depositadas”, que permite uma primeira avaliação do 

grau de fortalecimento do sistema regional de inovação.

Conforme a Tabela 19, no período de 2009 a 2012 houve um crescimento de 6,5% no número de pe-

didos de patentes depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por residentes nos 

estados da Amazônia brasileira. Esse foi um crescimento maior do que o verificado no Brasil, de 0,6%.
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TABELA 19: PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS POR RESIDENTES NO INSTITUTO NACIONAL  
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

BRASIL 2009 2012 VARIAÇÃO %
7.766 7.810 0,6

ESTADOS DA AMAZÔNIA 2009 2012 VARIAÇÃO %
Amazonas 65 44 (32)

Pará 33 22 (33)

Mato Grosso 32 56 75

Maranhão 26 46 77

Rondônia 13 9 (31)

Amapá 3 1 (67)

Tocantins 8 12 50

Acre 3 2 (33)

Roraima 2 5 150

Total 185 197 6,5

Fonte: BNDES, com base em dados do INPI.

O número de patentes depositadas por residentes na Amazônia representa 2% do total das patentes 

solicitadas no Brasil, e a população da Amazônia Legal corresponde aproximadamente a 13% da popula-

ção brasileira. Essas correlações discrepantes sinalizam que é necessário um grande esforço para superar 

na Amazônia essa desigualdade em capacidade de produção de conhecimento e tecnologia.

As razões que levam a esse cenário são complexas e têm raízes históricas. Vão desde diferenças 

nos níveis de investimento na educação superior e na pesquisa até fatores como o nível de desenvol-

vimento do setor industrial em cada um desses estados ou regiões. 

Os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia ligados à ciência e tecnologia visam enfrentar esse 

desafio por meio de ações tais como a construção, reforma ou estruturação de centros de estudos 

avançados para a pesquisa em biotecnologia, a realização de pesquisas para o desenvolvimento de 

ferramentas para apoio ao ZEE, o levantamento e processamento de dados biológicos e socioeconô-

micos georreferenciados e o desenvolvimento de modelos para estimativa de biomassa e sequestro 

de carbono em ecossistemas.

Entre os projetos apoiados também se encontram pesquisas interdisciplinares que objetivam a reali-

zação de mapeamento social em comunidades tradicionais e a avaliação dos impactos socioeconômicos 

e ambientais decorrentes da expansão da fronteira econômica nos estados da Amazônia. 

Síntese do monitoramento dos indicadores regionais relacionadas à ação  
do Fundo Amazônia
Observou-se uma redução do desmatamento de 22% na Amazônia brasileira (2009-2013). 

• É gradual o crescimento da participação do PIB da Amazônia brasileira em relação ao PIB 

brasileiro (2009-2011).

• Tanto o volume como a receita gerada pelo conjunto dos produtos do extrativismo vegetal 

que estão sendo monitorados cresceram mais que 50% no período (2009-2012).

• Ampliou-se a descentralização da gestão ambiental para os municípios (500%), bem como o 

número de atos autorizativos expedidos pelos órgãos estaduais de meio ambiente (111%), 
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tendo também crescido o número de postos avançados dos órgãos estaduais de meio 

ambiente (19%) no período (2009-2013).

• Houve uma ampliação de 109% da área com o ZEE concluído na escala 1:250.000 entre 2009 e 

2013.

• Cresceu em 6,5% o número de pedidos de patentes depositadas no INPI por residentes nos 

estados da Amazônia brasileira. Esse foi um crescimento maior do que o verificado no Brasil 

(0,6%) – 2009-2012.

GESTÃO DE RISCOS DO FUNDO AMAZÔNIA

A gestão de riscos é parte integrante da gestão do Fundo Amazônia e dos projetos que esse fundo 

apoia. Consideram-se riscos fatores externos que influenciem negativamente a execução dos projetos 

ou a manutenção dos resultados alcançados pelo Fundo Amazônia. 

Para a gestão de riscos do Fundo Amazônia, definiu-se o seguinte formato:

• apresentação dos riscos identificados com base no Quadro Lógico, partindo da lógica de 

intervenção representada pelo objetivo geral do Fundo Amazônia e seus objetivos específicos;

• avaliação no que diz respeito à probabilidade de ocorrência de cada risco identificado; e

• definição de medidas prevendo sua mitigação, onde possível, pelo Fundo Amazônia ou  

outros atores.

A gestão de riscos é feita por meio da revisão periódica do comportamento tanto dos riscos quanto 

dos efeitos das medidas de mitigação:

LÓGICA DE 
INTERVENÇÃO

RISCOS 
IDENTIFICADOS

PROBA-
BILIDADE 

RESPOSTA/ 
MITIGAÇÃO DO RISCO

O
B

JE
TI

V
O

 G
ER

A
L

Redução do 
desmatamento com 
desenvolvimento 
sustentável na 
Região Amazônica

Influxo migratório 
anormal para a 
Região Amazônica 
que pressione o meio 
ambiente e os serviços 
fornecidos pelo Estado

O Fundo Amazônia não tem como influenciar 
diretamente os fluxos migratórios na Amazônia, nem a 
oferta pelas diferentes esferas governamentais de serviços 
públicos para toda a população. 

Não obstante, apoia ações de proteção ao meio 
ambiente, tais como projetos que visam criar e 
consolidar áreas protegidas, promover o ordenamento 
territorial e fortalecer o sistema de monitoramento e 
controle ambiental. Adicionalmente, foi estabelecido 
como critério orientador para o apoio do Fundo 
Amazônia a localização geográfica dos projetos, 
priorizando-se aqueles realizados nos municípios sob 
área de influência de grandes obras de infraestrutura.

Mudanças na 
legislação ambiental 
brasileira que reduzam 
a proteção da floresta

O novo Código Florestal, embora controverso, introduz 
mecanismos de valorização e conservação das florestas e 
traz segurança jurídica para a produção e o uso da terra.

Como medida de mitigação para os riscos associados 
com a nova legislação florestal, o Fundo Amazônia vem 
apoiando prioritariamente a implementação do CAR, 
importante instrumento para a regularização ambiental 
de produtores rurais. 

Mudanças climáticas 
que resultem em 
períodos de estiagem 
prolongada e incêndios 
florestais

Parte do risco que se apresenta pelas mudanças 
climáticas está fora da governabilidade do Fundo 
Amazônia e até do governo brasileiro, por se tratar 
de um problema global cuja solução depende de 
compromissos políticos em nível internacional. 

Entende-se que o Fundo Amazônia é ele mesmo uma 
medida preventiva ou mitigadora dos efeitos negativos 
das mudanças climáticas. Adicionalmente, diante da 
ocorrência de repetidas secas, o Fundo Amazônia vem 
apoiando projetos de combate a incêndios florestais e 
queimadas ilegais.
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C
O

M
PO

N
EN

TE
 1

Atividades 
que mantêm a 
floresta em pé 
têm atratividade 
econômica no Bioma 
Amazônia

Deterioração 
da conjuntura 
econômica prejudica 
o desenvolvimento 
da economia de base 
florestal sustentável

No presente momento, não se observa uma 
deterioração da conjuntura econômica na região da 
Amazônia. Independentemente disso, a estruturação 
de cadeias produtivas de base florestal apoiadas pelo 
Fundo Amazônia fortalece os produtores e os prepara 
para eventuais oscilações do mercado. 

C
O

M
PO

N
EN

TE
 2

Ações 
governamentais 
asseguram a 
adequação 
das atividades 
antrópicas à 
legislação ambiental

Nova política de 
reforma agrária não 
alinhada com a política 
ambiental

Com a criação do Programa Assentamentos Verdes 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) e o engajamento do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário com o Ministério do Meio 
Ambiente na implementação do CAR, a política de 
reforma agrária está alinhada com as principais políticas 
ambientais voltadas para a preservação, a gestão e o 
uso sustentável das florestas da Amazônia. O apoio à 
implementação do Programa Assentamentos Verdes foi 
definido como um dos focos prioritários para o biênio 
2013-2014 pelo COFA.

Migração da mão de 
obra empregada nas 
atividades florestais 
ilegais para outras 
atividades ilegais

A repressão das atividades florestais ilegais, tais como 
o desmatamento e o processamento ilegal de madeira 
ou carvão, pode provocar a migração de mão de obra 
para outras atividades ilegais por falta de alternativas 
econômicas.

O conjunto das ações apoiadas pelo Fundo Amazônia 
fortalece a presença do poder público na região 
e promove o desenvolvimento de uma economia 
sustentável de base florestal, gerando trabalho e renda 
em substituição à renda perdida em decorrência da 
repressão às atividades florestais ilegais.

C
O

M
PO

N
EN

TE
 3

Área do Bioma 
Amazônia 
está ordenada 
territorialmente

Crescimento da 
demanda por madeira 
ilegal

A demanda por madeira nativa ilegal representa uma 
ameaça à integridade das florestas amazônicas.

O Fundo Amazônia contribui para a mitigação desse 
risco por meio do apoio a projetos de fortalecimento 
das cadeias produtivas da madeira oriunda do manejo 
florestal sustentável. 

Crescimento da 
demanda por novas 
terras para cultivo e 
pastagem

A expansão da agropecuária, impulsionada pela 
demanda por carne e soja no mercado globalizado, 
pode provocar a conversão de florestas em novas áreas 
para cultivo e pastagem.

A mitigação desse risco depende tanto do 
monitoramento e controle do desmatamento pelo 
poder público quanto de uma mudança cultural que 
identifique a floresta como recurso produtivo a ser 
explorado sustentavelmente. 

O Fundo Amazônia prioriza tanto ações de 
monitoramento e controle do desmatamento quanto o 
apoio a atividades produtivas sustentáveis. 

C
O

M
PO

N
EN

TE
 4

Atividades de 
ciência, tecnologia 
e inovação 
contribuem para 
a recuperação, a 
conservação e o 
uso sustentável do 
Bioma Amazônia

Evasão da região 
de quadros técnicos 
qualificados e 
pesquisadores

A região carece de infraestrutura para o 
desenvolvimento de atividades científicas e 
tecnológicas. Adicionalmente, existe uma resistência 
dos pesquisadores a se fixarem na região por causas 
diversas.

A manutenção de pesquisadores na Amazônia requer 
ações estruturantes a serem desenvolvidas de forma 
integrada por diversos órgãos públicos e o setor 
empresarial. 

O Fundo Amazônia vem contribuindo para a fixação  
de pesquisadores na região por meio do apoio a 
projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
nas universidades da região. 
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SEMENTES 
DO PORTAL

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Instituto Ouro Verde (IOV) <http://www.ouroverde.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 5.423.450,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 5.423.450,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Sete municípios que compõem a região conhecida como Portal  
da Amazônia, no extremo norte de Mato Grosso: Apiacás, Alta Floresta, 
Carlinda, Nova Guarita, Nova Canaã do Norte, Terra Nova 
do Norte e Matupá

BENEFICIÁRIOS
Agricultores familiares e comunidade indígena Terena do estado  
de Mato Grosso

OBJETIVO
Promover a recuperação ambiental de 1.200 hectares de áreas degradadas 
(recomposição de áreas de proteção permanente e reserva legal) e a 
revalorização da agricultura familiar em seis municípios do Território 
Portal da Amazônia, por meio da difusão de sistemas agroflorestais, 
que combinam o uso sustentável da floresta com geração de renda. 
Adicionalmente, a comunidade indígena Terena será capacitada a coletar 
as sementes que serão utilizadas nos sistemas agroflorestais

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
8.12.2009

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
25.3.2010

1°  
DESEMBOLSO 
EM 7.5.2010
R$ 654.750,00

2°  
DESEMBOLSO  
EM 11.11.2010
R$ 680.000,00

3°  
DESEMBOLSO  
EM 10.5.2011
R$ 755.900,00

4°  
DESEMBOLSO 
EM 18.11.2011
R$ 1.267.167,86

5°  
DESEMBOLSO 
EM 20.8.2012
R$ 1.580.467,86

6°  
DESEMBOLSO 
EM 22.3.2013
R$ 485.164,28

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 5.423.450,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
100%

PROJETO CONCLUÍDO
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Alta Floresta

Apiacás

Carlinda

Nova Canaã do Norte

Nova Guarita
Terra Nova do Norte

Matupá Peixoto de Azevedo

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Municípios apoiados

Terra Indígena Terena

Unidades

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
A ocupação de terras na Região Amazônica acontece, em muitos casos, de forma desordenada e intensa, por 
meio de uma atividade específica (madeira, garimpo, pecuária) com geração temporária de valor e atração 
populacional. Na região do Portal da Amazônia, localizada no extremo norte de Mato Grosso, esse processo de 
ocupação não foi diferente, passando pelos ciclos do ouro, da madeira e da pecuária.

O desmatamento decorrente desse processo comprometeu até áreas de preservação permanente, com danos 
aos serviços ambientais prestados, especialmente no que se refere aos recursos hídricos. Nos assentamentos 
rurais, de uma forma geral, há uma carência de diagnóstico ambiental das áreas ocupadas e de apoio técnico e 
de crédito que possibilite aos agricultores adotar práticas agrícolas mais adequadas à região e também apren-

der a valorizar e manejar os recursos florestais.

O PROJETO
O projeto Sementes do Portal visou à recuperação de áreas degradadas, por meio da estruturação de bases sociais 
e tecnológicas que possibilitassem aos agricultores familiares envolvidos promover a recuperação ambiental. Essa 
ação foi desenvolvida em sintonia com as discussões realizadas no estado de Mato Grosso envolvendo a recupe-
ração e o reflorestamento de áreas degradadas (plano estadual de combate ao desmatamento e às queimadas).

A utilização de sistemas agroflorestais (SAFs) para implementar a recuperação ambiental das áreas degradadas 
busca, entre outras finalidades, adequar as propriedades à legislação ambiental; proteger e valorizar os serviços 
ambientais prestados por essas áreas, em especial a manutenção dos cursos d’água; desenvolver uma alternativa 
econômica de atividade na propriedade; e fortalecer a segurança alimentar das famílias.

No longo prazo, o projeto buscou fortalecer outro modo de relação dos agricultores com a terra, por meio da 
valorização da floresta, da introdução de conceitos e técnicas como a muvuca (técnica de implantação de agro-
florestas com o plantio conjunto e do manejo de várias espécies de sementes florestais e agrícolas) e da discussão 
sobre alternativas à adoção de práticas nocivas ao meio ambiente, como a queimada e o uso intensivo de pesti-
cidas e fertilizantes.

De forma complementar, o projeto também visou fomentar a coleta de sementes nativas como uma alternativa 
econômica importante na região. Isso ocorreu por meio da implantação de casas de sementes e do fortalecimen-
to de uma rede de coletores que compartilhem conhecimento técnico e tradicional sobre o assunto. Houve a 
participação da etnia terena nessa atividade, já que sua área é bastante preservada e mantém muitas espécies 

florestais difíceis de serem encontradas na região. 
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
•  Produtos e serviços

 » Planejamento participativo dos projetos de recuperação ambiental das propriedades e monitoramento de 
sua execução

 » Criação de uma base de serviços técnicos para apoiar a implantação dos sistemas agroflorestais

 » Capacitação de produtores rurais e fornecimento de insumos para plantio dos SAFs e para o cercamento das 
áreas a serem recuperadas

 » Capacitação de agricultores e da Comunidade Indígena Terena para a coleta de sementes e estruturação de 
casas de sementes comunitárias

• Objetivos específicos

 »  Área de 1.200 hectares recuperada por meio de SAFs, contribuindo para geração de renda, conformidade 
legal e qualidade ambiental das pequenas propriedades beneficiadas pelo projeto

 »  Cadeias de produtos florestais com valor agregado ampliado, por meio da estruturação e do desenvolvimen-
to de um mercado de sementes florestais

•  Objetivo geral (impacto)

 »  Atividades produtivas sustentáveis desenvolvidas em sete municípios do Portal da Amazônia (norte do esta-

do de Mato Grosso)

ATIVIDADES REALIZADAS
O projeto Sementes do Portal foi organizado com base em cinco grandes conjuntos de atividades, a saber:

1. Implantação e funcionamento de um sistema de gestão participativa
Foram desenvolvidas atividades para garantir o envolvimento dos agricultores e das comunidades na gestão 
do projeto. Assim, foram estruturados em cada comunidade os chamados conselhos gestores, formados por 
representantes das comunidades para que, por meio de reuniões mensais facilitadas pela equipe técnica con-
tratada pelo projeto, pudessem gerir localmente as atividades previstas. Houve a realização de três encontros 
regionais para avaliação anual do projeto e seu planejamento operacional.

2. Estruturação de uma base de serviços ambientais
Essa base de serviços foi formada por uma equipe de assessores contratados não apenas para acompanhar a 
parte técnica do projeto (elaboração dos projetos de agroflorestas), mas também para animar as comunidades 
a envolverem-se ativamente em todas as suas fases. Assim, foram contratadas oito pessoas com experiência 
no trabalho de organização comunitária e agroecologia para fazer esse acompanhamento. Todos os assessores 
passaram a residir nas comunidades atendidas, participando ativamente da vida comunitária nessas localidades. 

3. Estruturação de projetos de recuperação ambiental
No orçamento do projeto, a ação mais significativa foi o plantio de sistemas agroflorestais. Nos mais de três 
anos do projeto, 1.246 hectares de áreas degradadas foram incorporados a essa forma de plantio, iniciando, 
assim, seu processo de recuperação. 

4. Programa de formação
As estratégias de formação desempenharam papel crucial no planejamento do Sementes do Portal. Assim, 
foi realizado curso de formação para produção e recuperação ambiental, que finalizou com a formação de 
16 jovens moradores das comunidades envolvidas na proposta, além de diversas atividades de formação nas 
comunidades envolvendo planejamento e manejo de sistemas agroflorestais, além de coleta de sementes, to-
talizando mais de 2.500 pessoas capacitadas ao longo do projeto. 

5. Elaboração de material de comunicação
Entre os materiais estruturados, o jornal Muvucando (10 edições produzidas, com tiragem de 1.500 exemplares 
por edição) talvez tenha sido o mais importante. De distribuição regional, seu principal objetivo foi dar uni-
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dade ao projeto, servindo como um elemento de formação e informação para as comunidades. De maneira a 
sistematizar toda a experiência adquirida nesses três anos, foram publicados mais três materiais: uma cartilha 
sobre a história do projeto (Brotando para a vida), o Manual de produção de mudas e o Manual para coletores 
de sementes. 

Aspectos institucionais e administrativos

O Sementes do Portal contou com a parceria de três instituições: a Comissão Pastoral da Terra, o Movimento 
de Mulheres Camponesas e a Associação Comunitária Regional do Norte de Mato Grosso. Essas organizações 
cumpriram o importante papel de funcionarem como agentes de mobilização em seus respectivos municípios de 
influência (Terra Nova do Norte, Nova Canaã do Norte e Nova Guarita, respectivamente), além de agirem como 
apoiadores do processo de coordenação geral do projeto e interlocução com outras instituições. 

Os conselhos gestores, formados pelas comunidades beneficiadas pelo projeto, buscaram traçar parcerias com 
as prefeituras locais. As parcerias que foram constituídas cumpriram papel pontual, porém importante, em de-
terminadas fases do projeto, tal como a viabilização de transportes para eventos e o fornecimento de mudas. 

Indicadores de resultados e impactos

Principais indicadores do projeto:

• Área recuperada com sistemas agroflorestais
A meta estabelecida pelo projeto foi de recuperar 1.200 hectares. Com o projeto, 1.246 hectares de SAFs fo-
ram implantados. Como as áreas em processo de recuperação foram plantadas em sua maioria em áreas de 
preservação permanente, que são protegidas legalmente, a chance de no futuro serem destinadas para outro 
fim é pequena. 

• Área recuperada e utilizada para fins econômicos
Considera-se que 194 hectares foram efetivamente recuperados para fins econômicos (do total de 1.246 hecta-
res), já que esta é a área que será incorporada inicialmente a um programa de comercialização da produção.

• Receita obtida com a venda de sementes
Foram adquiridos R$ 1.548.142,64 em sementes e mudas diretamente dos agricultores nos três anos de trabalho. 
Este é um valor bastante expressivo e que motivou muitas famílias a aderirem ao trabalho de coleta de sementes. 

• Número de indivíduos envolvidos com a coleta de sementes
No ano de maior envolvimento, cerca de 300 pessoas participaram da atividade de coleta de sementes. 

• Número de famílias e pessoas beneficiadas
O projeto Sementes do Portal finaliza suas ações com 1.246 hectares em processo de recuperação (já descon-
tadas as áreas consideradas insatisfatórias) em 518 propriedades. Foram beneficiadas diretamente pelas ações 
do projeto 1.916 pessoas (518 famílias), sendo 1.053 homens (55%) e 863 mulheres (45%).

• Taxa de desmatamento anual nos municípios em que se desenvolveram as atividades do projeto, medida pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

Na Tabela 1, pode-se visualizar o desmatamento anual dos municípios em que se desenvolveram as atividades 
do projeto, todos situados no extremo norte de Mato Grosso. Cabe mencionar que as atividades em Matupá não 
envolveram o reflorestamento ou recuperação de áreas degradas, mas sim a coleta de sementes pela comunida-
de indígena Terena.

A análise dessa tabela mostra uma substancial redução do desmatamento total a partir de 2006, como resultado 
da implementação das políticas públicas de combate ao desmatamento a partir de 2004. No ano imediatamente 
anterior aos desembolsos do Fundo Amazônia, isto é, 2009, o desmatamento anual foi de 38,5 km2 para o con-
junto dos municípios beneficiados com ações do projeto. No ano de 2012, o desmatamento medido pelo Inpe 
foi de 19,8 km2. A redução do desmatamento nesses municípios é uma notícia favorável, mas ressalte-se que não 
pode ser exclusivamente atribuída ao apoio do Fundo Amazônia.
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TABELA 1 TAXA DE DESMATAMENTO DOS MUNICÍPIOS DO PORTAL DA AMAZÔNIA (EM KM²)

MUNICÍPIO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Apiacás 228,9 148 50,2 73,8 46,5 13,8 15,2 14 12,3
Alta Floresta 230,9 124,9 97,1 61,4 15,3 7,2 3 5,8 1,6
Carlinda 41,2 16 2,7 6,7 3,9 0,2 0,3 0,7 0,1
Nova Guarita 13,9 12,5 0,7 1,6 3,3 0 0,4 1,4 1,1
Nova Canaã do Norte 95,4 73,3 30,3 34,8 21,4 5,1 3,5 4 0,8
Terra Nova do Norte 23,2 28,5 11,7 20,4 13,1 3,2 0,8 4,1 3,9
Matuapá 63,8 69,3 29,3 74 75,5 9 9,4 29,5 13,3
TOTAL 697,1 472,5 222 272,7 179 38,5 32,6 59,5 19,8

Fonte: Inpe.

Outros indicadores acompanhados pelo projeto:

• Número de produtores rurais capacitados para a implantação dos SAFs: 2.574

• Número de produtores rurais capacitados para a coleta de sementes: 350

• Número de membros da comunidade Terena capacitados para a coleta de sementes: 75

• Número de jovens capacitados para produção e recuperação ambiental: 16

• Número de técnicos contratados e capacitados: 8

• Número de casas de semente estruturadas: 10

• Número de propriedades rurais georreferenciadas: 622

• Área de propriedades rurais georreferenciadas: 24.642 hectares

• Número de mulheres em funções de coordenação no Instituto Ouro Verde (IOV): 6 mulheres (46%) de um total 
de 13 cargos de coordenação

• Número de mulheres nos conselhos gestores nas comunidades: 7 mulheres (32%) de um total de 22 pessoas

Sustentabilidade dos resultados

O Sementes do Portal provocou três grandes avanços nas comunidades envolvidas:

1. Difundiu a implementação de sistemas agroflorestais na região. O potencial do SAF de sair de uma técnica de 
“recuperação” para uma opção concreta de substituição da matriz produtiva ainda depende de outros meca-
nismos, ligados principalmente à possibilidade de comercialização de produtos e ao maior conhecimento no 
manejo das espécies.

2. A coleta de sementes se fortaleceu como uma opção econômica para os agricultores de toda a região. A for-
mação dos grupos de coleta, a estruturação das casas de sementes e o início do trabalho de venda externa ao 
projeto de sementes demonstram que esta ação, apesar de ainda estar fortemente vinculada ao Sementes do 
Portal, pode crescer no futuro.

3. O projeto fortaleceu a integração entre as comunidades de agricultores, podendo se tornar uma alavanca de 
novas ações estruturantes para toda a região.
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Instituto Ouro Verde (IOV) <www.ouroverde.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
Até R$ 16.086.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
60 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
Até R$ 16.086.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Oito municípios da região conhecida como Portal da Amazônia, no extremo 
norte de Mato Grosso: Apiacás, Alta Floresta, Carlinda, Colíder, Nova Canaã 
do Norte, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte

BENEFICIÁRIOS
Agricultores familiares do estado de Mato Grosso

OBJETIVO
Apoiar a recuperação de áreas degradadas e o fortalecimento da 
agricultura familiar na região do Portal da Amazônia, no estado de Mato 
Grosso, por meio da implantação e consolidação de sistemas agroflorestais, 
com plantio e enriquecimento de agroflorestas, estruturação de canais de 
comercialização de produtos e sementes e realização de pesquisas

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
1.10.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
5.12.2013

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%

SEMENTES 
DO PORTAL
FASE 2
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Alta Floresta

Apiacás

Carlinda

Nova Canaã do Norte

Nova Guarita
Terra Nova do Norte

Colíder

Nova Santa Helena

AMAZONAS

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Municípios apoiados

Unidades

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Instituto Ouro Verde (IOV) é uma organização não governamental (ONG), sediada no município de Alta Flo-

resta (MT). Em 2010, o IOV teve seu primeiro projeto aprovado no âmbito do Fundo Amazônia, cujos objetivos 

foram a promoção da recuperação ambiental de 1.200 hectares de áreas degradadas e a revalorização da agri-

cultura familiar em seis municípios do Território Portal da Amazônia. 

A utilização de sistemas agroflorestais (SAFs) para promover a recuperação ambiental das áreas degradadas 

aumentou a percepção – amadurecida no decorrer do primeiro projeto – de que os SAFs podem criar uma alter-

nativa produtiva sustentável aos agricultores familiares da região. Este é o foco principal desse segundo projeto. 

O PROJETO
O projeto prevê a expansão da recuperação ambiental de áreas degradadas seguindo a metodologia utiliza-

da em sua primeira fase e a inserção de espécies de interesse econômico em parte das áreas já recuperadas.  

Esse processo inclui, ainda, o estímulo ao desenvolvimento de canais de comercialização de produtos flores-

tais, a geração de conhecimento sobre a economia da agroflorestal e a consolidação da Rede de Sementes. 

Também serão realizadas pesquisas sobre coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes e monitora-

mento de agroflorestas, entre outras ações.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Organização de canais de comercialização de sementes e de produtos agroflorestais e formulação de estra-

tégias de captação para financiamento continuado a projetos relacionados a agroflorestas
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 » Assessoria técnica à coleta e ao beneficiamento de sementes

 » Fortalecimento das casas comunitárias de armazenamento de sementes

 » Formação da equipe técnica e de agricultores familiares em SAFs, tecnologias alternativas, gestão comunitá-
ria, além de intercâmbio de conhecimentos

 » Implantação de SAFs em 1.550 hectares de áreas degradadas em pequenas propriedades de agricultores 
familiares

 » Assessoria técnica ao planejamento e acompanhamento dos SAFs

 » Enriquecimento com espécies de interesse comercial de 400 hectares de plantios de SAFs já realizados em 
pequenas propriedades de agricultores familiares

• Objetivos específicos

 » Cadeias de sementes e de produtos agroflorestais com valor agregado ampliado

 » Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implantação de SAFs e beneficiamento de produtos e se-
mentes agroflorestais

 » Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos por meio de SAFs

• Objetivo geral

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica em oito municípios de Mato Grosso
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Instituto Socioambiental (ISA) < www.socioambiental.org>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 8.915.396,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
Até R$ 8.023.856,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Bacia do Rio Xingu, compreendendo 11 municípios no estado de Mato 
Grosso e dois no Pará

BENEFICIÁRIOS
População do Bioma Amazônia

OBJETIVO
Apoiar a estruturação e o fortalecimento das cadeias de valor da 
sociobiodiversidade na Bacia do Xingu, abrangendo sementes e mudas 
florestais, borracha, castanha, pequi e frutas pelas populações indígenas, 
extrativistas e agricultores familiares, visando ao aumento da qualidade de 
vida dessas populações e à produção sustentável, agroflorestal e extrativista

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
3.12.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
-

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%

SOCIOBIODIVERSIDADE 

PRODUTIVA 
NO XINGU 
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Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
A Bacia do Rio Xingu é uma área representativa da diversidade socioambiental e cultural da Amazônia, receben-
do diversos ciclos econômicos que disputam a sua ocupação, como a exploração madeireira e pecuária, e mais 
recentemente a produção de grãos. Entre os povos tradicionais, são 26 povos indígenas, cujos territórios somam 
39% da bacia, contíguos a um conjunto de Unidades de Conservação que compõe um dos maiores corredores de 
Áreas Protegidas da Amazônia, abrangendo 28 milhões de hectares (55% do total da bacia). Essas Áreas Protegi-
das têm desempenhado um papel importante na contenção do desmatamento, apesar da permanente ameaça 
de disputa por seus recursos naturais.

A utilização dos recursos hídricos para a geração de energia vem se intensificando na bacia, com pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs) nas suas cabeceiras e a usina de Belo Monte na grande volta do Xingu. Esses proje-
tos, com outros investimentos em infraestrutura, estimulam fluxos migratórios para a região. Por outro lado, a 
implementação de novas políticas por parte das esferas públicas e o surgimento de redes regionais de responsa-
bilidade socioambiental, associados a uma crescente exigência dos mercados interno e externo sobre a origem 
dos produtos, têm induzido iniciativas voltadas à produção sustentável de produtos florestais não madeireiros 
oriundos do extrativismo e da prática agroflorestal.

Embora crescente nos últimos anos e de importância significativa para as comunidades tradicionais, os produtos 
da sociobiodiversidade ocupam pequeno espaço na economia formal. A distância dos principais mercados, o 
acesso limitado ao capital e à informação, infraestrutura deficiente e escassez de pessoal qualificado são alguns 
dos desafios. 

O PROJETO
O projeto apresentado pelo Instituto Socioambiental (ISA) propõe o apoio às populações de agricultores fami-
liares, povos indígenas e comunidades extrativistas da Bacia do Rio Xingu. Pretende-se que o projeto contribua 
para viabilização de arranjos institucionais e produtivos agroextrativistas em torno de cadeias de valor susten-
táveis, construindo soluções que aliem a produção e a conservação ambiental na Bacia do Xingu e possam ser 
incorporadas às políticas públicas voltadas para a Região Amazônica.

Por ser um projeto na modalidade aglutinadora, contará com a participação direta de outras 12 entidades entre 
associações extrativistas, indígenas e rurais, e também organizações não governamentais ambientalistas e indi-
genistas. Serão desenvolvidas atividades de melhoria na produção e comercialização de produtos florestais não 
madeireiros (PFNM), como a borracha, a copaíba, a castanha e o pequi, além de consolidar a cadeia produtiva da 
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polpa de frutas, com geração de renda para os agricultores familiares, preservando e recuperando áreas degra-
dadas em assentamentos de Reforma Agrária.

A cadeia de valor das mudas e sementes florestais será promovida, por meio da inclusão de novas comunidades 
e aumento da produção, possibilitando sua qualificação e expansão. Também serão desenvolvidas formas de 
aprofundar as relações comerciais entre comunidades e empresas que reconheçam e valorizem os serviços socio-
ambientais prestados por essas populações.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Apoiar a produção de sementes florestais, castanha-do-brasil, borracha, copaíba, babaçu e pequi

 » Fomentar o acesso pelos agricultores familiares, extrativistas e indígenas aos programas governamentais  
de compras

 » Promover o desenvolvimento de mercados para PFNM por meio de instrumentos e relações comerciais que 
valorizem os serviços socioambientais prestados por essas populações

 » Ampliar o beneficiamento e consolidar a cadeia produtiva de polpa de frutas agroecológicas entre os rios 
Xingu e Araguaia

 » Promover oficinas de boas práticas, intercâmbios técnicos e produzir material informativo e pedagógico 
para as iniciativas da Rede de Sementes do Xingu, da fábrica de polpas e das atividades extrativistas da 
Terra do Meio

 » Ampliar a capacidade de produção de mudas e sementes por meio da implantação de viveiros e casa de 
sementes

 » Promover plantios agroflorestais nas terras indígenas Wawi e Marãwatsédé e nos assentamentos Manah, 
Fartura e Dom Pedro

• Objetivos específicos

 » Atividades de uso sustentável da floresta e da biodiversidade fortalecidas na Bacia do Rio Xingu

 » Cadeias dos produtos agroflorestais com valor agregado ampliado na Bacia do Rio Xingu

 » Capacidades gerencial e técnica ampliadas na Bacia do Xingu para a implantação de sistemas agroflorestais, 
produção agroextrativista e beneficiamento de produtos agroflorestais

 » Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação na Bacia  
do Xingu

• Objetivo geral

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica na Bacia do Rio Xingu
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PESCA 

SUSTENTÁVEL

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
WWF – Brasil < www.wwf.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 3.205.943,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
Até R$ 3.205.943,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Municípios de Manuel Urbano, Feijó e Tarauacá, no estado do Acre

BENEFICIÁRIOS
60 pescadores artesanais e cerca de 300 famílias ribeirinhas que 
participarão do sistema de vigilância comunitária dos lagos

OBJETIVO
Promover a adoção de medidas de manejo aliadas à celebração 
de acordos de pesca, para reduzir a degradação de ecossistemas 
aquáticos, de modo a constituir alternativa econômica sustentável ao 
desmatamento, no estado do Acre

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
30.12.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
-

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
A pesca tem sido uma das atividades extrativistas mais tradicionais e importantes na Amazônia, representando 

uma importante fonte de alimento das comunidades locais. Contudo, nas últimas décadas, como resultado da 

expansão da pesca e uso inadequado dos rios e lagos de várzea, começaram a ocorrer os primeiros sinais de esgo-

tamento dos estoques de algumas espécies e conflitos relacionados ao acesso e à propriedade das áreas de pesca.

Nesse contexto, surgiram os acordos de pesca, que têm seu início com a mobilização comunitária e a interação 

entre os diversos usuários dos recursos pesqueiros da área a ser manejada para definir as propostas para o uso de 

lagos, seguido da deliberação em um fórum regional e da submissão do acordo ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Este órgão, por sua vez, encaminha a proposta para regu-

lamentação por meio de decisão interministerial, envolvendo o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da 

Pesca e Aquicultura. A fiscalização e proteção aos lagos constitui elemento central para o bom êxito do sistema 

comunitário de manejo e, por conseguinte, dos acordos de pesca. 

A região de abrangência do projeto engloba três municípios contíguos no estado do Acre: Manoel Urbano, Feijó 

e Tarauacá. Juntos, os três municípios correspondem a 35% da extensão territorial do estado.

O PROJETO
O projeto visa promover a adoção de medidas de manejo aliadas à celebração de acordos de pesca, para reduzir a 

degradação de ecossistemas aquáticos, de modo a constituir alternativa econômica sustentável ao desmatamen-

to. Tem como foco o manejo da espécie Arapaima gigas, conhecida no Brasil como pirarucu. O pirarucu é um dos 

maiores peixes de escama de água doce do mundo, podendo atingir até três metros e pesar mais de 200 quilos, 

tendo elevado valor comercial. É uma espécie ameaçada de extinção. 

No âmbito do projeto, estão previstas as seguintes ações: desenvolvimento de análise sobre a viabilidade eco-

lógico-econômica e do potencial de expansão das práticas de manejo e da cadeia produtiva do pirarucu, de 

forma a orientar o desenho de ações necessárias para seu fortalecimento; o desenvolvimento e consolidação do 

sistema participativo de manejo do pirarucu nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá, por meio da 

consolidação, ampliação e regulamentação de, no mínimo, 15 acordos de pesca nesses municípios, considerando 

cerca de 20 lagos; o desenvolvimento de princípios e critérios para a certificação do pirarucu; e a disseminação 

dos resultados do projeto, de modo a fomentar a replicação de boas práticas e lições aprendidas sobre o uso 

sustentável do pirarucu.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Facilitação para a construção coletiva de acordos de pesca e realização de oficinas e fóruns regionais para a 
sua discussão

 » Apoio técnico e fornecimento de insumos para as operações de pesca

 » Desenvolvimento de um padrão para certificação do pirarucu manejado e sua aplicação na área de abran-
gência do projeto

 » Apoio técnico e capacitação em boas práticas de manejo e beneficiamento do pirarucu

 » Elaboração de plano de viabilidade ecológica e econômica e de estratégia de produção e comercialização 
para a cadeia produtiva do pirarucu na área de abrangência do projeto

 » Levantamento da população de pirarucu, da pesca e sistematização da estatística pesqueira, com capacitação 
das comunidades de pescadores para a sua realização

• Objetivos específicos

 » Cadeia produtiva do pirarucu manejado com valor agregado ampliado

 » Manejo do pirarucu implementado em 15 lagos de várzea

• Objetivo geral

 » Atividades de pesca sustentável têm atratividade econômica nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e  
Tarauacá (Acre)
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QUINTAIS 
AMAZÔNICOS

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia (Rioterra) 
< www.rioterra.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 9.117.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
48 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 9.117.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Municípios de Machadinho d’Oeste, Cujubim e Itapuã do Oeste, no estado 
de Rondônia

BENEFICIÁRIOS
Pequenos agricultores familiares

OBJETIVO
Apoiar agricultores familiares e assentados da Reforma Agrária no estado 
de Rondônia, residentes nos municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim 
e Machadinho d’Oeste, para: (i) a inscrição das propriedades rurais no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR); e (ii) o plantio e a realização de pesquisas 
de sistemas agroflorestais para a recuperação de áreas alteradas ou 
degradadas em reservas legais e áreas de preservação permanente

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
30.7.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
4.12.2013

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
O estado de Rondônia ocupa uma área de 237.576,167 km² na Região Norte e tem como limites os estados 

de Mato Grosso a leste, Amazonas ao norte, Acre a oeste e ainda faz fronteira com a República da Bolívia 

a oeste e ao sul. Os três municípios de abrangência do projeto (Itapuã do Oeste, Cujubim e Machadinho 

d’Oeste) têm a maior parte de suas florestas conservadas, mas estão situados no limite da fronteira de des-

matamento em Rondônia.

A estratégia do Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia (Rioterra) – organização sem 

fins lucrativos, criada em 1999, que atua em Rondônia por meio de projetos voltados para o meio ambiente, a 

educação e a cultura – é formar, por meio de sistemas agroflorestais (SAFs), uma barreira de proteção no entorno 

dos remanescentes florestais, priorizando áreas próximas de Unidades de Conservação e de maior fragilidade 

ambiental desses municípios.

O PROJETO
O projeto visa apoiar agricultores familiares e assentados da Reforma Agrária de Rondônia no desenvolvimento 

de SAFs para a recuperação de áreas desmatadas e geração de renda por meio do plantio e da realização de 

pesquisas de culturas selecionadas e adaptadas ao tipo de solo e clima da região.

No âmbito do projeto, estão previstas as seguintes ações: apoio à regularização ambiental de propriedades me-

diante a realização do Cadastramento Ambiental Rural (CAR) de agricultores familiares; recuperação de áreas 

degradadas ou alteradas com implantação de SAFs; intercâmbio de experiências, capacitação em boas práticas 

de manejo e assistência técnica rural.

O projeto conta, ainda, com o apoio da Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste (produção de mudas do viveiro 

municipal), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) (autorização para implantação dos 

projetos nos assentamentos) e da Universidade Federal de Rondônia (realização de estudos e pesquisas sobre o 

solo e a paisagem).

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Cadastramento e levantamento de dados georreferenciados das propriedades rurais do projeto
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 » Implantação de 500 hectares de SAF em áreas degradadas em pequenas propriedades de agricultores fami-
liares nos municípios de Itapuã do Oeste, Machadinho d’Oeste e Cujubim, em Rondônia

 » Expansão do viveiro municipal de Itapuã do Oeste

 » Pagamento por serviços ambientais para os agricultores familiares apoiados pelo projeto

 » Assistência técnica provida para pequenos agricultores familiares na produção de sistemas agroflorestais

 » Capacitação de agricultores familiares em técnicas de produção de mudas e de produção agroflorestal

 » Capacitação de agricultores familiares para gestão de associações e para cooperativismo como meio de aces-
so ao mercado

 » Expansão do laboratório para seleção de mudas no município de Itapuã do Oeste

 » Estruturação de laboratório para análise de solos na Universidade Federal de Rondônia

• Objetivos específicos

 » Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para a produção, por meio de SAFs, nos municípios 
de Itapuã do Oeste, Machadinho d’Oeste e Cujubim, em Rondônia

 » Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implantação de sistemas agroflorestais, cooperativismo e 
gestão de associações

 » Conhecimentos e tecnologias voltados para o uso sustentável dos recursos naturais em Rondônia produzidos 
e difundidos

• Objetivos gerais (impactos)

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica nos municípios de Itapuã do Oeste, 
Machadinho d’Oeste e Cujubim, em Rondônia

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a recuperação, conservação e uso sustentável 
das florestas, em Rondônia
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MAMIRAUÁ

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM)  
<www.mamiraua.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 8.504.678,54

PRAZO DE EXECUÇÃO
60 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 8.504.678,54

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Tefé (AM); Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá (RDSM) – municípios de Uarini, Fonte Boa e Maraã (AM); 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã (RDSA) – municípios de 
Maraã, Barcelos e Coari (AM)

BENEFICIÁRIOS
IDSM, comunidades locais das RDSM e RDSA, comunidade científica, 
gestores de Unidades de Conservação (UC) e outras comunidades 
beneficiadas pelos conhecimentos produzidos no âmbito do projeto

OBJETIVO
Apoiar ações de manejo e gestão participativa nas RDSM e RDSA, 
com pesquisa, desenvolvimento e disseminação de conhecimentos nos 
seguintes temas: agropecuária sustentável, manejo florestal madeireiro 
sustentável, manejo florestal não madeireiro sustentável, educação 
ambiental, proteção ambiental e monitoramento

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
18.12.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
7.8.2013

1° DESEMBOLSO 
EM 26.9.2013
R$ 1.238.521,30

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 1.238.521,30

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
15 %



73   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 – FUNDO AMAZÔNIA PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

RDS Mamirauá e Amanã

CONTEXTUALIZAÇÃO
As Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM) e Amanã (RDSA) situam-se na região do Médio 
Solimões, no estado do Amazonas, e somam uma área de cerca de 3,5 milhões de hectares de florestas alagáveis 
e florestas de terra firme.

Por serem as Unidades de Conservação (UC) classificadas como Reserva de Desenvolvimento Sustentável, em 
Mamirauá e Amanã é incentivada a pesquisa científica e são permitidas a residência de populações locais e a 
utilização dos recursos naturais disponíveis, desde que de acordo com o plano de manejo e o sistema de zonea-
mento elaborados para esse fim.

O Instituto do Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) compartilha com a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas a gestão das reservas, onde realiza pesquisas 
e apoio ao manejo de recursos naturais e à gestão participativa. 

A atuação do instituto nas Reservas Mamirauá e Amanã, identificadas pelo Governo Federal como laboratórios na-
cionais de pesquisa, contribui para a geração de tecnologias e conhecimentos sobre manejo de recursos e gestão de 

UCs, colaborando no aumento da efetividade dessas unidades na proteção e manejo sustentável de recursos naturais.

O PROJETO
O projeto apoiado pelo Fundo Amazônia permitirá ao IDSM desenvolver ações de manejo e gestão participativa 
na RDSM e na RDSA, com pesquisa, desenvolvimento e disseminação de conhecimentos, de forma a contribuir 
para o aumento da efetividade de UCs na proteção e manejo sustentável de recursos naturais. 

Serão desenvolvidas ações de capacitação de indivíduos para a implantação de sistemas agroflorestais, pecuá-
ria sustentável e manejo florestal madeireiro e não madeireiro; assistência técnica para a extração de óleos de 
andiroba e de copaíba; experiência-piloto de refrigeração de polpas de frutas dos SAFs das reservas para comer-
cialização; atividades de educação ambiental; capacitação de agentes ambientais voluntários e realização de 
missões de proteção ambiental; monitoramento em campo da mudança de uso do solo e monitoramento remoto 
baseado em imagens de satélite da mudança de uso do solo.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Pesquisa, experimentação, capacitação e assistência técnica em sistemas agroflorestais, pecuária sustentável 
e manejo florestal madeireiro e não madeireiro
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 » Capacitação de agentes ambientais voluntários e realização de missões de proteção ambiental

 » Pesquisa e monitoramento em campo e por sensoriamento remoto de conversão de habitat

• Objetivos específicos

 » Conhecimentos e tecnologias voltados para o uso sustentável da biodiversidade em UCs do Bioma Amazônia 
produzidos e difundidos

 » Conhecimentos e tecnologias voltados para o monitoramento e controle em UCs do Bioma Amazônia pro-
duzidos e difundidos

• Objetivo geral (impacto)

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a conservação e uso sustentável do  
Bioma Amazônia
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam)
<www.ibam.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 18.853.482,32

PRAZO DE EXECUÇÃO
48 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 18.853.482,32

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Municípios do Bioma Amazônia

BENEFICIÁRIOS
O público-alvo do projeto é formado principalmente pelos funcionários 
dos órgãos de administração municipal voltados para a gestão ambiental 
local, podendo alcançar os 529 municípios do Bioma Amazônia, 
distribuídos pelos nove estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, 
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins)

OBJETIVO
Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental em municípios do Bioma 
Amazônia por meio: da oferta de capacitação e assistência técnica; da 
disseminação de conhecimentos e informações em rede; e do estímulo à 
inovação e à promoção da articulação com outras esferas de governo e da 
sociedade em geral, no âmbito das políticas públicas ambientais

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
18.12.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
5.2.2013

1º DESEMBOLSO 
EM 9.10.2013
R$ 1.175.879,11

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 1.175.879,11

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
6%

PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO
DA GESTÃO 
AMBIENTAL
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Capitais

Rios

Rodovias

Área de atuação do projeto

Bioma Amazônia

Municípios prioritários

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) é uma associação civil de direito privado, sem fins lucra-
tivos, que atua no Brasil inteiro e no exterior, principalmente em países latino-americanos e africanos de língua 
portuguesa. No transcurso de sua história, o Ibam colaborou para introduzir novas e melhores práticas nas ativida-
des de governos municipais e para aprimorar as relações federativas e os processos de descentralização da gestão 
no país, bem como na América Latina e na África, especialmente por meio da realização de cursos, pesquisas e 
assessoria a governos.

Atualmente, a ação do Ibam concentra-se em auxiliar o processo de consolidação dos atores locais – governo e so-
ciedade – como agentes capazes de atuar na melhoria da qualidade urbano-ambiental das cidades e das condições 
de vida dos cidadãos, seja por meio da modernização das estruturas de gestão municipais, seja pelo desenvolvimen-
to das potencialidades da economia local, com foco na inclusão produtiva e social.

Dessa forma, o instituto busca promover o desenvolvimento institucional dos municípios como esfera autônoma 
de governo, por meio do fortalecimento de suas capacidades de formulação de políticas públicas, prestação de 
serviços de qualidade ao cidadão e de estímulo ao desenvolvimento local. Para tanto, o Ibam realiza estudos e capa-
citações, além de assessorar os municípios nos temas relacionados à administração pública municipal, contribuindo 
para a construção de soluções aos problemas locais de acordo com o contexto da região.

O PROJETO
O projeto em tela tem como objetivo fornecer, predominantemente por meio da tecnologia da educação a distân-
cia, uma capacitação em gestão ambiental e seus instrumentos de execução de servidores e de representantes da 
sociedade civil, além de permitir a troca de experiências e expertise entre os participantes dos cursos oferecidos, 
utilizando estratégias combinadas que visam ao enfrentamento de fragilidades institucionais no campo da capaci-
tação e do conhecimento

Esse projeto estende os benefícios da iniciativa para os membros do poder legislativo municipal, público-alvo im-
portante na formulação das políticas locais, o que propicia o maior envolvimento de diversos segmentos da socie-
dade local, por meio da sensibilização dos integrantes das câmaras legislativas municipais para a importância dos 
temas ambientais, mediante a realização de eventos presenciais.

O projeto contempla também a disponibilização de orientações técnico-jurídicas a municípios da Amazônia Legal 
por meio de um portal na internet, até mesmo com a disponibilização de especialistas contratados pelo projeto 
para responder a consultas, bem como de estudos e conhecimentos relacionados à gestão ambiental.  



77   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 – FUNDO AMAZÔNIA PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Está prevista a realização de premiação dos municípios que se destaquem pela adoção de ações e projetos que 
promovam a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento local sustentável, e ainda, a realização de 
atividades presenciais com os municípios e os estados visando promover a descentralização da gestão ambiental.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Capacitação em gestão ambiental de servidores e de representantes da sociedade civil por meio de ensino 
a distância

 » Sensibilização de integrantes das câmaras legislativas municipais para a importância dos temas ambientais 
mediante a realização de eventos presenciais

 » Construção de comunidades virtuais de aprendizagem para atender aos participantes dos processos de capa-
citação em gestão ambiental e de sensibilização de integrantes do poder legislativo municipal

 » Orientação técnico-jurídica aos municípios por meio de um portal na internet para intercâmbio de expe-
riências, formulação de consultas a especialistas contratados pelo projeto e disponibilização de estudos e 
conhecimentos relacionados à gestão ambiental

 » Realização de premiação dos municípios que se destaquem pela adoção de ações e projetos que promovam 
a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento local sustentável

 » Compartilhamento de informações e realização de atividades presenciais com os governos estaduais e muni-
cipais do Bioma Amazônia visando promover a descentralização da gestão ambiental

• Objetivo específico

 » Instituições municipais de monitoramento, controle e responsabilização ambiental mais bem qualificadas 
para exercer a gestão ambiental no Bioma Amazônia

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações governamentais em todos os municípios no Bioma Amazônia asseguram a adequação das atividades 
antrópicas à legislação ambiental
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) <www.ispn.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 15.755.179,21

PRAZO DE EXECUÇÃO
60 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 12.843.876,04

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, limitados ao Bioma 
Amazônia

BENEFICIÁRIOS
Agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais no Bioma 
Amazônia

OBJETIVO
Apoiar a realização de quatro chamadas públicas que vão selecionar 
e financiar projetos socioambientais de pequeno valor voltados para 
agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais em áreas do 
Bioma Amazônia dos estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão 

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
 3.7.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
25.9.2012

1º DESEMBOLSO 
EM 9.11.2012
R$ 579.400,00

2º DESEMBOLSO EM 8.8.2013
R$ 848.000,00

3º DESEMBOLSO 
EM 11.11.2013
R$ 914.050,00 

4º DESEMBOLSO 
EM 17.12.2013
R$ 585.932,70

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO 
R$ 2.927.382,70

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
23%

PEQUENOS PROJETOS 
ECOSSOCIAIS 
NA AMAZÔNIA
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em abril 

de 1990 e sediada em Brasília. Ao longo de sua existência, o ISPN atua de forma articulada com entidades gover-

namentais que lidam com meio ambiente e agricultura familiar.

Além disso, tem buscado identificar, com parceiros da sociedade civil organizada, oportunidades de inserção 

dos produtos da biodiversidade do Cerrado na linha de produção de alimentos industrializados. O objetivo 

desse tipo de ação é incrementar as cadeias de produtos da sociobiodiversidade e, assim, valorizar o Bioma 

Cerrado “em pé”.

Nesse campo, trabalha por intermédio do Programa de Pequenos Projetos Ecossociais (PPP-Ecos), uma iniciativa 

existente desde 1994, que apoia, por meio de chamadas públicas, projetos socioambientais de pequeno valor, 

voltados para agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais.

Com relação aos governos estaduais e municipais, a atuação do ISPN tem se limitado às articulações já existentes 

entre as organizações de base comunitária as quais apoia. Nesse sentido, busca influenciar as ações dos poderes 

municipais e estaduais que possam subsidiar políticas públicas.

O PROJETO
O presente projeto visa dar continuidade e expandir o PPP-Ecos na região de transição do Bioma Cerrado para o 

Bioma Amazônia, contemplando, especificamente, projetos comunitários nas áreas do Bioma Amazônia, conti-

das nos estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.

Para tanto, serão lançadas quatro chamadas públicas para seleção de projetos não governamentais de associa-

ções sem fins lucrativos e cooperativas de base comunitária no Bioma Amazônia.

Com isso, espera-se estimular o potencial produtivo das comunidades locais, ao permitir maior interação com os 

ecossistemas da região, tendo como impacto positivo esperado a diminuição do desmatamento e da degradação 

ambiental, em conjunto com a melhoria na geração de trabalho e renda.

Como resultado indireto, espera-se contribuir para o fortalecimento do trabalho em rede das instituições da 

sociedade civil na região, propiciando maior capacidade de gestão, por meio de atividades de capacitação 

e intercâmbios.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Fomento e apoio a projetos ecossociais em sistemas agroflorestais e agroecológicos e em manejo florestal

 » Fomento e apoio a projetos ecossociais de beneficiamento e de melhoria na comercialização de produtos

 » Intercâmbio técnico de atividades econômicas de uso sustentável e beneficiamento de produtos entre asso-
ciações comunitárias

 » Sistematização das lições aprendidas por meio do acompanhamento dos projetos ecossociais

 » Capacitação de associações comunitárias em gestão de projetos ecossociais

• Objetivos específicos

 » Atividades de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas por associações 
comunitárias

 » Arranjos produtivos locais de beneficiamento e comercialização de produtos agroextrativistas fortalecidos, 
com protagonismo de associações comunitárias

 » Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implantação de projetos ecossociais em populações tradi-
cionais

• Objetivo geral (impacto)

 » Floresta mantida em pé por meio de atividades econômicas de uso sustentável da biodiversidade no arco do 
desmatamento nos estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão

ATIVIDADES REALIZADAS
O projeto prevê o apoio à execução de quatro chamadas públicas, no valor total de R$ 1,5 milhão cada uma, para 
investimento direto em pequenos projetos socioambientais voltados a agricultores familiares, povos e comuni-
dades tradicionais.

Foram lançadas duas chamadas públicas, cuja seleção de projetos envolveu a realização de 14 oficinas regio-
nais de divulgação. Essas oficinas contaram com a participação de cerca de 500 indivíduos representando 230 
associações comunitárias e outras organizações do terceiro setor que atuam no desenvolvimento de atividades 
produtivas sustentáveis destinadas ao público-alvo prioritário do projeto. 

Na primeira chamada pública, foram selecionados 22 pequenos projetos que se encontram em início de execu-
ção. As inscrições para a segunda chamada pública se encerraram em dezembro de 2013.
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Fundação Banco do Brasil (FBB) <www.fbb.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 25.000.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
24 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 15.000.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Bioma Amazônia

BENEFICIÁRIOS
Comunidades tradicionais da Amazônia (grupos indígenas, vilas 
remanescentes de antigos quilombos, seringueiros e populações 
ribeirinhas que vivem da pesca e agricultura de subsistência etc.); 
agricultores familiares, trabalhadores rurais integrados a projetos de 
assentamento, população de baixa renda ou em situação de risco de 
exclusão social na região do Bioma Amazônia; e empreendimentos 
coletivos e/ou de economia solidária, instituições de direito privado 
sem fins lucrativos, entidades da administração pública direta e indireta 
municipal, estadual e federal e fundações de apoio à pesquisa

OBJETIVO
Apoiar projetos que viabilizem o desenvolvimento de atividades 
produtivas alinhadas à promoção da conservação e do uso sustentável 
do Bioma Amazônia

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
15.5.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
18.6.2012

1º DESEMBOLSO 
EM 15.2.2013
R$ 4.237.534,45

2º DESEMBOLSO  
EM 25.4.2013
R$ 1.881.051,10

3º DESEMBOLSO  
EM 26.12.2013
R$ 568.400,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 6.686.985,55

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
45%

FUNDAÇÃO
BANCO DO BRASIL
FUNDO AMAZÔNIA
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Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
A Fundação Banco do Brasil (FBB) iniciou suas operações em fevereiro de 1988 com a proposta de financiar pro-
jetos em diversos campos, como alimentação, saúde, educação, emprego e habitação. Atua em todo o território 
nacional, mediante desenvolvimento, implantação, acompanhamento e avaliação de programas e projetos em 
parceria com outras instituições governamentais e não governamentais. 

A fundação tem como foco a base da pirâmide social, especialmente o público priorizado em políticas públicas, 
incluindo comunidades indígenas, quilombolas e assentados de Reforma Agrária. Dentre seus objetivos estraté-
gicos, cabe destacar o desenvolvimento de iniciativas no âmbito da economia solidária e a atuação por meio de 
programas que gerem ações em escala, promovendo impacto social nas regiões e comunidades de sua atuação.

O PROJETO
O projeto está inserido numa proposta de cooperação técnica e financeira entre o Fundo Amazônia e a FBB, 
destinada a apoiar projetos que viabilizem o desenvolvimento de atividades produtivas alinhadas à promoção 
da conservação e do uso sustentável do Bioma Amazônia.

As ações apoiadas serão eleitas pela fundação por meio de um diagnóstico territorial e da verificação da viabi-
lidade e pertinência de sua aplicação e desenvolvimento. Para isso, a FBB realizará um trabalho de articulação 
dos atores locais para auxiliar nas diversas etapas desse processo. Dessa forma, deverão ser apoiados subprojetos 
tais como de estruturação de empreendimentos solidários em atividades produtivas próprias da região, como as 
do açaí, cupuaçu, castanha-do-brasil, banana, cacau, apicultura, piscicultura, babaçu, guaraná, óleos e essências, 
mandioca, maracujá, pesca artesanal, borracha, artesanato e agroecologia.

Deverão ser reaplicadas tecnologias sociais em diversas áreas, por exemplo, segurança alimentar, recuperação de 
áreas degradadas, manejo racional e uso do solo em sistema agroflorestal, bem como apoiadas ações de apoio à 
regularização fundiária e ao licenciamento ambiental e, ainda, ações de manejo florestal sustentável, refloresta-
mento, certificação florestal e recuperação de áreas desmatadas.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Implantação de projetos a serem selecionados que viabilizem o desenvolvimento de atividades produtivas 
alinhadas à promoção da conservação e do uso sustentável do Bioma Amazônia
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• Objetivos específicos

 » Acesso ampliado dos produtores rurais à regularização fundiária

 » Acesso ampliado dos produtores rurais à regularização ambiental

 » Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas 

 » Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversidade com valor agregado ampliado

 » Capacidades gerencial e técnica ampliadas para o desenvolvimento de atividades econômicas de uso susten-
tável da floresta e da biodiversidade

 » Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológica

 » Conhecimentos e tecnologias voltados para o uso sustentável do Bioma Amazônia produzidos e difundidos

• Objetivos gerais (impactos)

 » Área do Bioma Amazônia está ordenada territorialmente

 » Atividades produtivas sustentáveis da floresta e da biodiversidade adequadas à legislação ambiental no 
Bioma Amazônia

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade no Bioma Amazônia

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a recuperação, a conservação e o uso susten-
tável do Bioma Amazônia

ATIVIDADES REALIZADAS
Foram selecionados 20 subprojetos (dos quais 15 já estão conveniados), que contribuirão diretamente para o 
desenvolvimento de atividades produtivas alinhadas à promoção da conservação e do uso sustentável do Bioma 
Amazônia. Visando aprimorar a formulação e facilitar a execução dos subprojetos, foi estabelecida pela FBB uma 
parceria com instituição que realiza ações de apoio à formulação e à execução dos subprojetos, à regularização 
de associações e cooperativas e que presta consultoria ao processo de licenciamento ambiental.

Os subprojetos apoiados já contemplam um amplo espectro de ações. Os públicos prioritários são as etnias 
indígenas e os agricultores familiares. No apoio às etnias indígenas podem ser destacadas as seguintes ações 
que estão sendo executadas: desenvolvimento da cadeia produtiva da castanha orgânica (em Rondônia e Mato 
Grosso) em comunidades vinculadas às etnias Gavião, Arara, Cinta Larga e Zóro e apoio à geração sustentável de 
renda para as comunidades Kayapó, mediante a viabilização da formação de estoque de castanha-da-amazônia 
por meio da aquisição de matéria-prima dos coletores Kayapó.

No apoio aos assentados da Reforma Agrária e demais agricultores familiares, podem ser destacadas as seguintes 
ações: implantação de 175 unidades da tecnologia social Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (Pais) 
nos estados do Tocantins e de Rondônia, que estimula a prática da agricultura orgânica por meio de processos 
produtivos sem o uso de agrotóxicos; apoio ao manejo da cadeia produtiva do babaçu com implantação de uma 
pequena agroindústria em um assentamento em Rondônia; implantação de um viveiro de mudas frutíferas e 
nativas em Rondônia; apoio a produção, beneficiamento e escoamento agrícola no projeto de assentamento 
Vila Amazônia em Parintins (AM) e na comunidade do Santo Antônio do Murituba (PA); estruturação técni-
ca e administrativa da cadeia produtiva do guaraná orgânico em Rondônia, com reativação de uma pequena 
agroindústria de guaraná; desenvolvimento da cadeia produtiva da cafeicultura orgânica e sombreada em Ron-
dônia; desenvolvimento da cadeia do mel em Roraima, com capacitação de apicultores, implantação de casa do 
mel, obtenção do selo de inspeção estadual, já tendo sido comercializadas 26 toneladas de mel adquiridas pela 
Companhia Nacional de Abastecimento de Roraima (Conab-RR) para o Programa de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar.

Esses subprojetos se encontram em fase de implantação, já tendo sido beneficiadas 1.735 famílias.
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) <www.ipam.org.br>
Site do projeto: http://assentamentosustentavel.org.br/

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 25.482.194,37

PRAZO DE EXECUÇÃO
60 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 24.939.200,37

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Oeste do Pará, municípios de Anapu, Pacajá, Senador José Porfírio, Mojuí 
dos Campos e Aveiros

BENEFICIÁRIOS
2.769 famílias de assentados da Reforma Agrária do Instituto de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), contemplando aproximadamente 
13.845 pessoas

OBJETIVO
Apoiar, em assentamentos do Incra, no oeste do Pará, o desenvolvimento 
de uma experiência demonstrativa de produção sustentável e a 
implementação de pagamento pelos serviços ambientais para famílias 
compromissadas com a redução do desmatamento

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA APROVAÇÃO
 29.11.2011

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
14.2.2012

1º DESEMBOLSO  
EM 21.9.2012
R$ 4.491.898,55

2º DESEMBOLSO  
EM 27.11.2013
R$ 3.963.198,91

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO 
R$ 8.455.097,46

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
34%

ASSENTAMENTOS 
SUSTENTÁVEIS
NA AMAZÔNIA
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Assentamentos apoiados

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 1995, 

que exerce atividades voltadas especialmente para a população da Amazônia (pequenos produtores rurais, ex-

trativistas, comunidades ribeirinhas, povos indígenas). 

Na Amazônia brasileira, segundo pesquisadores do Ipam, aproximadamente 730 mil propriedades menores que 

100 hectares ocupam uma área de 13,3 milhões de hectares e são responsáveis por 15% da perda total de co-

bertura florestal (29% da perda é atribuída às propriedades de 100 ha a 1.000 ha e 56% àquelas maiores que 

1.000 ha). No entanto, as pequenas propriedades são proporcionalmente mais desmatadas do que as médias e 

grandes, com uma média de 51% (10 ha a 100 ha) a 78% de sua área desmatada (até 10 ha).

No contexto dos assentamentos da Reforma Agrária, até 2010, foram criados na Amazônia cerca de 3.000 proje-

tos em uma área de cerca de 460 mil km². Os projetos de assentamentos apresentam alguns entraves, tais como a 

dificuldade de acesso à assistência técnica e à extensão rural, a carência de incentivos para promover alternativas 

produtivas sustentáveis e a intensificação da produção agropecuária em áreas já abertas, além de falta de incen-

tivo para o manejo florestal sustentável.

O PROJETO
O projeto Assentamentos Sustentáveis na Amazônia tem como objetivo desenvolver e implantar modelo de-

monstrativo de produção agrícola sustentável em pequenas propriedades rurais na região oeste do estado do 

Pará que promova melhorias na situação fundiária e na produtividade local e a manutenção da floresta em pé, 

gerando benefícios para o clima, para a biodiversidade e, principalmente, para uma mudança do modelo de 

desenvolvimento local, com geração de renda e segurança alimentar.

Para atingir esse objetivo, o projeto se divide em duas componentes:

• Subprojeto 1: Desenvolvimento e implantação de modelo de produção sustentável em pequenas propriedades 
rurais localizadas em três assentamentos em municípios no oeste do Pará, incluindo atividades de sistematiza-
ção e disseminação da experiência.

• Subprojeto 2: Pagamento pelo desmatamento evitado para 350 famílias do entorno da BR-230 – Rodovia Tran-
samazônica, bem como a realização de etapas preparatórias para a regularização fundiária e ambiental dessas 
propriedades familiares.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Atualização dos Planos de Uso (PU) de 350 unidades de produção familiar

 » Realização de georreferenciamento e cadastro de 350 unidades de produção familiar

 » Apoio técnico para melhoria das práticas agropecuárias e disponibilização de máquinas e implementos agrí-
colas beneficiando 650 famílias

 » Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para as 350 famílias

 » Implantação de projetos demonstrativos de manejo florestal comunitário em três assentamentos

 » Monitoramento do desmatamento das propriedades beneficiadas por PSA e indicadores

 » Elaboração de planos de negócio para comercialização de produtos de 20 organizações comunitárias

 » Implantação de estruturas de beneficiamento de produtos agroflorestais em 20 organizações comunitárias

 » Reestruturação das cadeias de governança dos assentamentos (cogestão)

 » Capacitação técnica de 90 assentados em manejo florestal comunitário

 » Fortalecimento das redes de assentamentos e disseminação do conhecimento adquirido com o projeto

• Objetivos específicos

 » Acesso ampliado dos assentamentos à regularização ambiental

 » Áreas de terras com situação fundiária regular ampliadas no entorno da BR-230

 » Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas em 
assentamentos

 » Cadeias dos produtos agroflorestais de assentamentos com valor agregado ampliado

 » Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implantação de sistemas agroflorestais, atividades de ma-
nejo florestal e produção agroextrativista em assentamentos 

• Objetivos gerais (impactos)

 » Atividades antrópicas no oeste do Pará adequadas à legislação ambiental

 » Área do oeste do Pará está ordenada territorialmente

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica em assentamentos no oeste do Pará

ATIVIDADES REALIZADAS
Para mobilização inicial do projeto, o Ipam realizou dois cursos de gestão com a participação de mais de 60 lide-
ranças dos assentamentos. Essa mobilização possibilitou a criação de três grupos de sustentação com represen-
tantes dos assentamentos e outros agentes sociais dedicados ao planejamento participativo do projeto.

A apresentação do projeto às famílias locais facilitou a aproximação dos técnicos do instituto, que fizeram o le-
vantamento de dados para elaboração do diagnóstico socioeconômico e ambiental e georreferenciamento dos 
lotes. Esse levantamento, além de habilitar as famílias a iniciar o processo de Cadastramento Ambiental Rural 
(CAR), provê dados para a tomada de decisões de planejamento e a análise da efetividade das ações do projeto.

Foi elaborado estudo de mercado dos produtos da agricultura familiar no oeste do Pará em parceria com a Uni-
versidade Federal Rural da Amazônia, como estratégia para definir as atividades produtivas que serão apoiadas 
pelo projeto.

Encontra-se em implementação o pagamento por serviços ambientais (PSA) para 350 famílias do polo de agricul-
tores familiares da região da Transamazônica e Xingu.
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) <www.funbio.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 23.300.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
72 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 16.900.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Terras indígenas (TIs) Kayapó, Menkragnoti, Baú e Badjonkôre, no sul do 
estado do Pará; e TI Capoto-Jarina, no norte do estado de Mato Grosso

BENEFICIÁRIOS
Comunidades indígenas Kayapó

OBJETIVO
Apoiar projetos das organizações Kayapó voltados para atividades 
produtivas sustentáveis, fortalecimento institucional, prevenção ao 
desmatamento, conservação da biodiversidade e proteção territorial, por 
meio da implementação de um mecanismo financeiro e operacional de 
longo prazo, denominado Fundo Kayapó 

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
21.6.2011

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
21.11.2011

1° DESEMBOLSO  
EM 26.4.2012
R$ 7.196.000,00

2° DESEMBOLSO  
EM 2.5.2013
R$ 154.597,36

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 7.350.597,36

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA 
CONSERVATION INTERNATIONAL (CI)
R$ 7.196.000,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM 
RELAÇÃO AO VALOR DO APOIO DO 
FUNDO AMAZÔNIA
44%

FUNDO 
KAYAPÓ
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Terras Indígenas

CONTEXTUALIZAÇÃO
O projeto Fundo Kayapó tem por foco a preservação de cinco terras indígenas (TIs) kayapó, localizadas no sul do 

estado do Pará e norte do estado de Mato Grosso, em uma região situada no arco do desmatamento. São elas: 

TI Kayapó, TI Menkragnoti, TI Baú, TI Badjonkôre e TI Capoto-Jarina.

Essas TIs formam um bloco contíguo situado na Bacia do Xingu e têm área total de 10,6 milhões de hectares. 

Dessa forma, seu território constitui-se em um dos maiores trechos de floresta tropical protegida do mundo. 

Além disso, representa uma parcela relevante do Corredor de Biodiversidade dos Ecótonos Sul-Amazônicos, se 

caracterizando por ser uma importante região graças à sua rica biodiversidade e à presença de espécies conside-

radas globalmente ameaçadas.

As cinco TIs kayapó são habitadas por cerca de 8 mil indígenas da etnia kayapó, que são responsáveis, por meio 

das ações de suas organizações e com apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai), pela preservação das fron-

teiras de seus territórios, ameaçadas pela pressão externa de desmatamento. Os índios kayapó vêm obtendo 

expressivo êxito na manutenção da cobertura florestal de suas terras.

O PROJETO
O projeto Fundo Kayapó pretende constituir um mecanismo operacional e financeiro de longa duração, deno-

minado Fundo Kayapó, para apoiar o desenvolvimento de projetos das organizações kayapó que sejam voltados 

para atividades produtivas sustentáveis, fortalecimento institucional, prevenção ao desmatamento, conservação 

da biodiversidade e proteção de TIs kayapó.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Criação, capitalização e operacionalização de um mecanismo financeiro denominado Fundo Kayapó, obje-

tivando o apoio continuado e financeiramente sustentável a projetos socioambientais nas TIs kayapó, que 

tenham por finalidade: monitoramento territorial; desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis; 

gestão ambiental com foco na proteção e recuperação da biodiversidade; e custeio e manutenção das 

organizações kayapó
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• Objetivos específicos

 » Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas nas 
TIs kayapó

 » Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implantação de sistemas agroflorestais, atividades de ma-
nejo florestal, produção agroextrativista e beneficiamento de produtos agroflorestais nas TIs kayapó

 » Cadeias dos produtos agroflorestais das TIs kayapó com valor agregado ampliado

 » Capacidade de monitoramento territorial dos índios kayapó aprimorada e estruturada

 » Gestão das terras kayapó aprimorada

• Objetivos gerais (impactos)

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica nas TIs kayapó no sul do Pará e no 
norte de Mato Grosso

 » TIs kayapó estão ordenadas territorialmente

ATIVIDADES REALIZADAS
Ocorreu o lançamento da primeira chamada de projetos, disponibilizando R$ 660.000,00 para instituições Kayapó.  
Foi formada uma comissão técnica para a análise dos projetos apresentados no Edital 01/2013, tendo sido sele-
cionados dois projetos, a serem apoiados nos anos de 2013 e 2014.

Para fins de definição de uma linha de base, foi realizado um diagnóstico sobre qualidade de vida e integridade 
física das terras kayapó.

O Fundo Amazônia e a Conservation International do Brasil aportaram R$ 14,4 milhões (50% cada) para a capi-
talização do mecanismo financeiro denominado Fundo Kayapó, que objetiva o apoio continuado e financeira-
mente sustentável a projetos socioambientais nas TIs kayapó.
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CONHECER PARA
CONSERVAR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Museu da Amazônia (Musa) <www.museudaamazonia.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 8.454.421,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 8.454.421,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Manaus, no estado do Amazonas

BENEFICIÁRIOS
População de Manaus e cidades próximas, turistas nacionais e estrangeiros, 
estudantes das universidades, estudantes e professores da rede pública 
e privada do estado do Amazonas e demais interessados em questões 
socioambientais

OBJETIVO
Implantar o Musa e um centro de treinamento no Assentamento Água 
Branca, em Manaus, visando à disseminação de conhecimentos que 
contribuam para a valorização e a conservação dos recursos naturais da 
Amazônia e de seu patrimônio cultural, por meio de um modelo inovador 
de visitação da floresta

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA APROVAÇÃO
30.11.2010

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
1.9.2011

1° DESEMBOLSO  
EM 4.10.2011
R$ 2.436.885,00

2° DESEMBOLSO  
EM 12.3.2013
R$ 3.282.419,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 5.719.304,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
68%
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Sede do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
A Reserva Adolpho Ducke vem sendo estudada sistematicamente há mais de 30 anos, sobretudo pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Portanto, conta com valiosa documentação sobre sua biodiversidade, 

seus ecossistemas florestais e aquáticos e suas interações bióticas e abióticas. 

Parte do projeto será realizada em uma área de assentamento rural contígua à Floresta Adolpho Ducke: o As-

sentamento Água Branca. Essa área constitui-se em um “corredor ecológico” de ligação entre a Reserva Florestal 

Adolpho Ducke e o Lago do Puraquequara. Hoje, grande parte dessas propriedades ainda se encontra coberta 

por floresta nativa. No entanto, se não forem tomadas medidas para assegurar a manutenção desse corredor 

ecológico, a reserva corre o risco de ter seu valor de conservação reduzido pela fragmentação florestal e o isola-

mento de sua biota.

O PROJETO
O Museu da Amazônia (Musa) promoverá um modelo inovador de visitação da floresta e de disseminação do 

conhecimento sobre a Região Amazônica. Sua proposta é oferecer experiências que permitam ao visitante entrar 

em contato com a diversidade biológica e sociocultural da região da Amazônia. Para tanto, o museu vai traba-

lhar com o conceito de “museu vivo” da sociobiodiversidade, embasado nos conhecimentos adquiridos pelos 

pesquisadores das instituições científicas brasileiras e internacionais que realizam pesquisas na Bacia Amazônica.

O projeto está estruturado em dois componentes. Um deles compreende um complexo de pavilhões, tan-

ques, trilhas, passarelas suspensas, estações e torres de observação da floresta, interligando uma área de 

aproximadamente 30 hectares da Reserva Florestal Adolpho Ducke às atuais instalações do Jardim Botânico 

da cidade de Manaus.

O outro componente apoia a estruturação de um centro de treinamento e de capacitação em Água Branca, 

área de assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O objetivo é gerar 

opções econômicas baseadas no uso sustentável do Bioma Amazônia, criando um modelo demonstrativo 

de atividades econômicas que valorizem a “floresta em pé”, com possibilidade de geração de renda e de 

melhoria das condições sociais. Serão beneficiadas diretamente 36 famílias hoje residentes no Assentamento 

Água Branca.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO

• Produtos e serviços

 » Instalações do Musa implantadas e em funcionamento proporcionando ao público um modelo inovador de 
visitação, utilizando o conceito de “museu vivo”

 » Centro de treinamento na área do Assentamento Água Branca construído, estruturado e em funcionamento 
para a disseminação de técnicas de agricultura sustentável e manejo florestal e para a oferta de cursos asso-
ciando o conhecimento científico acadêmico ao tradicional

• Objetivos específicos

 » Conhecimentos sobre o Bioma Amazônia difundidos para a conscientização da população quanto à temática 
socioambiental e para a promoção do turismo regional

 » Capacidades gerencial e técnica dos assentados e de visitantes do centro de treinamento ampliadas para a 
utilização sustentável da biodiversidade do Bioma Amazônia

• Objetivos gerais (impactos)

 » Conhecimento tradicional e científico contribui para a conservação do Bioma Amazônia e para a geração de 
renda regional

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no Bioma Amazônia

ATIVIDADES REALIZADAS
O projeto já finalizou a construção da casa-oficina e das três estações de observação previstas no museu, e uma 
das estações já está em utilização, funcionando como laboratório para o desenvolvimento de pesquisas sobre 
borboletas e insetos. A trilha de acesso ao local onde está sendo montada a torre de observação também já está 
concluída. O centro de treinamento encontra-se praticamente finalizado, restando apenas alguns detalhes rela-
tivos ao acabamento da obra e ao término da construção de parte do alojamento.

Já foram realizados três cursos no centro de treinamento, o último deles realizado em parceria com o Instituto 
de Pesquisas Ecológicas (IPE) e dedicado à teoria e práticas em implantação e manejo de sistemas agroflorestais. 

Com relação ao museu, além da realização de seminários e conferências em sua sede, foram inauguradas nas 
tendas expositivas duas novas exposições: uma dedicada às técnicas de pesca e à cosmologia Baniwa e Tukano 
do Alto Tiquié e outra dedicada a plantas, insetos e animais (peixes e sapos) que na Amazônia têm vida terrestre 
e aquática. Nos últimos três anos (2011, 2012 e 2013), o Musa recebeu cerca de 100 mil visitantes, sendo a maior 
parte deles estudantes da rede pública estadual e municipal.

O Musa vem desde o início de suas atividades apoiando o Teatro Direcional no Shopping Manauara, em Manaus, 
para a realização do programa Ciência às 7 1/2, no qual especialistas de diferentes áreas da ciência realizam 
palestras visando informar, esclarecer e despertar o interesse do público em geral para os temas da Amazônia.
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FUNDO 

DEMA 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase) 
<www.fase.org.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 9.646.983,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
60 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 9.347.384,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Comunidades tradicionais no estado do Pará, com foco na área de 
influência das rodovias Transamazônica e BR-163 e na região do Baixo 
Amazonas

BENEFICIÁRIOS
Comunidades tradicionais da Amazônia: pequenos produtores, 
quilombolas e indígenas

OBJETIVO
Apoiar projetos socioambientais de pequeno valor, por meio de oito 
chamadas públicas a serem lançadas ao longo de três anos

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
 15.3.2011

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
14.6.2011

1º DESEMBOLSO 
EM 17.8.2011
R$ 590.470,00

2º DESEMBOLSO 
EM 29.1.2013
R$ 1.381.208,00

3º DESEMBOLSO 
EM 10.6.2013
R$ 282.442,46

4º DESEMBOLSO 
EM 25.9.2013
R$ 253.553,00

5º DESEMBOLSO 
EM 14.11.2013
R$ 244.225,11

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO 
R$ 2.751.898,57

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM 
RELAÇÃO AO VALOR DO APOIO DO 
FUNDO AMAZÔNIA
29%
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
Os municípios localizados na região da Amazônia paraense, especialmente no entorno das rodovias Transamazô-
nica e BR-163 e na região do Baixo Amazonas, recebem forte pressão de vetores potencialmente causadores de 
desmatamento, como pecuária, exploração madeireira e cultura de soja.

O Fundo Dema é resultado de uma parceria entre o Governo Federal e a sociedade civil. Foi criado em 2004 
com recursos provenientes da venda de toras de mogno ilegalmente extraídas e apreendidas, majorita-
riamente na região de Altamira e São Félix do Xingu (PA). O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ao realizar a apreensão das toras de madeira, optou por doá-las com 
encargos para a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase), de forma que os recursos 
obtidos com a venda do mogno pudessem ser utilizados para compensar a região pelo dano ambiental sofri-
do. Assim, os rendimentos do Fundo Dema devem ser direcionados ao apoio a projetos de desenvolvimento 
sustentável no oeste do Pará.

O PROJETO
O objetivo desse projeto é apoiar projetos socioambientais de pequeno valor, por meio de oito chamadas públi-
cas, a serem lançadas ao longo de três anos, tendo como beneficiárias comunidades tradicionais da Amazônia 
(pequenos produtores, quilombolas e indígenas), localizadas no estado do Pará, com foco na área de influência 
das rodovias Transamazônica e BR-163 e na região do Baixo Amazonas.

Os projetos a serem selecionados e apoiados a partir dessas chamadas públicas serão enquadrados em pelo me-
nos uma das seguintes áreas temáticas: manejo florestal comunitário sustentável; atividades econômicas desen-
volvidas por meio do uso sustentável da floresta; conservação e uso sustentável da biodiversidade; e recuperação 
de áreas degradadas. 

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Projetos socioambientais selecionados por meio oito de chamadas públicas, apoiados e monitorados no âm-
bito dos fundos Dema, Quilombola do Pará e Indígena Xingu

 » Público-alvo dos fundos Dema, Quilombola do Pará e Indígena Xingu capacitados para a elaboração e exe-
cução de projetos socioambientais
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• Objetivos específicos

 » Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas como 
afirmação do modo de vida dos povos da floresta

 » Cadeias dos produtos agroflorestais com valor socioeconômico agregado ampliado e potencializando a se-
gurança alimentar e nutricional dos povos da floresta

 » Capacidade técnica ampliada no âmbito das organizações dos povos da floresta para a implantação de siste-
mas agroflorestais, atividades de manejo florestal, produção agroextrativista, gestão do território, regulari-
zação fundiária e beneficiamento de produtos agroflorestais 

 » Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas como instrumentos de permanência e garantia dos 
territórios dos povos da floresta na Amazônia paraense

• Objetivo geral (impacto)

 » Atividades que mantêm a floresta em pé valorizadas em seus aspectos culturais, sociais, ambientais e econô-
micos, fortalecendo os povos da floresta na Amazônia paraense

ATIVIDADES REALIZADAS
Em 2011 foi lançada pela Fase – Fundo Dema a 1ª Chamada Pública de Projetos Socioambientais (Geral e Quilom-
bola), em que 35 subprojetos foram aprovados, dos quais 24 já receberam recursos. O valor máximo de apoio a 
cada subprojeto é de até R$ 30 mil.

Os subprojetos apoiados visam ao fortalecimento e ao beneficiamento do óleo da andiroba e da criação de abe-
lhas sem ferrão; à produção de polpa de frutas em sistemas agroflorestais; à recuperação de áreas de preservação 
permanente com açaí e essências nativas; à expansão da criação de peixes em cativeiro; e à recuperação de áreas 
degradadas por meio da implantação de sistemas agroflorestais (SAFs).

Os projetos apoiados beneficiam mais de 1.200 famílias, compostos em sua maioria por agricultores familiares, 
ribeirinhos, comunidades quilombolas e indígenas. Também foram realizados 17 eventos de capacitação em pro-
jetos socioambientais, com a participação de 414 pessoas.

A 2ª Chamada Pública do Fundo Dema (Geral e Quilombola) está em fase final de seleção de subprojetos. 
Foram inscritos 63 subprojetos, o que representa um aumento de 31% do número de projetos inscritos em 
relação à 1ª Chamada. 

No contexto de monitoramento e avaliação dos subprojetos socioambientais apoiados pelo Fundo Dema, foi reali-
zado em 2013, com apoio de especialista, o 1º Seminário de Indicadores, visando aprimorar os conhecimentos sobre 
esse tema e desenvolver procedimentos que contribuam para uma avaliação de projetos com qualidade e concisão. 

Durante o período entre a realização das chamadas públicas, foi criado pela Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado do Pará (Sema-PA) um portal virtual para facilitar a inscrição das solicitações de Dispensa de Licença 
Ambiental (DLA) para projetos de baixo potencial poluidor e baixo impacto ambiental. Essa foi uma resposta 
institucional à demanda representada pelo conjunto dos projetos socioambientais apoiados pelo Fundo Dema.

A 1ª Chamada Pública do Fundo Dema/Fundo Indígena do Xingu (FIX) foi lançada em junho de 2013. O comitê 
gestor desse fundo é composto por Fase – Fundo Dema, Conselho Indígena Missionário (Cimi) e mais 11 etnias 
indígenas (Juruna, Arara, Araweté, Asurini do Xingu, Kararaô, Kayapó, Kuruauya, Paraná, Parakanã-Apyterewa, 
Xipaya e Xikrin). Esse comitê vai se reunir em abril de 2014 para pré-selecionar os projetos dessa chamada.
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Instituto Floresta Tropical (IFT) <www.ift.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 12.498.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 7.449.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estados do Pará, do Amazonas e de Rondônia

BENEFICIÁRIOS
Trabalhadores do setor madeireiro e florestal e operadores de máquinas 
pesadas, comunidades florestais e pequenos produtores rurais, agentes 
do governo, engenheiros, auditores, administradores, pesquisadores e 
estudantes florestais de níveis médio e superior

OBJETIVO
Apoiar a expansão da prática de manejo florestal sustentável por meio 
de ações de capacitação técnica, sensibilização dos atores-chave e dos 
trabalhadores e da pesquisa aplicada

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
23.11.2010

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
15.4.2011

1° DESEMBOLSO 
EM 19.8.2011
R$ 1.726.119,00

2° DESEMBOLSO 
EM 17.5.2012
R$ 956.300,35

3° DESEMBOLSO 
EM 17.10.2012
R$ 1.435.925,63

4° DESEMBOLSO 
EM 9.5.2013
R$ 874.921,00

5° DESEMBOLSO 
EM 20.12.2013
R$ 1.678.960,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 6.672.225,98

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM 
RELAÇÃO AO VALOR DO APOIO DO 
FUNDO AMAZÔNIA
90%

DISSEMINAÇÃO E  
APRIMORAMENTO 
DAS TÉCNICAS DE 
MANEJO FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Centro de Treinamento/IFT

Áreas prioritárias

CONTEXTUALIZAÇÃO
O fortalecimento do manejo florestal sustentável no Bioma Amazônia, tanto o da modalidade empresarial quan-

to o praticado pelas comunidades tradicionais, é uma das principais políticas de valorização do ativo florestal na 

região, ou, como se costuma dizer, que promovem a manutenção da floresta em pé. A prática tem destacado 

benefícios ambientais (ao minimizar o impacto da atividade madeireira), sociais (ao proporcionar incremento na 

oferta de trabalho e na renda das comunidades e trabalhadores do setor) e econômicos (ao incrementar o ainda 

deficiente mercado de madeira manejada ou certificada).

A nova política florestal, instituída a partir da criação do Serviço Florestal Brasileiro e da aprovação da Lei de Ges-

tão de Florestas Públicas, é um importante passo nessa direção e possibilitará o acesso aos expressivos estoques 

de madeira da região, fomentando de forma responsável sua vocação florestal. Um dos principais gargalos apon-

tados pelos especialistas para o pleno sucesso dessa política é a falta de mão de obra capacitada a implementar 

boas práticas de manejo florestal na Amazônia. Estimativas apontam para uma necessidade de pelo menos 5 mil 

profissionais capacitados nos próximos 10 anos.

Além da questão crítica de escassez de pessoal qualificado, o desenvolvimento de uma economia madeireira 

sustentável também tem como desafio o baixo conhecimento das vantagens econômicas, sociais e ambientais da 

prática do manejo florestal sustentável e a necessidade de geração e de disseminação de conhecimento técnico, 

de forma a aprimorar continuamente seus potenciais benefícios ambientais e econômicos.

O PROJETO
O Instituto Floresta Tropical (IFT) é referência em manejo florestal sustentável na Amazônia, com 15 anos na 

região. Atua principalmente em capacitação, sensibilização e pesquisa dos vários componentes do manejo flo-

restal, destacando-se o desenvolvimento e a validação de técnicas de Exploração de Impacto Reduzido (EIR) 

adequadas às florestas tropicais.

O projeto busca reduzir a escassez crônica de mão de obra em manejo florestal na região, bem como mudar a 

percepção do setor sobre as vantagens de adotar boas práticas na exploração madeireira em comparação com a 

exploração convencional. Esses objetivos estão sendo alcançados por meio do fortalecimento das atividades da 

instituição em capacitação e da sensibilização por meio da realização de cursos in situ e ex situ, eventos e pro-

dução material de divulgação técnica. Outra vertente importante do projeto visa aprimorar a sustentabilidade 

social, econômica e ecológica do manejo florestal por meio da ampliação da sua base técnica e científica.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Realização de cursos de capacitação e treinamento prático em manejo florestal sustentável no Centro de 
Treinamento Roberto Bauch em Paragominas (PA) (in situ)

 » Condução e organização de eventos de sensibilização em manejo florestal sustentável, com o apoio de par-
ceiros e outras organizações que atuem no setor florestal 

 » Realização de cursos de treinamento prático de manejo florestal sustentável, realizados nas próprias flores-
tas dos empreendimentos empresariais e comunitários

 » Confecção de materiais de divulgação para sensibilização em manejo florestal sustentável

 » Desenvolvimento de pesquisa para o aprimoramento da base técnica e científica do manejo florestal por 
meio da manutenção dos experimentos existentes e estabelecimento de novos experimentos

 » Geração de artigos e boletins científicos e manuais técnicos contendo os principais resultados das pesquisas realizadas 

• Objetivos específicos

 » Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a prática de manejo florestal sustentável

 » Conhecimentos e tecnologias voltados para o uso sustentável do Bioma Amazônia produzidos e difundidos

• Objetivos gerais (impactos)

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no Bioma Amazônia

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a recuperação, conservação e uso sustentável 
do Bioma Amazônia

ATIVIDADES REALIZADAS
No âmbito do projeto, foram capacitadas mais de 1.600 pessoas, e 949 delas foram capacitadas em 59 cursos  
in situ no Centro de Manejo Florestal Roberto Bauch no município de Paragominas (PA). Nos cursos ex situ, re-
alizados em diversas localidades, incluindo comunidades residentes em reservas extrativistas e órgãos do setor 
florestal, foram treinadas 674 pessoas em 62 cursos.

Os cursos realizados abrangem uma ampla gama de atividades ligadas ao manejo florestal, desde o nível operacio-
nal ao gerencial, a saber: MF (Manejo Florestal e Exploração de Impacto Reduzido), GE (Gerenciamento da Extração 
no Manejo Florestal), GM (Gerenciamento de Manejo Florestal e Exploração de Impacto Reduzido), TD (Técnicas de 
Manejo Florestal para Tomadores de Decisão), TDW (Manejo Florestal para Tomadores de Decisão) e TA (Princípios 
de Manejo e Certificação Florestal FSC), TPE (Técnicas Pré-Exploratórias em Manejo Florestal de Impacto Reduzido), 
TCS (Técnicas Especiais de Corte de Árvores e Segurança em Manejo Florestal), TOI (Técnica de Planejamento e 
Construções de Infraestruturas na Exploração de Impacto Reduzido), TOA (Técnicas de Planejamento e Operação 
de Arraste em Manejo Florestal) e AMF-SICA (Capacitação de Administração em Manejo Florestal).

Outro eixo de atuação do projeto se dá na sensibilização de atores relevantes para implantação de uma boa go-
vernança florestal na região, por meio de palestras e oficinas. Foram 50 eventos destes desde o início do projeto, 
alcançando um público de 2.055 pessoas em diversos municípios, abrangendo um grande número de instituições.

Foram ainda desenvolvidas diversas atividades para aprimoramento da base científica em manejo florestal com 
base em pesquisas em: cipó-titica, copaíba, estudo da análise de biomassa e estimativas de carbono absoluto/
total, avaliação de dinâmicas pós-exploratórias da EIR de 1996 e estudo de avaliação de danos causados pela EIR, 
teste de plantio em clareiras de exploração, teste de rendimentos e produtividades do trabalho em produção e 
uso de produtos florestais tradicionais: o caso da produção de telhas de madeira (cavacos). 

Também foi testado o uso de sistemas de monitoramento florestal para o acompanhamento do crescimento de 
florestas exploradas, e se avançou na avaliação da viabilidade financeira do tratamento de liberação de copas e 
da avaliação temporal do crescimento de árvores pós-exploração com EIR e exploração convencional.

Para disseminação das informações técnicas produzidas pela instituição na área de manejo florestal, foram pro-
duzidos sete boletins, três informativos, dois manuais e uma cartilha, que contribuem para o desenvolvimento 
da atividade florestal sustentável.
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon)  
<www.imazon.org.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 9.736.473,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 9.736.473,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
11 municípios do estado do Pará

BENEFICIÁRIOS
População total dos 11 municípios – 482 mil habitantes, segundo Censo 
2008 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

OBJETIVO
Mobilizar os governos estaduais e municipais, os produtores rurais, 
sindicatos e associações, visando: acelerar a adesão ao Cadastro Ambiental 
Rural (CAR); monitorar o desmatamento por meio de imagens de 
satélite; e auxiliar no planejamento da paisagem e restauração de áreas 
degradadas na Bacia do Rio Uraim, em Paragominas

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
1.12.2009

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
29.7.2010

1° DESEMBOLSO 
EM 28.1.2011
R$ 747.061,33

2° DESEMBOLSO 
EM 19.9.2011
R$ 2.829.395,03

3° DESEMBOLSO 
EM 24.2.2012
R$ 1.499.887,07

4° DESEMBOLSO 
EM 10.9.2012
R$ 1.499.887,06

5° DESEMBOLSO 
EM 25.9.2013
R$ 1.738.133,38

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 8.314.363,87

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM 
RELAÇÃO AO VALOR DO APOIO DO 
FUNDO AMAZÔNIA
85%

GESTÃO
SOCIOAMBIENTAL
DE MUNICÍPIOS 

DO PARÁ
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Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

Municípios apoiados

Capitais

Rios

CONTEXTUALIZAÇÃO
O estado do Pará é uma das unidades da federação com maior índice de desmatamento, conforme dados de 2013 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Serão beneficiados pelo projeto 11 municípios do estado: 
Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Moju, Dom Eliseu, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Paragomi-
nas, Rondon do Pará, Tailândia e Ulianópolis.

Os municípios referentes a esse projeto pertencem à mesorregião Sudeste Paraense (exceto Tailândia). A pecu-
ária de corte, com um rebanho bovino de pouco mais de 2 milhões de cabeças, destaca-se como uma das prin-
cipais atividades econômicas na região. O estado do Pará possui o quinto maior rebanho bovino do país, com 
aproximadamente 17 milhões de cabeças, sendo os produtos agrícolas de destaque arroz, feijão, milho e soja, de 
acordo com o Censo 2009 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cabe ressaltar, ainda, que sete dos 11 municípios contemplados pelo projeto foram incluídos na lista do Minis-
tério do Meio Ambiente de municípios prioritários para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, 
e quatro foram excluídos posteriormente dessa lista por serem considerados locais com desmatamento monito-
rado e sob controle.

O PROJETO
O projeto desenvolvido pela Imazon no estado do Pará baseia-se no incentivo à adesão ao Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) por parte dos produtores rurais, tornando possível a regularização ambiental das propriedades e o 
acesso ao crédito.

O CAR permite aos órgãos ambientais municipais e ao estadual conhecer, com mais exatidão, as áreas rurais de 
seus territórios. A adesão ao CAR implica o compromisso dos proprietários rurais – por meio da assinatura de um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – de recuperar áreas degradadas, o que também auxilia a exclusão dos 
municípios aos quais essas áreas rurais pertencem da relação dos municípios que mais desmatam na Amazônia.

O projeto realiza o monitoramento do desmatamento nesses municípios por meio de imagens de satélite. O  
Imazon utiliza o seu sistema de monitoramento mensal de desmatamento, o Sistema de Alerta de Desmatamen-
to (SAD), com o objetivo de orientar as ações de apoio à fiscalização e à redução de desmatamento. 

Vale destacar que no território de Paragominas – que é um dos municípios beneficiados pelo projeto – encontra-
-se a Bacia do Uraim, atualmente com grande parte de suas áreas de preservação permanente degradadas, o 
que põe em risco o abastecimento de água do município. Com cerca de 185 km de extensão, o Rio Uraim fornece 
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cerca de 80% da água de Paragominas, sendo um dos objetivos do projeto o planejamento da paisagem da bacia 

desse rio para restauração das áreas degradadas. 

Por meio da análise de imagens de satélite, são identificados os graus de degradação da área para definição 

das linhas de ação mais indicadas. Com base nessas informações, será produzido o plano de recuperação da 

bacia, que será útil para: (i) orientar a celebração de termos de ajustamento de conduta dos imóveis dessa re-

gião para fins de regularização ambiental do CAR; (ii) auxiliar a implantação do programa de plantio de mudas 

da prefeitura; e (iii) subsidiar a análise do potencial de negócios com sequestro de carbono via recuperação 

florestal nessa região.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Capacitação local em geoprocessamento e sensoriamento remoto para combate ao desmatamento e elabo-

ração de CAR

 » Elaboração e celebração de pactos pela redução do desmatamento nos municípios

 » Incremento no monitoramento ambiental na escala do município

 » Avaliação da celebração e cumprimento de TAC para regularização ambiental de imóveis rurais

 » Elaboração da base cartográfica digital na escala 1:50.000 (ou mais aproximada) no território de 11 municí-

pios no estado do Pará

 » Desenvolvimento de metodologia de mapeamento fundiário participativo mais eficiente para fins de CAR a 

ser testada nos municípios de Tailândia e Abel Figueiredo 

 » Avaliação e monitoramento das ações de regularização fundiária promovidas pelos governos federal e 

estadual

 » Planejamento da paisagem para restauração florestal na Bacia do Rio Uraim

 » Avaliação do potencial para negócios com sequestro de carbono na Bacia do Uraim

• Objetivos específicos

 » Processos de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturados e modernizados

 » Aumento do número e da área de imóveis no CAR

 » Processo de regularização fundiária ampliado e executado de forma transparente, segura e célere 

 » Início da recuperação de áreas desmatadas e degradadas na Bacia do Rio Uraim com utilização para fins 

econômicos e de conservação ecológica

• Objetivos gerais (impactos)

 » Ações governamentais e não governamentais em 11 municípios no estado do Pará asseguram o combate ao 

desmatamento e a regularização ambiental de imóveis de acordo com a legislação ambiental

 » 11 municípios no estado do Pará com situação fundiária regular, contribuindo para o ordenamento territorial

 » Áreas desmatadas e degradadas na Bacia do Rio Uraim recuperadas com utilização para fins econômicos e 

de conservação ecológica

ATIVIDADES REALIZADAS
O Imazon apoiou os preparativos para a celebração de 10 pactos municipais pela regularização ambiental no es-

tado do Pará (além do município de Paragominas). Esses pactos foram firmados pelos municípios com os setores 

produtivos e a sociedade local, estabelecendo compromisso de regularização ambiental, com ênfase no controle 

do desmatamento e no CAR dos imóveis rurais. 

O apoio do Imazon à celebração dos pactos compreendeu, entre outros aspectos, a articulação com atores-chaves 

e o apoio técnico na elaboração e revisão dos documentos pactuados. Aproximadamente 3.700 pessoas partici-

param dos eventos de assinatura dos pactos, com adesão de 277 setores representativos da sociedade (sindicatos, 

associações, poder público etc.) nos 10 municípios.
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O SAD foi aplicado nos 11 municípios beneficiários do projeto, gerando informações mensais aos órgãos munici-
pais de meio ambiente, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do estado do Pará e ao Ministério Público para 
subsidiá-los no combate ao desmatamento. 

No foco de capacitação em geotecnologia aplicada à gestão ambiental municipal, foram treinados 54 técnicos mu-
nicipais e 14 representantes de associações locais, totalizando 68 pessoas, objetivando fortalecer a capacidade local 
de interpretar e utilizar informações e recursos geotecnológicos na gestão ambiental. Os treinamentos abordaram: 
(i) Introdução à Geotecnologia, (ii) Monitoramento colaborativo do desmatamento (foco em verificação em cam-
po); (iii) Geotecnologia aplicada ao CAR (uso de GPS, mapeamento participativo, QGIS e Simlam); e (iv) Legislação 
e fiscalização ambiental.

Foram construídas bases de referência geográfica na escala de 1:50.000 para os 11 municípios do projeto para 
alicerçar a gestão espacial do município como um todo e, em especial, para recepcionar os polígonos dos imóveis 
rurais nas atividades de CAR e de Licenciamento Ambiental Rural (LAR). 

Foi mapeada a cobertura florestal das áreas de preservação permanente (APPs) dos 11 municípios do projeto, 
identificando assim áreas prioritárias para restauração florestal, haja vista a relação sistêmica das APPs com a 
conservação dos recursos hídricos. 

No âmbito do projeto, foi realizada uma avaliação da celebração e do cumprimento de 42 Termos de Ajustamento de 
Conduta (TACs) para regularização ambiental de imóveis rurais, resultando na publicação de um relatório intitulado 
“Análise de Termos de Ajustamento de Conduta para a Recomposição de Passivo Ambiental de Imóveis Rurais no Pará”.

Foi feito um diagnóstico dos entraves ao avanço da regularização fundiária no âmbito do Instituto de Terras 
do Pará (Iterpa). Esse estudo influenciou na elaboração e publicação do Decreto Estadual 739/2013, que prevê 
um processo especial para regularização fundiária na esfera estadual nos municípios que atendem às metas do 
Programa Municípios Verdes (PMV). Esse processo deve ser agilizado com o uso de informações do CAR, mas com 
garantias de ampla transparência e acesso de informações sobre as ações do órgão.

Ainda na temática da regularização fundiária, foi publicado, em conjunto com outros parceiros, um estudo sobre 
o segundo ano do Programa Terra Legal do Governo Federal, intitulado “A regularização fundiária avançou na 
Amazônia? Os dois anos do Programa Terra Legal”.  

Como resultado de um esforço coletivo, do qual o projeto participou com as suas ações, os municípios de Dom 
Eliseu, Ulianópolis e Tailândia conseguiram reduzir o desmatamento municipal para menos de 40 km²/ano e 
inserir no CAR mais de 80% da área cadastrável do município, sendo excluídos da lista do Ministério do Meio 
Ambiente de municípios que mais desmatam na Amazônia. Paragominas também esteve nessa lista, porém saiu 
antes do início do projeto. 

GRÁFICO 1 PERCENTUAL DE ÁREA COM CAR NOS 11 MUNICÍPIOS DO PROJETO EM RELAÇÃO À ÁREA CADASTRÁVEL  
DE CADA MUNICÍPIO

Fonte: Sema-PA/Simlam, em 21.10.2013. 

* Municípios incluídos pelo Ministério do Meio Ambiente na lista dos municípios prioritários para ações de prevenção e controle do desmatamento no Bioma 
Amazônia. 

** Municípios com desmatamento monitorado e sob controle excluídos da lista dos municípios prioritários.
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade  (Funbio) <www.funbio.org.br>
Site do projeto: www.programaarpa.org.br                 VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 164.294.880,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
48 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 20.000.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Todos os estados do Bioma Amazônia

BENEFICIÁRIOS
População residente e moradores do entorno; funcionários e instituições 
responsáveis pela gestão; conselhos gestores; e municipalidades envolvidas 
nos territórios das Unidades de Conservação (UC) atendidas pelo programa

OBJETIVO
Apoiar a criação e a consolidação de UCs no Bioma Amazônia, de forma a 
assegurar a conservação da biodiversidade e a manutenção dos processos 
e serviços ecológicos da região

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
8.12.2009

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
22.4.2010

1° DESEMBOLSO  
EM 27.10.2010
R$ 4.999.230,90

2° DESEMBOLSO  
EM 26.1.2012
R$ 5.000.000,00

3° DESEMBOLSO  
EM 21.11.2012
R$ 5.000.000,00

4° DESEMBOLSO  
EM 27.8.2013
R$ 2.500.000,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 17.499.230,90

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
88%

ÁREAS 
PROTEGIDAS DA  
AMAZÔNIA  
FASE 2
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

UC – Proteção Integral

UC – Uso Sustentável

CONTEXTUALIZAÇÃO
A criação de Áreas Protegidas é uma das principais estratégias de conservação da biodiversidade. O Brasil, como 

signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), da Organização das Nações Unidas, tem metas sig-

nificativas de proteção de seus ecossistemas. Na Amazônia brasileira, o esforço para atingir esse objetivo tem 

avançado bastante nas últimas décadas, com a criação de Unidades de Conservação (UC), que abrangem 22,2% 

do Bioma Amazônia, nas categorias de proteção integral e de uso sustentável. 

Com o avanço no entendimento e na mobilização da sociedade nas discussões sobre mudança do clima, ficou 

evidente a enorme contribuição dada pelas UCs, com seus ecossistemas florestais, na manutenção desses 

estoques de carbono, em especial na Amazônia, em função das grandes extensões de florestas e do processo 

de desmatamento.

A instituição, no ano de 2000, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) estabeleceu os instru-

mentos atuais de criação e gestão das UCs, bem como suas categorias. No âmbito federal, o Instituto Chico Men-

des de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), criado em 2007, é o principal executor das atividades do SNUC. 

Cabe ao instituto propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União.

O programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) é considerado um dos maiores do mundo na esfera de con-

servação ambiental. A primeira fase, executada entre 2002 e 2009, apoiou a criação e a consolidação de 43 UCs, 

totalizando 24 milhões de hectares, além de ter viabilizado a consolidação de outros 8,5 milhões de hectares de 

UCs anteriormente criadas.

Adicionalmente, o programa possibilitou a criação e a implementação do Sistema Informatizado de Coordena-

ção e Gerenciamento do Programa Arpa (SisArpa) e realizou 14 projetos comunitários nos entornos de UCs de 

proteção integral. Também capitalizou em cerca de US$ 29,7 milhões o Fundo de Áreas Protegidas (FAP), que 

atuará, no futuro, como um mecanismo financeiro para prover sustentabilidade financeira de longo prazo para 

as UCs consolidadas no âmbito desse programa.

O PROJETO
O projeto objetiva apoiar: a criação de novas UCs em áreas de representatividade biogeográfica; a consolidação 

de UCs existentes, com construção de infraestrutura básica, sinalização, proteção, monitoramento da biodiver-

sidade, elaboração de plano de manejo e formação e manutenção de conselhos consultivos/deliberativos; o 

planejamento estratégico do conjunto de UCs e o estímulo à criação de mosaicos de gestão; e a promoção da 
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sustentabilidade financeira, com estratégias de captação e preservação do capital do fundo fiduciário no longo 
prazo e identificação dos mecanismos adequados de geração de receita.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Identificação de áreas prioritárias para criação de UCs

 » Fortalecimento e integração das instâncias de gestão do programa Arpa

 » Estruturação gerencial e operacional das UCs

 » Apoio à gestão do FAP para prover a sustentabilidade financeira de longo prazo das UCs consolidadas

• Objetivos específicos

 » Criar e implantar novas UCs no âmbito do programa Arpa

 » Consolidar UCs existentes no âmbito do programa Arpa

• Objetivo geral (impacto)

 » Área do Bioma Amazônia está ordenada territorialmente

ATIVIDADES REALIZADAS

Apoio à consolidação de 94 UCs por meio da elaboração de planos de manejo, realização de reuniões de conselhos 
gestores de UCs, atividades de consolidação territorial, elaboração e implementação de planos de proteção e com-
pra de equipamentos básicos para a sua gestão. Como resultado, as seguintes UCs alcançaram o grau de consolida-
ção básica: Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos; Parque Estadual do Xingu; Parque Nacional do Juruena; Parque 
Nacional da Serra do Divisor; Reserva Extrativista Alto Tarauacá; Reserva Extrativista Arapixi; Reserva Extrativista Rio 
Unini; Reserva Extrativista Rio Jutaí; Reserva Extrativista Rio Xingu; e Estação Ecológica Niquiá.

Uma unidade, a Reserva Biológica do Jaru, alcançou o grau avançado de consolidação, estando apta a acessar 
recursos do FAP.

Como subsídio à criação de UCs, foram concluídos três diagnósticos ambientais das unidades Rio Manicoré, Rio 
Aripuanã e Vale do Rio Corda, um diagnóstico socioambiental da Rio Aripuanã e uma consulta pública relativa 
à Riozinho do Rola. 

Selecionaram-se 12 planos de ação sustentáveis e dois planos de ação dos povos indígenas no âmbito do subcom-
ponente “Integração das Comunidades”, para implementação a partir de setembro de 2013.

O Programa Terra Legal Amazônia, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), obteve apoio para a 
destinação de terras públicas na Amazônia para o uso sustentável e preservação ambiental. Como resultado, o 
Ministério do Meio Ambiente recebeu 952 mil hectares para criação de novas UCs.

O planejamento operacional do biênio 2014-2015 foi aprovado pelo comitê do programa Arpa.

Foi realizado o detalhamento do planejamento operacional do biênio 2014-2015 com as UCs, de forma a viabi-
lizar a execução do programa por meio do sistema Cérebro (sistema de gestão e controle financeiro do Arpa).

O plano de capacitação do Arpa, em fase final de elaboração, vai nortear de forma estratégica todas as ativida-
des de capacitação voltadas aos gestores e conselheiros das UCs.
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VIRADA 
VERDE

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
The Nature Conservancy do Brasil (TNC Brasil)  
<http://portugues.tnc.org/tnc-no-mundo/americas/brasil/index.htm> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 19.200.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 16.000.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
12 municípios de Mato Grosso e do Pará

BENEFICIÁRIOS
Prefeituras municipais e produtores rurais em geral dos municípios 
abrangidos pelo projeto 

OBJETIVO
Contribuir para a mobilização dos atores locais em 12 municípios de 
Mato Grosso e do Pará, com vistas à adesão ao CAR, e monitorar o 
desmatamento na região por meio de imagens de satélite

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
1.12.2009

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
13.4.2010

1° DESEMBOLSO 
EM 14.5.2010
R$ 772.778,00

2° DESEMBOLSO EM 9.6.2011
R$ 3.000.000,00

3° DESEMBOLSO 
EM 8.9.2011
R$ 3.000.000,00

4° DESEMBOLSO 
EM 25.9.2012
R$ 4.840.000,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 11.612.778,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM 
RELAÇÃO AO VALOR DO APOIO DO 
FUNDO AMAZÔNIA
73%
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

Municípios apoiados

CONTEXTUALIZAÇÃO
A área de abrangência do projeto contempla 12 municípios no Bioma Amazônia, sendo alguns localizados em 

área de transição com o Bioma Cerrado. São sete municípios em Mato Grosso (Campos de Júlio, Cotriguaçu, Ju-

ruena, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Sapezal e Tapurah) e cinco no Pará (Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia 

do Norte, São Félix do Xingu e Tucumã). Majoritariamente, esses municípios abrigam atividades econômicas 

ligadas à exploração madeireira, ou à pecuária e/ou à soja, sob forte pressão de desmatamento.

Nova Ubiratã, Tapurah, Nova Mutum, Sapezal e Campos de Júlio fazem parte do polo da soja em Mato Grosso, 

onde parte das propriedades rurais tem pendências relacionadas à legislação ambiental.

Os municípios de Cotriguaçu e Juruena localizam-se na região noroeste do estado de Mato Grosso, onde a ex-

ploração madeireira ainda é muito ativa, tendo sido essa região área prioritária de execução do Plano de Gestão 

Ambiental Integrada (PGAI).

Os municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Tucumã, Cumaru do Norte e Bannach localizam-

-se se na região de São Félix do Xingu, no estado do Pará, na qual a pecuária bovina representa a princi-

pal forma de uso do solo. Essa região destaca-se na lista do Ministério do Meio Ambiente dos municípios 

prioritários para ações de prevenção e controle do desmatamento. Entretanto, apesar de liderar as taxas 

de desmatamento na Amazônia quanto à área total, a região ainda detém o maior remanescente florestal 

e um dos mais importantes mosaicos de Áreas Protegidas (Terras Indígenas e Unidades de Conservação) do 

estado do Pará. 

O PROJETO
Esse projeto busca sensibilizar, mobilizar e integrar atores – como os governos estaduais e municipais, asso-

ciações, sindicatos e produtores rurais – para a implantação de um modelo de desenvolvimento econômico 

pautado na adequação ambiental e na sustentabilidade socioambiental do território, por meio da promoção 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do incentivo aos processos de regularização ambiental de propriedades 

rurais em sete municípios do estado do Mato Grosso e cinco do estado do Pará.

O projeto visa promover, entre outros fatores, a adesão dos produtores rurais ao CAR, com pelo menos 10 mi-

lhões de hectares com base cartográfica atualizada e imagens de satélite de alta resolução disponíveis.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Articulação com os governos municipais visando à sensibilização de produtores rurais para o estabelecimen-
to de um modelo de desenvolvimento econômico pautado na adequação socioambiental e objetivando a 
sua adesão ao CAR

 » Avaliação da participação de reservas legais (RLs) e áreas de preservação permanente (APPs) na conservação 
da biodiversidade

 » Criação de um sistema de monitoramento da adequação ambiental de propriedades rurais a ser disponibili-
zado aos órgãos ambientais e atualização anual da dinâmica dos desmatamentos

 » Realização de zoneamento local com geração de cenários de paisagem orientando planos estratégicos de 
compensação de RL e disponibilização de planos regionais de recuperação de APPs

 » Atualização da base cartográfica na escala de 1:25.000 com georreferenciamento dos estabelecimentos ru-
rais e apoio operacional à adesão dos produtores rurais ao processo de CAR e licenciamento ambiental

 » Implantação de Portal de Cadastro e Monitoramento de estabelecimentos rurais com interface direta com 
as Secretarias de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e do Pará e integração com o programa Mais 
Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente

 » Incentivo aos processos de licenciamento de propriedades rurais com fontes financeiras identificadas para 
apoio à adequação do setor agropecuário à legislação ambiental

• Objetivos específicos

 » Instituições estaduais de gestão ambiental dos estados do Pará e de Mato Grosso estruturadas e moderniza-
das para monitoramento, controle e responsabilização da gestão florestal 

 » Informações e dados de gestão florestal local e informações sobre regularização de imóveis rurais acessíveis 
em sete municípios de Mato Grosso e em cinco municípios do Pará

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações governamentais e não governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação 
ambiental nos estados do Pará e de Mato Grosso

ATIVIDADES REALIZADAS
O projeto vem sendo executado em parceria com as Secretarias de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso  
(Sema-MT) e do Pará (Sema-PA) e com as prefeituras municipais e entidades representativas dos produtores rurais 
nas cidades de Bannach (PA), Campos de Júlio (MT), Cotriguaçu (MT), Cumaru do Norte (PA), Juruena (MT), Nova 
Mutum (MT), Nova Ubiratã (MT), Ourilândia do Norte (PA), São Félix do Xingu (PA), Sapezal (MT), Tapurah (MT) e 
Tucumã (PA), num total de 10 milhões de hectares já mapeados, com aproximadamente 8,5 milhões de hectares em 
propriedades com CAR inseridos nos sistemas desses estados, conforme pode ser observado na Tabela 2:

TABELA 2: ÁREA REGISTRADA NO CAR 

Sistema Integrado de Monitoramento  
e Licenciamento Ambiental (Simlam) – Sema-MT

Sistema Integrado de Monitoramento  
e Licenciamento Ambiental (Simlam) – Sema-PA

Cidade Área cadastrada (em ha) Cidade Área cadastrada (em ha)

Campos de Júlio 297.852,27 Bannach 221.127,00

Cotriguaçu 169.666,22 Cumaru do Norte 1.532.607,00

Juruena 132.203,83 Ourilândia do Norte 260.798,00

Nova Mutum 534.133,00 São Félix do Xingu 3.666.390

Nova Ubiratã 646.417,59 Tucumã 388.344,00

Sapezal 444.707,04 Subtotal 6.069.266,00

Tapurah 221.357,90 Estados de Mato Grosso e Pará Área cadastrada (em ha)

Subtotal 2.446.337,85 Total 8.515.603,85
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A instalação de salas de atendimento e de observatórios ambientais possibilitou que os municípios continuem 
a dar atendimento aos produtores rurais para a efetivação do CAR. E, nos municípios atendidos no estado do 
Pará com recursos do Fundo Amazônia, as ações de inclusão no CAR e a redução dos índices de desmatamento 
proporcionaram a esses municípios o acesso ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Verde.

Outra ferramenta para gestão municipal implantada foram os portais ambientais (PAM), voltados aos processos 
que envolvem a regularização das RLs e APPs. Aliada ao processo de regularização ambiental das propriedades 
rurais, está a busca por garantir a conservação da biodiversidade em terras privadas por meio de ações de arti-
culação com o setor agropecuário e o estímulo à produção com boas práticas agrícolas e o planejamento estra-
tégico da propriedade. 

No âmbito do projeto foram produzidos relatórios individualizados por imóvel rural, contendo informações sobre 
a localização dos ativos ambientais nessas propriedades, para planejamento da recuperação e regularização de 
reservas legais e áreas de preservação permanente, visando, principalmente, à formação de corredores ecológicos. 
Além disso, esses diagnósticos ambientais das propriedades serão disponibilizados a cada produtor, para que eles 
possam protocolar os pedidos de licenciamento ambiental das atividades produtivas de suas propriedades.
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BOLSA 
FLORESTA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Fundação Amazonas Sustentável (FAS) <www.fas-amazonas.org> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 29.934.645,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
60 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 19.169.087,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
20 Unidades de Conservação (UC) estaduais no Amazonas, abrangendo 
cerca de 10 milhões de hectares

BENEFICIÁRIOS
População das UCs atendidas pelo projeto, passando de 14 para  
20 UCs até 2013

OBJETIVO
Promover a contenção do desmatamento e melhoria da qualidade de vida 
das populações tradicionais residentes nas UCs estaduais do Amazonas

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
24.11.2009

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
31.3.2010

1° DESEMBOLSO  
EM 12.5.2010
R$ 3.999.208,00

2° DESEMBOLSO  
EM 27.10.2011
R$ 3.110.293,00

3° DESEMBOLSO  
EM 5.10.2012
R$ 3.643.020,00

4° DESEMBOLSO 
EM 4.10.2013
R$ 3.481.672,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 14.234.193,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
74%
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

UC estadual apoiada

CONTEXTUALIZAÇÃO
O estado do Amazonas mantém cerca de 98% de sua cobertura florestal. O chamado “coração florestal” do bio-

ma permaneceu bastante preservado, em boa medida pela baixa presença das pressões de desmatamento usual-

mente vindas de projetos de colonização, eixos rodoviários e atividades predatórias de exploração madeireira e 

pecuária. Por outro lado, a ocupação por populações tradicionais e indígenas de áreas expressivas desempenha 

um papel ativo na conservação de seus territórios. Quase metade da superfície do estado encontra-se sob alguma 

categoria de proteção.

No entanto, a criação de uma Unidade de Conservação (UC) não garante, de per se, sua preservação ambien-

tal. São necessárias várias outras iniciativas, de gestão, fiscalização e, principalmente, valorização do ativo 

florestal, para que seja atrativa sua manutenção. No caso das unidades de uso sustentável, isso depende do 

envolvimento e da melhoria da qualidade de vida de suas populações, por meio de políticas sociais adequa-

das a sua realidade, fortalecimento comunitário e incremento nas possibilidades de geração de renda em 

atividades sustentáveis.

É preciso levar em conta que existem pressões de atividades predatórias, representadas pelo arco do desma-

tamento, principalmente no sul do estado. Além disso, a falta de alternativas econômicas sustentáveis faz da 

derrubada da floresta uma das estratégias de sustento na região.

O PROJETO
O Programa Bolsa Floresta (PBF) reconhece, valoriza e recompensa as populações tradicionais que assumiram 

o compromisso formal do desmatamento zero. O PBF promove a transferência direta de renda às famílias que 

aderem ao acordo de não mais desmatar, sendo um sistema amplo de concessão dos benefícios, estruturado de 

modo a incentivar o associativismo, a renda, a produção sustentável e os serviços sociais básicos, por meio de seus 

quatro componentes: Renda, Social, Associação e Familiar.

Além disso, estão sendo implementados programas de apoio que têm a função de realizar ações de caráter 

estruturante, divididas em cinco eixos temáticos: produção sustentável, saúde e educação, fiscalização e monito-

ramento, gestão de UCs e desenvolvimento científico.

Os aportes ao projeto distribuem-se da seguinte forma: 58% para o componente Renda, 10% para o compo-

nente Associação, com apoio do Fundo Amazônia, e 32% para as ações dos programas de apoio, com recursos  

da contrapartida. 
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Execução de investimentos em produção sustentável pelas associações de moradores de UCs estaduais do 
Amazonas, no âmbito do PBF – Renda

 » Fortalecimento das associações de moradores de UCs estaduais do Amazonas, para a organização e o con-
trole social do PBF – Associação

• Objetivos específicos

 » Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas nas 
UCs estaduais do Amazonas

 » Organizações sociais existentes fortalecidas e novas organizações sociais fomentadas

• Objetivo geral (impactos)

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica nas UCs do estado do Amazonas por 
meio das atividades de organização social que empoderam as comunidades contribuindo para o uso susten-
tável dos recursos naturais

ATIVIDADES REALIZADAS
Com o apoio do projeto, 15 UCs estaduais foram atendidas pelos componentes Renda e Associação do PBF, tendo 
sido implementados 943 subprojetos de apoio à geração de renda. Esses projetos apoiam diversas cadeias pro-
dutivas, tais como a do manejo de pirarucu, do açaí, da castanha, de óleos e de extração do látex (borracha). A 
soma de toda a área de abrangência do PBF equivale a cerca de 10 milhões de hectares. 

Os ribeirinhos e moradores das UCs atendidas são responsáveis pela gestão de 14 associações. Eles podem deba-
ter e propor soluções, adquirindo cada vez mais representatividade nas discussões do PBF. 

Nesse contexto, foram realizadas 693 ações de apoio às associações de moradores, voltadas para a sua estru-
turação, além do apoio para participação em reuniões dos conselhos gestores das reservas, eventos e debates 
públicos de interesse.

Foram realizadas, ainda, 278 oficinas de planejamento participativo com 18.753 participantes. Essas oficinas ele-
vam a capacidade de organização local, promovem o envolvimento dos beneficiários e criam um ambiente de 
compromisso e eficiência na implementação das atividades planejadas, respeitando os anseios dos moradores e 
a vocação de cada localidade. Também foram organizados 11 encontros de lideranças de UCs do Bolsa Floresta.
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RESPONSÁVEIS PELO PROJETO
Universidade Federal do Pará (UFPA) e Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) <www.portal.ufpa.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 4.639.706,98

PRAZO DE EXECUÇÃO
24 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 4.639.706,98

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Belém, no estado do Pará

BENEFICIÁRIOS
UFPA, comunidade científica, potenciais fornecedores e empresas 
da Região Amazônica que trabalhem com produtos oriundos da 
biodiversidade, como fármacos e herbicidas, e seus potenciais 
consumidores

OBJETIVO
Ampliar a infraestrutura de pesquisa da UFPA voltada para o estudo 
da biodiversidade, compreendendo: (i) construção e estruturação 
do Centro de Estudos Avançados da Biodiversidade (Ceabio); e (ii) 
reforma do Laboratório de Planejamento de Fármacos e do Laboratório 
de Neuroquímica Molecular e Celular e aquisição e instalação de 
equipamentos em laboratórios de pesquisa em biotecnologia

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
24.4.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
2.10.2012

1° DESEMBOLSO 
EM 8.1.2013
R$ 765.429,18

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 765.429,18

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
17%

BIODIVERSIDADE
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Sede do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
Biodiversidade ou diversidade biológica, de acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica – principal 

fórum mundial para questões relacionadas ao tema e da qual o Brasil é signatário –, pode ser definida como 

a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, como os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade nas 

espécies, entre espécies e de ecossistemas.

O Brasil, que tem grande extensão territorial, diversidade geográfica e climática, além da maior cobertura de 

florestas tropicais do mundo, abriga uma imensa diversidade biológica, o que faz dele o principal entre os países 

detentores de megadiversidade do planeta, abarcando de 15% a 20% das 1,5 milhão de espécies conhecidas na 

Terra. Em particular, a Região Amazônica é considerada a de maior biodiversidade do planeta, embora apenas 

parte dessa biodiversidade seja conhecida.

A manutenção da biodiversidade permite a provisão de uma série de benefícios à sociedade, entre eles: forneci-

mento de serviços ambientais, como fixação de carbono, manutenção das fontes de água, proteção e fertilização 

dos solos, regulação da temperatura e do clima; oferecimento de valores científicos, culturais, estéticos, entre 

outros valores universalmente reconhecidos, mesmo sendo intangíveis e não monetários; fonte de alimentos, de 

produtos farmacêuticos e químicos e de informações para o desenvolvimento da biotecnologia; e base para as 

culturas agrícolas e para o melhoramento e desenvolvimento de novas variedades agrícolas.

No entanto, a despeito de sua riqueza, alguns fatores são responsáveis por limitar a utilização dos benefícios da 

biodiversidade amazônica, como o nível insuficiente de conhecimento acerca do tema e o desmatamento, que é 

responsável pelo seu empobrecimento.

O PROJETO
Coordenado pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará (UFPA), o projeto visa fortale-

cer a infraestrutura de pesquisa relacionada ao estudo da biodiversidade, atuando em dois componentes.

O primeiro componente se refere à aquisição de equipamentos e à construção de um edifício denominado 

Centro de Estudos Avançados da Biodiversidade (Ceabio), que ampliará o espaço físico à disposição do 

Instituto de Ciências Biológicas e reunirá grupos de pesquisa da UFPA. O edifício terá diversos laborató-

rios e salas a serem utilizados para o desenvolvimento de trabalhos em várias áreas de pesquisa sobre a 

biodiversidade amazônica.
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O segundo diz respeito à reforma do Laboratório de Planejamento de Fármacos e do Laboratório de Neuroquí-
mica Molecular e Celular e à compra de equipamentos a serem utilizados pelo grupo de biotecnologia da UFPA, 
coordenado pelo Instituto de Ciências Biológicas, mas que congrega também pesquisadores vinculados ao Insti-
tuto de Ciências Exatas e Naturais.

Os laboratórios a serem estruturados abrigarão as seguintes pesquisas: planejamento e desenvolvimento de fár-
macos a partir da biodiversidade amazônica; isolamento de peptídeos de sementes amazônicas com atividades 
biológicas de interesses biomédicos; e desenvolvimento de bioerbicidas por meio da caracterização da atividade 
de substâncias produzidas por plantas amazônicas.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Construção e estruturação do Ceabio na UFPA para a realização de pesquisas sobre a biodiversidade amazônica

 » Reforma do Laboratório de Neuroquímica Molecular e Celular e do Laboratório de Planejamento de Fárma-
cos e aquisição de equipamentos para pesquisa em biotecnologia na UFPA

• Objetivo específico

 » Conhecimentos e tecnologias voltados para o uso sustentável da biodiversidade amazônica produzidos e 
difundidos

• Objetivo geral (impacto)

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a recuperação, a conservação e o uso susten-
tável do Bioma Amazônia

ATIVIDADES REALIZADAS

Encontra-se em fase de finalização a reforma do Laboratório de Neuroquímica Molecular e Celular. Foram  
adquiridos um microscópio de fluorescência com sistema de captura de imagem e um sistema de medição de íons 
cálcio em sistemas vivos. Foi concluída a etapa de confecção de armários e bancadas para alunos no Laboratório 
de Planejamento de Fármacos.
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RESPONSÁVEIS PELO PROJETO
Universidade Federal do Pará (UFPA) e Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) <www.portal.ufpa.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 1.413.357,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
24 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 1.352.336,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado do Pará

BENEFICIÁRIOS
UFPA; pequenos agricultores, potenciais fornecedores de matérias-primas 
para a produção de compostos bioativos; e empresas da Região Amazônica 
que trabalhem com produtos derivados de compostos bioativos

OBJETIVOS
Instalar uma planta-piloto no laboratório de alimentos da UFPA para 
produzir e caracterizar extratos ricos em compostos bioativos; e desenvolver 
novos produtos e aplicações tecnológicas a partir de compostos bioativos 
extraídos de plantas e frutas típicas da Amazônia oriental

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
3.1.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
21.8.2012

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%

COMPOSTOS 
BIOATIVOS
DA AMAZÔNIA
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Sede do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
O estado do Pará tem grande parte da sua economia voltada à exploração de matérias-primas como borracha, 
castanha, minerais, frutas e outros produtos primários de baixo valor agregado. O setor fruticultor tem seu enor-
me potencial ainda pouco explorado, pois a maior parte do que é produzido se apresenta na forma de polpa ou 
suco, produtos de baixo valor agregado e pouca diversidade. O desenvolvimento de novos produtos e aplicações 
tecnológicas a partir da biodiversidade amazônica poderá agregar valor às matérias-primas da região e se tornar 
uma alternativa para o desenvolvimento econômico do local. Cabe ressaltar que esses novos produtos e tecno-
logias visam à valorização da floresta em pé, criando alternativas às atividades indutoras do desmatamento e 
aumentando a atratividade da exploração sustentável dos produtos da região.

O PROJETO
O projeto, apresentado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e a ser executado 
pela Universidade Federal do Pará (UFPA), tem por objetivo desenvolver novos produtos e aplicações tecnoló-
gicas a partir de compostos bioativos extraídos de plantas e frutas típicas da Amazônia oriental. Para isso, será 
instalada uma planta-piloto no Laboratório Usina de Alimentos da UFPA, onde os compostos bioativos passarão 
pelos processos de extração, purificação, concentração e fracionamento.

Nesse projeto, as pesquisas para o desenvolvimento de novos produtos ou aplicações tecnológicas, tais como fo-
toquimioprotetores solares, cremes contra o envelhecimento e alimentos funcionais em cápsulas, foram divididas 
em duas linhas diferentes: uma a ser realizada em parceria com uma empresa privada e com uma cooperativa e 
outra em que a pesquisa será realizada somente pela UFPA, sem a participação de parceiros privados.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Realização de pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias a partir de compostos bio-
ativos de plantas típicas do Bioma Amazônia

 » Formação e fixação na região de recursos humanos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I)
 » Instalação e operação da linha-piloto de pesquisa para a produção de compostos bioativos

• Objetivo específico
 » Tecnologias e conhecimentos para o desenvolvimento de novos produtos a partir de compostos bioativos de 
plantas típicas do Bioma Amazônia produzidos e difundidos 

• Objetivo geral (impacto)
 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para o uso sustentável do Bioma Amazônia
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RESPONSÁVEIS PELO PROJETO
Universidade Federal do Pará (UFPA) e Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) <www.portal.ufpa.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 1.138.083,93

PRAZO DE EXECUÇÃO
30 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 1.138.083,93

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado do Pará 

BENEFICIÁRIOS
UFPA; população das ilhas no entorno da cidade de Belém; e executores de 
políticas públicas em gestão territorial 

OBJETIVOS
Implementar metodologia para apoio à formulação de zoneamento 
econômico e ambiental em escala local de ilhas situadas no entorno da 
cidade de Belém; e ampliar a infraestrutura de pesquisa do Programa de 
Pós-Graduação de Ecologia Aquática e Pesca da UFPA

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
17.1.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
17.7.2012

1° DESEMBOLSO 
EM 16.11.2012
R$ 620.525,20

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 620.525,20

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
55%

ILHAS DE 
BELÉM
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Sede do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
A região de abrangência da pesquisa proposta compreende ilhas próximas à cidade de Belém: Combu, Onças, 
Mosqueiro e Outeiro. Esta é uma área de transição entre a água doce (ao sul da Baía de Guajará e à direita do 
Rio Guamá) e a água salgada (ao norte de Belém, na altura da cidade de Colares). Entre os ambientes que a inte-
gram, estão os rios, igarapés, as florestas, a várzea, as baías, os campos alagados e as praias das ilhas.

A pesca artesanal é bastante presente no estado do Pará. É praticada por pequenos produtores e, frequentemen-
te, está associada a outras atividades. Os recursos são explorados sazonalmente, sendo utilizados instrumentos 
simples de trabalho. Essa atividade está presente entre as populações que habitam a orla marítima e as margens 
de rios e lagos do interior amazônico. Nas ilhas que são objeto da pesquisa, os ribeirinhos são a maioria da 
população e vivem principalmente do açaí e da pesca. A região se insere na economia local, sobretudo como 
fornecedora de produtos primários.

O PROJETO
O projeto em análise aplicará a metodologia de análise multicriterial com base num Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) nas ilhas situadas no entorno da cidade de Belém; a princípio, as ilhas do Combu, das Onças, 
do Mosqueiro e do Outeiro. Serão gerados mapas apontando áreas de priorização para conservação ambiental 
e áreas de priorização para fomento ao desenvolvimento sustentável. Na pesquisa, serão avaliados aspectos de 
natureza biológica e socioeconômica.

Ressalte-se que o levantamento, georreferenciamento e processamento dos dados biológicos e socioeconômicos 
produzirão informações detalhadas sobre a economia local, aptidão agrícola, zonas de reprodução e alimenta-
ção dos peixes, entre outros aspectos da região. A produção dos mapas desses indicadores fornecerá informações 
relevantes sobre a região.

Além disso, será publicado ao fim da pesquisa um relatório sobre como a metodologia utilizada foi implementa-
da na pesquisa, de forma a subsidiar projetos afins na Região Amazônica, principalmente em regiões de estuário.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Realização de pesquisa para o desenvolvimento e a aplicação de ferramenta para apoio ao zoneamento das 
principais ilhas do entorno da cidade de Belém (PA) com o levantamento e o processamento de dados bioló-
gicos e socioeconômicos georreferenciados
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 » Construção e operação do Laboratório do Programa de Pós-Graduação de Ecologia Aquática e Pesca da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA) e aquisição de equipamentos

• Objetivos específicos

 » Conhecimentos socioeconômicos e ambientais e tecnologias voltados para o ordenamento territorial em 
escala local nas principais ilhas do entorno da cidade de Belém (PA) produzidos e difundidos

 » Conhecimentos e tecnologias sobre ecologia aquática e pesca voltados para o uso sustentável do Bioma 
Amazônia produzidos e difundidos

• Objetivo geral (impacto)

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para recuperação, conservação e uso sustentável 
do Bioma Amazônia

ATIVIDADES REALIZADAS
As atividades realizadas até o momento envolveram a capacitação em geoprocessamento, a coleta e tabulação 
dos dados dos levantamentos em campo e a confecção dos mapas contendo os locais de coleta visitados e a de-
limitação das sub-bacias de interesse. 

Foram realizadas reuniões com o secretário municipal de Meio Ambiente de Belém e o diretor de Áreas Prote-
gidas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma); com técnicos da Secretaria do Patrimônio da União 
(SPU); e encontros no Ministério Público com as seguintes instituições presentes: Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Semma de Belém, Secretaria de Estado de Meio Ambiente do 
Pará (Sema-PA), Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (SEPAq), representantes da colônia dos pescadores 
Z-9 e UFPA.

Depois do fim do reconhecimento nas ilhas de Mosqueiro, Cotijuba, Combu e Onças e da seleção de igarapés a 
serem monitorados, deu-se início às coletas biológicas e processamento das amostras no Laboratório de Biologia 
Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos da UFPA. Isso foi possível por meio da renovação pelo Ibama de licen-
ças para as coletas biológicas.
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FLORESTAS
DE MANGUE

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO
Universidade Federal do Pará (UFPA) e Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) <www.ufpa.br/lama>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 1.982.143,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 1.982.143,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Bragança, no estado do Pará

BENEFICIÁRIOS
Comunidades tradicionais de Tamatateua e Taperaçu; bem como outras 
comunidades que vivem sob influência da Reserva Extrativista Marinha 
Caeté-Taperaçu, que se beneficiam indiretamente do projeto

OBJETIVOS
Pesquisar e desenvolver conhecimentos e técnicas relacionadas à 
recuperação de áreas degradadas de mangue na Região Norte; desenvolver 
modelos para estimativa da biomassa, sequestro de carbono e avaliação do 
estoque de carbono das florestas de mangue; e ampliar a infraestrutura do 
Laboratório de Ecologia de Manguezal da UFPA, mediante a construção de 
prédio e aquisição de equipamentos para o laboratório

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
24.1.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
17.7.2012

1° DESEMBOLSO 
EM 7.12.2012
R$ 1.079.947,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 1.079.947,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
55%
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Sede do projeto

Resex Marinha Caeté Taperaçu

CONTEXTUALIZAÇÃO
O projeto de Florestas de Mangue será coordenado pelo Laboratório de Ecologia de Manguezal (Lama), que está 
localizado na Universidade Federal do Pará (UFPA) no campus de Bragança. O Campus Universitário de Bragança 
também conta com o Instituto de Estudos Costeiros (Iecos), onde se encontram laboratórios que desenvolvem 
pesquisas voltadas para as áreas costeiras amazônicas, entre os quais está o Lama.

A área de estudo do projeto localiza-se na península bragantina, onde foi implantada a Reserva Extrativista (Re-
sex) Marinha Caeté-Taperaçu. O projeto se concentrará em duas comunidades tradicionais da Resex, Tamatateua 
e Taperaçu, e no entorno da rodovia estadual PA-458.

O PROJETO
O projeto tem por objetivo pesquisar e desenvolver conhecimentos e técnicas relacionadas à recuperação de 
áreas degradadas de mangue na Região Norte; desenvolver modelos para estimativa da biomassa, sequestro de 
carbono e avaliação do estoque de carbono das florestas de mangue; e ampliar e melhorar a infraestrutura do 
Laboratório de Ecologia de Manguezal da UFPA, mediante a construção de prédio e aquisição de equipamentos 
para o laboratório.

Os modelos para estimativa do potencial de captura e armazenamento de carbono nas áreas de mangues do Bio-
ma Amazônia poderão vir a ser utilizados nos mercados de pagamentos por serviços ambientais e como subsídio 
aos mecanismos de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD).

O laboratório acondicionará os materiais e equipamentos da pesquisa e será utilizado para o processamento e a 
análise do material coletado. Ao fim do projeto, o laboratório será utilizado para a continuidade das pesquisas 
da equipe do Lama, contribuindo para a consolidação de um centro de pesquisas voltado para produção de co-
nhecimento científico sobre ecologia de manguezais na Amazônia.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Construção e aparelhamento de um laboratório para pesquisas sobre ecologia de manguezais no campus da 
UFPA no município de Bragança (PA)

 » Realização de pesquisa na península de Ajuruteua, no município de Bragança, para o desenvolvimento de 
tecnologias para recuperação de áreas degradadas de mangue no Bioma Amazônia 
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 » Realização de pesquisa para o desenvolvimento de modelos para estimativa da biomassa, sequestro de car-
bono e avaliação do estoque de carbono nesse ecossistema

• Objetivo específico

 » Geração de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias para recuperação de áreas desmatadas de man-
gue no Bioma Amazônia e captura e armazenamento de carbono nesse ecossistema

• Objetivo geral (impacto)

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para recuperação, conservação e uso sustentável 
do Bioma Amazônia

ATIVIDADES REALIZADAS
Foi realizado o inventário florístico da área de manguezal na península de Ajuruteua, no município de Bragança 
(PA). O inventário se constitui na primeira etapa da pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias para recu-
peração de áreas degradadas de mangue no Bioma Amazônia. Concomitantemente foi feito o mapeamento das 
áreas de exploração de madeira nessa região, bem como a medição das taxas de sobrevivência, mortalidade e 
crescimento das plântulas após o replantio.

Houve engajamento da população local para as atividades planejadas de replantio de áreas de manguezal, de-
pois da realização de eventos de sensibilização nas comunidades tradicionais da Resex Marinha Caeté-Taperaçu.



INCUBADORA DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DA

AMAZÔNIA

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO
Universidade Federal do Pará (UFPA) e Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) <www.naea.ufpa.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 2.704.084,90

PRAZO DE EXECUÇÃO
24 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 2.704.084,90

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Todos os estados do Bioma Amazônia

BENEFICIÁRIO
UFPA

OBJETIVO
Desenvolver projeto interdisciplinar de pesquisa sobre os impactos 
socioeconômicos e ambientais decorrentes da expansão da fronteira 
econômica da Amazônia, no âmbito da Incubadora de Políticas Públicas 
da Amazônia, vinculada ao Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
2.8.2011

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
9.12.2011 

1º DESEMBOLSO 
EM 16.2.2012
R$ 692.994,70

2º DESEMBOLSO EM 26.10.2012
R$ 566.989,50

3º DESEMBOLSO  
EM 13.6.2013
R$ 706.118,70

4º DESEMBOLSO 
EM 27.11.2013
R$ 737.982,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO 
R$ 2.704.084,90

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
100%



PROJETOS COM UNIVERSIDADES125   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 – FUNDO AMAZÔNIA

Núcleo central

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

Núcleo estadual

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea) está vinculado à Universidade Federal do Pará (UFPA), uma das 

mais importantes instituições de pesquisa e ensino da Região Norte. O Naea é um núcleo de pós-graduação cujas 

três grandes linhas de pesquisa são: Sociedade, Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas; Economia Regio-

nal e Desenvolvimento Sustentável; e Gestão Ambiental e Manejo de Ecossistemas.

Adicionalmente, o Naea é responsável pela secretaria executiva do Fórum Amazônia Sustentável, que congrega 

19 programas de pós-graduação com atuação nas áreas temáticas de políticas públicas e de desenvolvimento 

sustentável regional dos nove estados da Amazônia Legal.

Vinculada a esse fórum está a Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia, cuja missão é contribuir para a con-

cepção, a formulação, o acompanhamento e a avaliação de políticas públicas de desenvolvimento sustentável 

para a região, apoiadas no conhecimento científico, nos saberes tradicionais e na participação qualificada dos 

atores regionais.

O PROJETO
O objetivo desse projeto é fortalecer a Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia, vinculada ao Fórum Ama-

zônia Sustentável, por meio de um projeto interdisciplinar de pesquisa sobre os impactos socioeconômicos e 

ambientais decorrentes da expansão da fronteira econômica da Amazônia.

A primeira etapa da pesquisa será realizada em todos os estados da Amazônia Legal com base em dados de fon-

tes secundárias e gerará indicadores e informações que apontarão as mesorregiões, em cada um desses estados, 

com maior vulnerabilidade socioambiental. A ideia de vulnerabilidade socioambiental incorpora os diversos as-

pectos econômicos, sociais, político-institucionais e ambientais que determinam a capacidade dessa mesorregião 

em evitar o desmatamento.

Em sua segunda etapa, serão implantadas as bases das unidades estaduais da incubadora em cada mesorregião 

apontada na etapa anterior e serão conduzidas atividades de pesquisa-ação em conjunto com representantes 

de instituições sociais, econômicas, educacionais e políticas locais, visando à caracterização do sistema ecológico, 

econômico e social; a avaliação da dinâmica socioeconômica; e a avaliação das experiências recentes de gestão 

e manejo de recursos naturais do sistema da mesorregião. A pesquisa-ação é uma metodologia de pesquisa que 

busca a realização de diagnósticos e a solução de problemas de modo colaborativo e participativo entre os pes-

quisadores e os atores envolvidos na situação que é objeto do diagnóstico e em tais problemas. 
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Pesquisa interdisciplinar sobre os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da expansão da fron-
teira econômica nos nove estados da Amazônia Legal (Produto 1)

 » Pesquisa-ação sobre os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da expansão da fronteira econô-
mica na mesorregião identificada na pesquisa do Produto 1 como a de maior vulnerabilidade socioambiental 
em cada um dos nove estados da Amazônia Legal

• Objetivo específico

 » Capacidade e desempenho das organizações públicas e privadas que atuam na prevenção do desmatamento 
e na gestão socioambiental dos estados e municípios amazônicos fortalecidos

• Objetivo geral (impacto)

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para recuperação, conservação e uso sustentável 
do Bioma Amazônia

ATIVIDADES REALIZADAS
O projeto finalizou a pesquisa sobre a dinâmica socioeconômica, político-institucional e ambiental nos nove esta-
dos da Amazônia Legal. A pesquisa revelou os fundamentos históricos e as principais causas e impactos associa-
dos a cada dimensão do desenvolvimento regional em cada estado, apontando as regiões socioambientalmente 
mais vulneráveis em cada um deles.

Paralelamente, foi concebido e elaborado o Índice de Sustentabilidade dos Municípios da Amazônia. Composto 
por 47 variáveis e um conjunto de indicadores associados às dimensões econômica, sociocultural, político-insti-
tucional e ambiental dos municípios, o índice foi subsídio fundamental para escolha das regiões mais críticas da 
Amazônia que estão sendo objeto de pesquisa-ação (segundo ano do projeto) e poderá subsidiar novas análises 
sobre a região.

Foi iniciada a pesquisa-ação nos municípios que polarizam as regiões apontadas como as mais socioambiental-
mente vulneráveis da Amazônia, a saber: Breves (PA); Lábrea (AM); Guajará Mirim (RO); Cruzeiro do Sul (AC); 
Alta Floresta (MT); Tocantinópolis (TO); Grajaú (MA); Oiapoque (AP) e Mucajaí (RR).

O projeto contribuiu para a instituição e dinamização de nove comitês gestores da Incubadora de Políticas Pú-
blicas da Amazônia nas capitais da região. Cada comitê elaborou seus respectivos regimentos internos e definiu 
plano de ações prioritárias e agenda de trabalho para os próximos anos.
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RESPONSÁVEIS PELO PROJETO
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Fundação de Apoio 
Institucional Muraki <www.novacartografiasocial.com> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 4.614.587,03

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 4.614.587,03

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Todos os estados do Bioma Amazônia

BENEFICIÁRIOS
27 povos e comunidades tradicionais da região e a Rede de Povos e 
Comunidades Tradicionais e Pesquisadores, que compreende cerca de 70 
pesquisadores

OBJETIVO
Promover o mapeamento social de 27 comunidades do Bioma Amazônia e 
o fortalecimento da rede de pesquisa envolvida no projeto

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
30.11.2010

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
6.5.2011

1° DESEMBOLSO 
EM 25.11.2011
R$ 740.869,38 

2° DESEMBOLSO 
EM 20.7.2012
R$ 1.308.803,17

3° DESEMBOLSO  
EM 24.4.2013
R$ 991.632,90

4° DESEMBOLSO  
EM 18.12.2013
R$ 746.616,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 3.787.921,45

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
82%

NOVA CARTOGRAFIA 
SOCIAL NA
AMAZÔNIA
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Sede do projeto

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

Integrantes da rede de pesquisa

CONTEXTUALIZAÇÃO
A ocupação de territórios da Amazônia por povos e comunidades tradicionais – grupos sociais que detêm grande 
conhecimento dos ecossistemas e da biodiversidade da região – é um fator importante para a preservação das 
florestas de várzea e de terra firme. Por conta disso, o fortalecimento de associações e formas organizativas co-
munitárias e a consolidação e divulgação dos conhecimentos práticos dos povos e comunidades tradicionais são 
estratégias capazes de multiplicar o conhecimento nativo das formas de uso sustentável dos recursos naturais, 
contribuindo para manter a floresta em pé. 

O PROJETO
A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) pretende retratar, por meio de uma metodologia de trabalho 
participativa denominada mapeamento social, a realidade de 27 povos e comunidades que vivem no Bioma  
Amazônia, o que contribuirá para ampliar o conhecimento das formas tradicionais de uso sustentável dos recur-
sos naturais.

A principal característica do processo é a elaboração de mapas, nos quais terão destaque as atividades econômi-
cas desenvolvidas na região, as características sobre o uso dos recursos naturais e as formas de organização social 
da comunidade.

Todo o trabalho de construção dos mapas será realizado por membros da Rede de Povos e Comunidades Tradi-
cionais e Pesquisadores, estrutura formada por nove núcleos estaduais e pesquisadores de universidades e ins-
tituições parceiras que atuam na Amazônia. As oficinas de mapas previstas no projeto serão realizadas por esse 
grupo de pesquisadores, mas contarão também com a participação ativa de membros das comunidades.

Parte do projeto busca, ainda, fortalecer essa rede de pesquisa. Entre as ações estabelecidas estão: a readequa-
ção do espaço físico da sede do projeto; a consolidação dos seus nove núcleos estaduais; a estruturação de um 
banco de dados para armazenamento do material gerado pelo projeto; e a realização de encontros e seminários 
regionais para troca de informações e integração dos seus membros. 

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Realização de mapeamento social em 27 comunidades tradicionais na Amazônia e a construção de um banco 
de dados
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 » Fortalecimento da rede de pesquisa Rede de Povos e Comunidades Tradicionais e Pesquisadores por meio de 
sua estruturação física e operacional, da realização de eventos integradores e de cursos de capacitação dos 
membros das comunidades locais 

• Objetivo específico

 » Identificar, aprimorar e difundir as formas nativas de uso dos recursos naturais, voltados para a gestão terri-
torial, conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia

• Objetivo geral (impacto)

 » Atividades de pesquisa científica desenvolvidas pelo projeto Nova Cartografia Social contribuem para a re-
cuperação, conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia

ATIVIDADES REALIZADAS
Foi concluído o mapeamento social em 16 comunidades tradicionais na Amazônia e realizadas as atividades pre-
paratórias para o mapeamento de nove outras comunidades. 

Esse mapeamento visa retratar a realidade das comunidades por meio da participação ativa de seus membros 
que são capacitados nas oficinas de mapas ministradas por pesquisadores de universidades públicas amazônicas 
e outras instituições.

Por sua vez, as atividades preparatórias compreendem reuniões entre as lideranças comunitárias e os pesquisa-
dores como fase preliminar às oficinas de mapeamento participativo. 

Consolidaram-se nove núcleos de pesquisa do projeto (um em cada estado da Amazônia), com o pagamento de 
bolsas de pesquisa e a aquisição de equipamentos, tais como computadores, impressoras, GPS etc. 

Foram realizados nove encontros regionais e um seminário parcial com o objetivo de fortalecer a rede de pesqui-
sa Rede de Povos e Comunidades Tradicionais e Pesquisadores.
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PREVFOGO 
IBAMA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) < www.ibama.gov.br/prevfogo>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 14.717.270,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
12 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
Até R$ 14.717.270,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Majoritariamente Bioma Amazônia, mas com fortalecimento da central 
de logística do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios 
Florestais (Prevfogo) em Brasília 

BENEFICIÁRIOS
População do Bioma Amazônia

OBJETIVO
Apoiar a estruturação física e operacional do Prevfogo e educação 
ambiental para sensibilizar e capacitar atores locais com a finalidade de 
monitorar, prevenir e combater incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas no Bioma Amazônia

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
30.12.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
-

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%



PROJETOS COM A UNIÃO FEDERAL131   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 – FUNDO AMAZÔNIA

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
Existe uma forte percepção dos prejuízos econômicos, ambientais e sociais relacionados aos incêndios florestais 
e às queimadas, ilegais ou não. É possível citar, por exemplo, aqueles relacionados à redução da cobertura flo-
restal; à perda de biodiversidade; ao empobrecimento dos solos; ao assoreamento de cursos d’água; à saúde das 
populações atingidas pela fumaça e particulados emitidos; e à diminuição da segurança nas operações aéreas. 
Além disso, há o aspecto relacionado à emissão de gases intensificadores do efeito estufa (GEE), que contribuem 
para o aquecimento global e para as mudanças climáticas.

O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) é a principal estrutura federal 
no país com atuação tanto na questão do combate direto aos incêndios florestais e queimadas não autorizadas 
quanto na indução de mudança da cultura do uso do fogo na agricultura. Anualmente, o Prevfogo seleciona e 
contrata brigadas temporárias de combate ao incêndio com, entre outros intuitos, o de estabelecer uma rotina 
de rondas para inibir o início de queimadas não autorizadas e coletar informações locais que sirvam de base para 
a elaboração de planos operativos de prevenção e combate aos incêndios e queimadas não autorizadas.

Parte importante da estratégia do Prevfogo refere-se à interlocução com outras instituições envolvidas com o 
problema, tais como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Fundação Nacional 
do Índio (Funai), além de outros entes estaduais. 

O PROJETO
O projeto tem como objetivo a estruturação física e operacional do Prevfogo e a promoção da educação am-
biental para sensibilizar e capacitar atores locais com a finalidade de monitorar, prevenir e combater incêndios 
florestais e queimadas não autorizadas no Bioma Amazônia.

O projeto contempla o fornecimento de infraestrutura, tais como equipamentos, ferramentas e veículos, para 
apoiar o monitoramento e combate a incêndios e queimadas não autorizadas.

Está prevista também a construção de uma central de logística e apoio ao Prevfogo em Brasília para promover o 
compartilhamento de informações entre os diversos órgãos federais e estaduais, visando à formulação de estra-
tégias, metas e ações para o combate ao fogo em áreas florestais.

O projeto ainda permitirá que o Prevfogo reforce ações de educação ambiental, com o objetivo de alertar os 
produtores rurais e a população em geral para as questões de uso correto do fogo.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Construção da central de logística e apoio do Prevfogo em Brasília, aquisição de equipamentos e ações de 
educação ambiental

• Objetivo específico

 » Prevfogo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) mais bem 
estruturado para o monitoramento e combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais e quei-
madas ilegais

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações governamentais asseguram a redução do desmatamento por degradação florestal provocada por in-
cêndios florestais e queimadas ilegais no Bioma Amazônia
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
União Federal/Serviço Florestal Brasileiro (SFB) <www.sfb.gov.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 65.000.555,12

PRAZO DE EXECUÇÃO
48 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 65.000.555,12

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Bioma Amazônia

BENEFICIÁRIOS
Todas as pessoas e instituições que venham a utilizar as informações 
produzidas pelo Inventário Florestal da Amazônia

OBJETIVO
Implementar o Inventário Florestal no Bioma Amazônia para produzir 
informações acerca dos recursos florestais, estoque de carbono e uso do 
território pelas populações da região 

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
31.7.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
24.1.2013

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%

INVENTÁRIO 
FLORESTAL
NACIONAL 
AMAZÔNIA
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Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
Um inventário florestal nacional abrange todo o país e é realizado periodicamente por meio de técnicas de 

amostragem, possibilitando um monitoramento contínuo de seus recursos florestais. Permite ainda o aprimo-

ramento da gestão desses recursos e a obtenção de mais informações para subsidiar a definição das políticas 

florestais e de seus planos de uso e conservação.

A única edição de um inventário florestal com abrangência nacional no Brasil data da década de 1980 e teve 

como objetivo a geração de informações sobre os estoques de madeira de florestas naturais e plantadas, isto é, 

teve como foco principal a produção de madeira.

Alguns inventários regionais foram realizados também para atender a demandas particulares de informações e 

subsidiar programas de colonização ou planejamento. No entanto, um sistema de abrangência nacional não foi 

mais realizado desde 1983.

O PROJETO
Além de promover a medição do estoque de madeira, a realização do Inventário Florestal Nacional (IFN) objeti-

va conhecer quais são os estoques de biomassa e carbono, a biodiversidade, a vitalidade e a saúde das florestas, 

além da qualidade de vida da população que vive nas florestas ou próximo a elas.

As variáveis que serão coletadas nessa versão do IFN são: as biofísicas, para verificação da dinâmica das flores-

tas; as socioambientais, para averiguação da importância das florestas para a população que vive nelas, em seu 

entorno, ou da exploração de seus recursos; e as administrativas, que serão utilizadas no monitoramento do 

trabalho de campo.

O intuito de, adicionalmente aos dados biofísicos, coletar as variáveis socioambientais é: acompanhar o uso e a 

percepção das pessoas ao longo do tempo em relação aos recursos florestais; melhorar e fortalecer as condições 

de uso sustentável das florestas; avaliar a efetividade da implementação de políticas públicas para esse setor; 

subsidiar a formulação e adequação das normas e regulamentos para a exploração e conservação dos recursos 

florestais; identificar demandas de pesquisa, novos usos de produtos e serviços e estratégias de agregação de 

valor ao uso sustentável das florestas.

O presente projeto se propõe a implementar o IFN em todo o Bioma Amazônia, abrangendo, portanto, uma 

área de 419.694.300 hectares, que representa mais de 40% do território nacional. A Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA) pretende retratar, por meio de uma metodologia de trabalho participativa denominada mapea-
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mento social, a realidade de 27 povos e comunidades que vivem no Bioma Amazônia, o que contribuirá para ampliar 
o conhecimento das formas tradicionais de uso sustentável dos recursos naturais.

A principal característica do processo é a elaboração de mapas, nos quais terão destaque as atividades econômi-
cas desenvolvidas na região, as características sobre o uso dos recursos naturais e as formas de organização social 
da comunidade.

Todo o trabalho de construção dos mapas será realizado por membros da Rede de Povos e Comunidades Tradi-
cionais e Pesquisadores, estrutura formada por nove núcleos estaduais e pesquisadores de universidades e ins-
tituições parceiras que atuam na Amazônia. As oficinas de mapas previstas no projeto serão realizadas por esse 
grupo de pesquisadores, mas contarão também com a participação ativa de membros das comunidades.

Parte do projeto busca, ainda, fortalecer essa rede de pesquisa. Entre as ações estabelecidas estão: a readequa-
ção do espaço físico da sede do projeto; a consolidação dos seus nove núcleos estaduais; a estruturação de um 
banco de dados para armazenamento do material gerado pelo projeto; e a realização de encontros e seminários 
regionais para troca de informações e integração dos seus membros. 

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Realização do IFN no Bioma Amazônia produzindo informações acerca de seus recursos florestais, estoque 
de carbono e uso do território por populações locais

• Objetivos específicos

 » Organização do território por meio de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e ampliação de florestas 
públicas e Áreas Protegidas com a contribuição do IFN – Amazônia

 » IFN – Amazônia utilizado pelo Estado e sociedade para o monitoramento dos recursos florestais

 » Conhecimentos e tecnologias produzidos e difundidos por meio do IFN – Amazônia

 » Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas por meio do IFN – 
Amazônia

 » Áreas desmatadas e degradadas identificadas por meio do IFN – Amazônia recuperadas e utilizadas para fins 
econômicos e de conservação ecológica

• Objetivos gerais (impactos)

 » Área do Bioma Amazônia está ordenada territorialmente

 » Ações governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a recuperação, conservação e uso sustentável 
do Bioma Amazônia

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no Bioma Amazônia
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado de Mato Grosso </www.sema.mt.gov.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 35.015.970,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
Até R$ 35.015.970,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado de Mato Grosso, com foco em Unidades de Conservação (UC) 
estaduais e em 40 municípios do Bioma Amazônia

BENEFICIÁRIOS
População do estado de Mato Grosso

OBJETIVO
Apoiar: (i) a consolidação de Unidades de Conservação no Bioma Amazônia; 
(ii) o fortalecimento da fiscalização e do licenciamento ambiental estadual; 
e (iii) a desconcentração e descentralização da gestão ambiental estadual

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
17.12.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
-

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%

MATO 
GROSSO 
SUSTENTÁVEL
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Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
O estado de Mato Grosso compreende uma área de 903.357 km². Tem 141 municípios, dos quais 86 são abrangi-

dos pelo Bioma Amazônia, correspondente a uma área de 480.215 km² (54%). O Bioma Cerrado ocupa a porção 

central do estado, com 354.823 km² (39%), enquanto a menor área é ocupada pelo Bioma Pantanal, no sul do 

estado, com 60.885 km² (7%). 

O processo de ocupação e crescimento econômico do estado foi baseado no setor agropecuário, com o incentivo 

à substituição da floresta por diversas formas de cultivo e pecuária, o que gerou um enorme passivo ambiental 

decorrente de altas taxas de desmatamento. Apesar do substancial decréscimo nas taxas de desmatamento dos 

últimos anos, o estado de Mato Grosso é o que tem maior área de desmatamento acumulado na Amazônia Legal, 

com uma proporção de aproximadamente 34% sobre o total desmatado. 

O PROJETO
O projeto está estruturado em três eixos. O primeiro é o apoio à consolidação do sistema de Áreas Protegidas 

e tem como objetivo promover a consolidação de nove Unidades de Conservação (UC) estaduais, por meio de 

georreferenciamento, demarcação e sinalização do perímetro, além de promover a gestão dessas UCs, por meio 

de capacitação e estruturação física e operacional.

O segundo eixo trata do fortalecimento da fiscalização e do licenciamento ambiental estadual. Nesse contexto, 

será promovida a modernização da gestão dos recursos florestais no estado por meio da implantação do sistema 

de licenciamento ambiental digital e da expansão e intensificação das atividades de fiscalização.

O último eixo refere-se à desconcentração e à descentralização da gestão ambiental e visa, entre outras metas: 

estruturar as unidades regionais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema); fortalecer o licenciamento 

ambiental de âmbito regional e a fiscalização; e promover a descentralização da gestão ambiental estadual por 

meio do apoio a 40 secretarias municipais de meio ambiente localizadas no Bioma Amazônia.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
•  Produtos e serviços

 » Consolidação de UCs, por meio do georreferenciamento, diagnóstico para regularização fundiária e capaci-

tação da comunidade do entorno das UCs
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 » Estruturação física e operacional e formação de agentes para atuação em UCs

 » Implantação de um sistema de licenciamento ambiental digital

 » Aprimoramento da fiscalização ambiental por meio de melhoria no sistema de comunicação e da infraestrutura

 » Descentralização e desconcentração para o fortalecimento da gestão ambiental

• Objetivos específicos

 » Gestão consolidada de florestas públicas e Áreas Protegidas do estado de Mato Grosso

 » Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental do estado de Mato Grosso estrutu-
radas e modernizadas

• Objetivos gerais (impactos)

 » Área do Bioma Amazônia no estado de Mato Grosso está ordenada territorialmente

 » Ações governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental no estado 
de Mato Grosso
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado do Pará <www.municipiosverdes.com.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 92.421.590,00 

PRAZO DE EXECUÇÃO
30 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
Até R$ 82.378.560,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
100 municípios no estado do Pará

BENEFICIÁRIOS
Produtores rurais e secretarias municipais dos 100 municípios abrangidos 
pelo projeto

OBJETIVO
Apoiar a consolidação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de imóveis 
rurais e o fortalecimento da gestão ambiental municipal, de modo a 
contribuir para o combate ao desmatamento e à degradação florestal no 
estado do Pará

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
10.12.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
-

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%

PROGRAMA 
MUNICÍPIOS
VERDES
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Programa Municípios Verdes (PMV) foi criado no estado do Pará no ano de 2011, inspirado na experiência 

bem-sucedida do município de Paragominas, que adotou procedimentos para a regularização ambiental em 

resposta à sua inclusão na lista do Ministério do Meio Ambiente, que relaciona os municípios prioritários para 

ações de prevenção, monitoramento e controle do desmatamento.

O estado do Pará compreende uma área de 1.247.954 km² e 144 municípios. Desse total de municípios, 100 ade-

riram ao PMV. Essa adesão tem caráter voluntário e pressupõe a assinatura de um termo de compromisso com o 

Ministério Público Federal, por meio do qual se obrigam a alcançar um conjunto de metas, entre elas: manter a 

taxa de desmatamento anual abaixo de 40 km², ter 80% da área municipal no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e 

não figurar na lista de maiores desmatadores da Amazônia.

Ainda no âmbito do PMV, estão sendo desenvolvidos mecanismos de incentivo à adesão ao programa, como a 

estruturação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Verde no estado, em que a distribui-

ção dos recursos provenientes desse imposto ao município considera, entre outras variáveis, o desempenho do 

município quanto à adesão ao CAR.

O PROJETO
O projeto tem como objetivo apoiar a implementação em larga escala do CAR e o fortalecimento da gestão am-

biental municipal, de modo a contribuir para o combate ao desmatamento e à degradação florestal no estado 

do Pará.

O CAR será implementado nas propriedades e posses rurais localizadas nos 100 municípios do estado que ade-

riram ao PMV, correspondendo a uma área de 92.479 km². Entre as ações que compõem a implementação do 

CAR, podem ser mencionadas: a realização de campanhas de divulgação do PMV; a coleta e organização da do-

cumentação e informações necessárias dos produtores rurais para a elaboração do CAR de imóveis de até quatro 

módulos fiscais; o georreferenciamento das propriedades rurais de até quatro módulos fiscais; a inserção de 

dados de todos os imóveis rurais que aderiram ao CAR no Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento 

Ambiental (Simlam), gerido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará, e a validação do CAR, etapa 

necessária para a emissão do CAR definitivo dos imóveis.

Também no âmbito do PMV serão realizados investimentos com os objetivos de avançar na descentralização da 

gestão ambiental e de consolidar o processo nos municípios já habilitados para exercer a gestão ambiental. Para 
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isso, será desenvolvida e atualizada a base de dados para troca de informações entre o PMV e os municípios; 
haverá a capacitação e estruturação dos municípios para validação em campo do desmatamento; e serão promo-
vidas a habilitação e a estruturação dos municípios para gestão ambiental.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Realização de pactos locais para combate ao desmatamento e fortalecimento dos pactos já firmados

 » Produção de base digital georreferenciada e mapeamento do uso da terra e da cobertura florestal de  
615.000 km², de forma a complementar a base disponível

 » Elaboração e validação do CAR, com georreferenciamento dos imóveis rurais

 » Desenvolvimento e implantação de sistema eletrônico para apoiar a gestão ambiental municipal

 » Estruturação física de 34 órgãos municipais de meio ambiente

 » Capacitação de técnicos municipais nos temas de gestão e licenciamento ambiental e para a validação em 
campo do desmatamento, em 34 municípios

 » Desenvolvimento de estudos para subsidiar a gestão ambiental dos órgãos municipais

• Objetivos específicos

 » Acesso ampliado dos produtores rurais de 100 municípios do estado do Pará à regularização ambiental de 
seus imóveis rurais

 » Instituições municipais de meio ambiente estruturadas, de forma a se habilitarem para o exercício da gestão 
ambiental descentralizada

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações governamentais, por meio da atuação do PMV, asseguram a adequação das atividades antrópicas à 
legislação ambiental no estado do Pará
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado do Amapá <www.ap.gov.br/amapa/site/index.jsp>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 43.304.200,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 40.304.200,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado do Amapá 

BENEFICIÁRIOS
População do estado do Amapá

OBJETIVO
Apoiar: (i) o aumento do conhecimento, da assistência técnica e da 
infraestrutura relativos às cadeias produtivas do açaí, da madeira e da 
castanha-do-brasil voltados à população extrativista; (ii) o aprimoramento 
de instrumentos de ordenamento territorial; (iii) a melhoria das condições 
operacionais e o aumento da qualificação profissional nos órgãos e 
autarquias estaduais para fortalecer iniciativas de gestão ambiental, 
territorial e florestal no estado; e (iv) o desenvolvimento de instrumentos 
voltados para implementação de projetos de Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação 

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
24.9.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
-

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%

GESTÃO FLORESTAL E 
DINAMIZAÇÃO 
DE CADEIAS PRODUTIVAS DA
SOCIOBIODIVERSIDADE

DO AMAPÁ
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
O estado do Amapá tem 97% de sua área coberta por florestas. No entanto, estão previstos e em andamento 
investimentos, tais como a pavimentação da rodovia BR-156, empreendimentos de geração de energia elétrica, 
ampliação do Porto de Santana, intensificação da exploração de minérios, interligação com a Guiana Francesa, 
entre outros, que têm objetivos gerais socioambientais e podem representar potencial fator de pressão sobre a 
manutenção da cobertura florestal.

Tal perspectiva ressalta a necessidade de iniciativas e investimentos que visem fortalecer as políticas públicas de 
gestão e valorização florestal, já que 70% das terras do estado são Áreas Protegidas, entre Unidades de Conser-
vação e terras indígenas.

O PROJETO
O projeto tem quatro eixos de atuação, o primeiro visa à promoção e ao incremento na escala de produção de 
cadeias produtivas de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originados em manejo sustentável da 
floresta incluindo planos de manejo, pesquisa, inovação e difusão científica e tecnológica, desenvolvimento de 
mercado, treinamento e capacitação.

O segundo visa ao ordenamento territorial nas áreas de floresta, várzea e terra firme, onde se localizam os arran-
jos produtivos do açaí, castanha-do-brasil e madeira, englobando a elaboração de mapas temáticos, regulariza-
ção fundiária, licenciamento ambiental, monitoramento da alteração da cobertura florestal e desenvolvimento 
de estrutura para concessões florestais.

Por sua vez, o terceiro eixo de atuação trata do apoio à estruturação dos órgãos estaduais responsáveis pela gestão 
florestal, com ampliação e intensificação dos sistemas de monitoramento do desmatamento e degradação florestal.

Por último, no âmbito do projeto, também serão desenvolvidos instrumentos voltados para implementação de 
projetos de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD).

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Estruturação física e capacitação de servidores do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Instituto de Meio Am-
biente e Ordenamento Territorial (Imap), Instituto de Desenvolvimento Rural (Rurap) e Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente (Sema)
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 » Adensamento da rede geodésica e elaboração de base cartográfica digital

 » Monitoramento da alteração da cobertura florestal e uso do solo

 » Levantamento de dados do público-alvo e prestação de assistência técnica para a elaboração dos planos de mane-
jo de açaizais (licenciamento ambiental) nos municípios de Macapá, Mazagão, Santana, Itaubal e Laranjal do Jari

 » Mapeamento em campo das áreas de castanhais e monitoramento participativo da produção de castanha

 » Estruturação de viveiros com foco na produção de mudas de açaí

 » Instalação de secadores solares e de estrutura de armazenagem de castanha-do-brasil

 » Reforma e modernização de unidade de processamento de açaí e palmito

 » Implementação de boas práticas na produção de açaí e castanha, mediante prestação de assistência técnica, 
realização de dias de campo e distribuição de cartilhas e kits básicos

 » Reestruturação do Centro de Tecnologia da Madeira (CTM) para capacitação de jovens profissionais

 » Estruturação física e capacitação de servidores do Observatório Econômico e Social (Oesap) para produção de 
dados das cadeias produtivas extrativistas

 » Acreditação e certificação dos laboratórios do núcleo de ciência e tecnologia de alimentos do Instituto de 
Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa)

 » Estruturação física e capacitação de servidores do Iepa

 » Ampliação e reestruturação do laboratório de fitoterápicos do Iepa

 » Implantação do banco de germoplasma e reestruturação dos laboratórios de sementes e de cultura de teci-
dos vegetais

 » Elaboração pelo Iepa de mapas temáticos para fins de ordenamento territorial

 » Discussões públicas sobre a legislação estadual para REDD

 » Elaboração de um documento de concepção para um projeto-piloto de REDD

 » Desenvolvimento de sistema para cadastro estadual de florestas

 » Elaboração e publicação da série técnica de estudos florestais do IEF

 » Implantação de um sistema de monitoramento para mecanismo de REDD

 » Georreferenciamento e demarcação das áreas produtoras de açaí, madeira e castanha-do-brasil para fins de 
regularização fundiária

• Objetivos específicos

 » Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental do estado do Amapá estruturadas e 
modernizadas

 » Acesso ampliado dos extrativistas à regularização ambiental de açaizais

 » Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas no 
estado do Amapá

 » Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversidade com valor agregado ampliado no estado do Amapá

 » Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implantação e beneficiamento da produção extrativista 
no estado do Amapá

 » Conhecimentos e tecnologias voltados para o uso sustentável no estado do Amapá produzidos e difundidos

 » Conhecimentos e tecnologias voltados para o ordenamento territorial no estado do Amapá produzidos e 
difundidos

 » Gestão consolidada de florestas públicas e áreas protegidas no estado do Amapá

 » Áreas com situação fundiária regular ampliadas no estado do Amapá

• Objetivos gerais (impactos)

 » Ações governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental no estado 
do Amapá 

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no estado do Amapá

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para recuperação, conservação e uso sustentável 
das florestas no estado do Amapá

 » Áreas do estado do Amapá estão ordenadas territorialmente
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SEPROR 
AGROECOLÓGICA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado do Amazonas/Secretaria de Produção Rural (Sepror)  
<www.sepror.am.gov.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
Até R$ 14.900.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
Até R$ 14.900.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
41 municípios do estado do Amazonas

BENEFICIÁRIOS
Extrativistas da borracha natural e da castanha-do-brasil e comunidades 
indígenas

OBJETIVOS
Apoiar a revitalização da cadeia da borracha natural; agregar valor à 
cadeia da castanha-do-brasil; e incentivar a realização de atividades 
produtivas sustentáveis em terras indígenas

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
28.8.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
12.12.2013

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
Em 2007, o estado do Amazonas lançou a Nova Política Agrícola, com ênfase na agricultura familiar. Os funda-
mentos orientadores de tal política são: o policultivo, a sustentabilidade ambiental, a contemporaneidade cien-
tífica e tecnológica, a eficiência econômica e a justiça social. 

O projeto Sepror Agroecológica insere-se nessa política agrícola. Suas ações contemplam populações extrativis-
tas e povos indígenas que habitam os territórios abrangidos por 41 dos 62 municípios do estado do Amazonas. 
Dois desses municípios, Lábrea e Boca do Acre, integram a lista dos municípios prioritários para o combate ao 
desmatamento na Amazônia.

O PROJETO
No projeto estão previstas três iniciativas de conservação e uso sustentável dos ativos florestais no estado do 
Amazonas. A primeira é de estímulo à retomada da exploração de seringais nativos, mediante o suporte aos 
seringueiros, a aquisição de equipamentos, bem como investimentos em infraestrutura de armazenamento e 
escoamento da produção.

A segunda iniciativa diz respeito à agregação de valor às cadeias locais da castanha-do-brasil nas populações 
tradicionais extrativistas, por meio da aquisição de equipamentos para reforma e equipagem de uma indústria 
de beneficiamento de castanha, da promoção de melhores práticas produtivas, bem como de investimentos em 
infraestrutura de beneficiamento e escoamento da produção.

Já a terceira prevê o apoio à agricultura indígena com implantação de viveiros, sistemas produtivos sustentáveis 
(agroflorestais e agroecológicos), tanques de piscicultura, casas de farinha e investimentos em infraestrutura de 
beneficiamento, escoamento e comercialização da produção, para a geração de renda e promoção da segurança 
alimentar dessas populações.

Além disso, uma ação complementar a essas iniciativas será adotada, abrangendo o levantamento e a sistemati-
zação de dados sobre as cadeias da borracha natural e da castanha-do-brasil, a capacitação de servidores indíge-
nas e extrativistas e a prestação de assistência técnica rural.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Fomento à retomada da exploração de seringais nativos, mediante o suporte aos seringueiros, bem como 
investimentos em infraestrutura de armazenamento, beneficiamento e escoamento da produção
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 » Fomento de atividades produtivas em comunidades indígenas, com implantação de viveiros, sistemas produ-
tivos sustentáveis (agroflorestais e agroecológicos), tanques de piscicultura e investimentos em infraestrutu-
ra de beneficiamento, escoamento e comercialização da produção

 » Agregação de valor à cadeia da castanha-do-brasil, com investimentos em infraestrutura de beneficiamento 
e escoamento da produção

 » Capacitação de técnicos dos órgãos estaduais de assistência técnica, o Instituto de Desenvolvimento Agrope-
cuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e a Secretaria de Produção Rural (Sepror) do 
estado do Amazonas 

 » Assistência técnica e capacitação rural para os extrativistas em boas práticas de produção, associativismo e 
cooperativismo

 » Assistência técnica e capacitação rural para os indígenas em boas práticas de produção, associativismo e 
cooperativismo

• Objetivos específicos

 » Atividades produtivas sustentáveis em áreas de populações tradicionais e de produtores familiares identifi-
cadas e desenvolvidas no estado do Amazonas

 » Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversidade com valor agregado ampliado no estado do Amazonas

 » Capacidades gerencial e técnica de populações indígenas e produtores familiares ampliadas para a implan-
tação de sistemas agroflorestais e agroextrativistas, piscicultura e produção extrativista da borracha natural 
e da castanha-do-brasil no estado do Amazonas

• Objetivo geral (impacto)

 » Atividades produtivas sustentáveis em áreas de populações indígenas e produtores familiares têm atrativida-
de econômica no estado do Amazonas
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CAR ACRE

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado do Acre <www.ac.gov.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
Até R$ 16.838.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
24 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
Até R$ 16.838.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
22 municípios do estado do Acre

BENEFICIÁRIOS
Proprietários de imóveis da agricultura familiar com até quatro módulos 
fiscais localizados nas zonas rurais de todos os 22 municípios do Acre, 
abrangendo uma área de cerca de 9 milhões de hectares

OBJETIVO
Apoiar a implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a adesão ao 
Programa de Regularização Ambiental (PRA) no estado do Acre

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
29.10.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
13.11.2013

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
O novo Código Florestal (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012) tornou obrigatório o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), um registro eletrônico que tem por objetivo integrar as informações ambientais referentes às proprieda-

des e posses rurais. Além do CAR, o Código Florestal estabelece a obrigação de os governos estaduais e Federal 

implantarem os Programas de Regularização Ambiental (PRAs), com vistas a sanar os passivos ambientais de 

posses e propriedades rurais.

A economia do estado do Acre conta com forte participação dos setores florestais madeireiro e não madeireiro. 

Por conta da importância histórica desse setor, a política ambiental do estado busca a valorização dos ativos flo-

restais, de forma a elevar ainda mais a participação da atividade florestal na economia local.  

Para que essa participação cresça de forma ordenada e sustentável, o CAR e o PRA configuram-se importantes 

ferramentas de planejamento de propriedades rurais e de recuperação de áreas degradadas.

O PROJETO
O objetivo do projeto é apoiar a implantação do CAR e a adesão ao PRA no estado do Acre. O projeto está es-

truturado em quatro componentes. O primeiro é referente è adequação da base legal estadual, que trata des-

ses temas. O segundo é o aprimoramento da infraestrutura e capacitação dos órgãos ambientais e de assistên-

cia técnica estaduais para a implantação e gerenciamento do CAR e do PRA. O terceiro e quarto componentes 

são a promoção e o apoio à inscrição no CAR e o apoio à adesão ao PRA. A mobilização e a sensibilização dos 

produtores rurais para adesão ao CAR ocorrerão por meio de eventos e reuniões nos municípios e da distribui-

ção de material didático e informativo. 

O público-alvo do projeto é constituído principalmente por proprietários ou posseiros de imóveis da agricultura 

familiar com até quatro módulos fiscais localizados nas zonas rurais de todos os 22 municípios do Acre, abran-

gendo uma área de cerca de 9 milhões de hectares. Também serão beneficiados pelo projeto o Governo do Esta-

do do Acre e os médios e grandes proprietários rurais, pelas ações de adequação da base normativa do estado e 

de melhoria de infraestrutura e da capacitação de servidores para fins de implementação do CAR.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Elaboração de marco regulatório estadual para o CAR e o PRA
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 » Desenvolvimento de sistema de informação estadual para cadastramento, regularização e monitoramento 
ambiental rural

 » Capacitação e treinamento de agentes públicos para a implantação e gestão do CAR e do PRA

 » Desenvolvimento de base cartográfica digital

 » Aquisição de equipamentos de informática e veículos para as agências ambientais e de apoio à produção 
familiar estaduais para a implantação e o gerenciamento do CAR e do PRA

 » Apoio à inscrição dos pequenos produtores rurais do Acre no CAR, por meio de “busca ativa” para coleta de 
informações e documentação

 » Apoio para a elaboração dos Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (Prada) e para a 
adesão ao PRA dos pequenos produtores rurais do estado com passivo ambiental

• Objetivos específicos

 » Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental do estado do Acre estruturadas e 
modernizadas para implantação e gerenciamento do CAR e do PRA

 » Acesso ampliado dos produtores rurais do estado do Acre à regularização ambiental de suas propriedades

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental no estado 
do Acre   
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CAR: TOCANTINS 

LEGAL

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado do Tocantins. Execução e coordenação: Secretaria do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (Semades). Intervenientes: Instituto 
Natureza do Tocantins (Naturatins) e Instituto de Desenvolvimento Rural  
do Estado do Tocantins (Ruraltins) <http://semades.to.gov.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 43.564.400,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 40.504.400,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado do Tocantins

BENEFICIÁRIOS
População do estado do Tocantins

OBJETIVO
Apoiar: (i) a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
em 96 municípios do estado; (ii) o aperfeiçoamento do sistema de 
monitoramento e controle do desmatamento; (iii) a implantação 
do programa de descentralização da gestão ambiental estadual nos 
municípios integrantes do Bioma Amazônia; e (iv) o desenvolvimento  
do polo sustentável de silvicultura no Bioma Amazônia do estado

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
21.5.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
28.6.2013

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO
Criado em 1988, o estado de Tocantins compreende uma área de 277.621 km² em região de transição entre Bio-
ma Amazônia (9%) e o Bioma Cerrado (91%). Está dividido em 139 municípios e tem uma população estimada 
de 1,38 milhão de habitantes, segundo dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A estrutura econômica do estado está baseada principalmente na agropecuária, além do setor de comércio e 
serviços na capital, Palmas, mas parte expressiva dos pequenos e grandes pecuaristas ainda utiliza formas am-
bientalmente inadequadas para a formação de pastagens ou preparação do solo.

Embora seja uma região cuja intensificação da ocupação é relativamente recente, o estado vem sofrendo com 
problemas ambientais como consequência da forma de ocupação e produção, especialmente no setor da agro-
pecuária, com destaque para os desmatamentos e as queimadas.

O PROJETO
As atividades propostas no projeto refletem, em grande parte, as estratégias de atuação traçadas no Plano de 
Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Tocantins, divulgado em 2009. 
Segundo o documento, o enfrentamento do desmatamento no estado requer uma estratégia de atuação diversi-
ficada, com foco no planejamento e na gestão da paisagem, na recuperação do passivo ambiental e na proteção 
da vegetação remanescente.

Dessa forma, os principais objetivos do projeto são: a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no esta-
do; o aperfeiçoamento do sistema de monitoramento e controle do desmatamento; a implantação do programa 
de descentralização da gestão ambiental estadual nos municípios do estado com presença do Bioma Amazônia; 
e o desenvolvimento do polo sustentável de silvicultura no norte do estado.

O projeto será coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Tocantins  
(Semades), com a participação do Instituto Natureza de Tocantins (Naturantins) e do Instituto de Desenvolvimen-
to Rural do Estado de Tocantins (Ruraltins).

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Aperfeiçoamento do sistema de monitoramento e controle do desmatamento da cobertura vegetal nos 139 
municípios de Tocantins
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 » Implantação do programa de descentralização da gestão ambiental estadual em 46 municípios do estado do 
Tocantins, 31 localizados no Bioma Amazônia e 15 no Bioma Cerrado

 » Modernização da gestão dos recursos florestais com aprimoramento do licenciamento e fiscalização

 » Implementação, por varredura, do CAR em 96 municípios do estado

 » Desenvolvimento do polo sustentável de silvicultura em 31 municípios com presença do Bioma Amazônia 
localizados no norte do estado do Tocantins

• Objetivos específicos

 » Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental do estado do Tocantins estruturadas 
e modernizadas

 » Acesso ampliado dos produtores rurais do estado do Tocantins à regularização ambiental de suas propriedades

 » Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas na 
região norte do estado do Tocantins

• Objetivos gerais (impactos)

 » Ações governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental no estado 
do Tocantins

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no estado do Tocantins
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão 
(Sema-MA) <www.sema.ma.gov.br/>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 20.849.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
30 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 20.036.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
30 municípios com presença do Bioma Amazônia e um município com 
presença do Bioma Cerrado

BENEFICIÁRIOS
Pequenos produtores e posseiros rurais de assentamentos do estado e do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de áreas de 
abrangência dos programas Crédito Fundiário, Cédula da Terra e Terra 
Legal e de comunidades quilombolas

OBJETIVO
Apoiar a gestão ambiental no estado do Maranhão, mediante:  
(i) a implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a elaboração de 
Planos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (Prada); e 
(ii) o aprimoramento da infraestrutura e a qualificação do quadro 
funcional da Sema-MA

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
21.5.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
26.6.2013

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%

MARANHÃO
SUSTENTÁVEL 
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

CONTEXTUALIZAÇÃO

O estado do Maranhão compreende uma área de 331.937 km² e uma população de 6.574.789 habitantes, 
de acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Tem 217 municípios, 
sendo quase metade (102 municípios) abrangida pelo Bioma Amazônia, segundo a Portaria MMA 96, de 
março de 2008. 

Situa-se em uma zona de transição do clima semiárido, típico da Região Nordeste, para o clima úmido equatorial 
da Amazônia, resultando na confluência dos biomas Amazônia, Cerrado e Caatinga. Cerca de 64% da área do 
estado está situada no Bioma Cerrado, enquanto o Bioma Amazônia ocupa 35% e a Caatinga, 1%. 

O setor de atividade com maior presença na economia do Maranhão é o setor serviços (67%), enquanto a agro-
pecuária e a indústria respondem por 17% e 16% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, respectivamente, ain-
da de acordo com Censo 2010 do IBGE. Na agropecuária, os produtos de maior destaque são a soja, a mandioca, 
o arroz, a cana-de-açúcar e o milho, além do rebanho bovino. Os principais produtos da atividade extrativista são 
a madeira para produção de carvão vegetal e o óleo de babaçu. O setor da indústria está representado, principal-
mente, pela produção de alumínio/alumina e minério de ferro (indústria extrativa mineral). 

As atividades relacionadas à agropecuária e à indústria, importantes para a economia maranhense, são também 
as que mais exercem pressão por desmatamento no estado. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), o desmatamento acumulado até o ano de 2011 foi de 105.200 km², correspondendo a, aproxi-
madamente, 70% da área de Floresta Amazônica do Maranhão.

O PROJETO

A estratégia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (Sema-MA) para pro-
mover o controle e o combate ao desmatamento, bem como a valorização do ativo florestal no estado do Mara-
nhão, consiste em atuar em duas frentes:  (i) o desenvolvimento de ações de regularização ambiental, mediante a 
implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a elaboração de Planos de Recomposição de Áreas Degradadas 
e Alteradas (Prada); e (ii) o aprimoramento da infraestrutura e a qualificação do seu quadro funcional. 

O projeto abrange, inicialmente, 30 municípios relacionados na Portaria MMA 96/2008 (municípios com presen-
ça do Bioma Amazônia) e um município, Grajaú, que faz parte do Bioma Cerrado e encontra-se relacionado na 
Portaria MMA 175/2011, a qual destaca os municípios com maiores taxas de desmatamento ilegal na Amazônia. 
É importante registrar que o apoio à implementação de CAR com recursos do Fundo Amazônia é possível para 
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todos os biomas, conforme consta do documento “Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Recursos e Focos de 
Atuação para o Biênio 2013 e 2014”. 

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Mobilização e sensibilização de proprietários e posseiros rurais para o CAR

 » Georreferenciamento de propriedades e posses rurais familiares e áreas de assentamento, recepção da docu-
mentação e sua inserção na base de dados do sistema de CAR estadual com integração ao Sistema Nacional 
de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) em 73 municípios

 » Elaboração de Projetos de Recomposição de Área Degradada e Alterada (Prada) em 43 municípios do Bioma 
Amazônia

 » Capacitação de servidores nos temas de licenciamento e regularização ambiental, geoprocessamento e sen-
soriamento remoto, entre outros

 » Estruturação física e operacional da Sema-MA, com fortalecimento da área de geoprocessamento e monito-
ramento remoto

 » Desenvolvimento de sistema informatizado de monitoramento de propriedades rurais

• Objetivos específicos

 » Acesso ampliado dos produtores rurais de 73 municípios do estado do Maranhão ao Programa de Regulari-
zação Ambiental (PRA)

 » Sema-MA estruturada e modernizada para as atividades do PRA, do CAR e monitoramento no Bioma 
Amazônia

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações governamentais asseguram a adequação do uso dos recursos naturais à luz da legislação ambiental 
no estado do Maranhão
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado do Pará/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBM-PA)  
<www.bombeiros.pa.gov.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 23.374.140,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
24 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 16.830.280,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado do Pará

BENEFICIÁRIOS
População do estado do Pará

OBJETIVO
Apoiar as ações de monitoramento, prevenção e combate ao 
desmatamento decorrente de incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas no estado do Pará, por meio da estruturação física e 
operacional de unidades do CBM localizadas em 10 municípios do estado

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
 27.11.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
26.6.2013

1º DESEMBOLSO 
EM 11.11.2013
16.830.280,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO 
16.830.280,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
100%

PARÁ COMBATENDO  
OS INCÊNDIOS 
FLORESTAIS
E QUEIMADAS
NÃO AUTORIZADAS 
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Corpo de Bombeiros – unidade apoiada

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Pará é o segundo maior estado brasileiro e o mais populoso de todo o Bioma Amazônia. Ao todo, são 144 mu-

nicípios em uma área de 1.200.000 km² e uma população estimada de 7,6 milhões de habitantes, segundo dados 

de 2009 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar da redução no desmatamento ao longo dos últimos anos, é o estado que registra os maiores índices de 

desflorestamento da Floresta Amazônica. De 1998 a 2011, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(Inpe), 132.000 km² de florestas foram desmatadas, o que equivale a um pouco mais de 10% de sua área total, 

com expressiva concentração na região sudeste do estado. Os principais vetores do desmatamento são aqueles 

comuns à Região Amazônica: a expansão da pecuária e da agricultura.

O projeto, apresentado pelo governo paraense e que tem como executor o Corpo de Bombeiros Militar do Es-

tado do Pará (CBM-PA), faz parte da estratégia estadual de combate a incêndios florestais e queimadas ilegais, 

previstas no Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará (PPCAD-PA), lan-

çado em junho de 2009 com o objetivo de assegurar o cumprimento das metas previstas em âmbito nacional no 

Plano de Ação para Prevenção e Combate do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM).

O projeto está também inserido na estratégia desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente de interação e 

articulação das ações de diversos órgãos responsáveis pela gestão florestal ou ambiental – Corpo de Bombei-

ros; Secretaria de Estado de Meio Ambiente; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

(Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); municípios paraenses; entre ou-

tros – no que concerne ao combate ao desmatamento provocado por queimadas não autorizadas e incêndios 

florestais naturais.

O PROJETO
O projeto tem como objetivo geral a redução das emissões de gases de efeito estufa, fortalecendo o monitora-

mento, a prevenção e o combate ao desmatamento, às queimadas não autorizadas e aos incêndios florestais no 

estado do Pará, por meio da estruturação física e operacional de unidades do CBM-PA.

Os recursos do projeto serão destinados a 10 unidades do CBM-PA, localizadas nos seguintes municípios: Mara-

bá, Itaituba, Castanhal, Tucuruí, Redenção, Altamira, Santarém, Abaetetuba, Parauapebas e Paragominas. As 10 

unidades contempladas são responsáveis pela cobertura de todas as 12 regiões de integração do estado do Pará, 

o que faz a abrangência do projeto corresponder à totalidade do território paraense.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Construção e estruturação operacional do Grupamento de Bombeiros Militar de Itaituba e estruturação física 
e operacional de Núcleos Operacionais de Resposta Rápida (NORRs) nos municípios de Castanhal, Tucuruí, 
Redenção, Altamira, Santarém, Abaetetuba, Parauapebas, Paragominas e Marabá (incluindo seu Batalhão 
Operacional de Proteção Ambiental), alcançando todas as 12 regiões de integração do estado do Pará

 » Capacitação dos gestores do CBM-PA em cursos de pós-graduação em Ciências Ambientais 

• Objetivo específico

 » CBM-PA mais bem estruturado para o monitoramento e combate ao desmatamento provocado por incên-
dios florestais e queimadas ilegais

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações governamentais asseguram a redução do desmatamento por incêndios florestais e queimadas ilegais 
no estado do Pará
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado de Rondônia <www.rondonia.ro.gov.br> e <www.cbm.ro.gov.br> 

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 15.910.500,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
12 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 15.040.500,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Área de alcance das ações que serão desenvolvidas a partir da Base de 
Operações Aéreas e Terrestres – a ser instalada na capital Porto Velho – e 
das quatro maiores unidades operacionais dos bombeiros localizadas nos 
municípios de Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Cacoal e Vilhena, que também 
receberão equipamentos com recursos do projeto. A área de abrangência 
também englobará importantes áreas de preservação e proteção ambiental, 
com destaque para os Parques Nacionais de Pacaás e Serra da Cutia

BENEFICIÁRIOS
População com propriedades na região de atuação da Base de Operações 
Aéreas e Terrestres (Rondônia) e na região das quatro maiores unidades 
operacionais dos bombeiros, localizadas nos municípios de Ji-Paraná, 
Guajará-Mirim, Cacoal e Vilhena 

OBJETIVO
Apoiar as ações de monitoramento, prevenção e combate ao 
desmatamento decorrente de incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas no estado de Rondônia, por meio de capacitação e de 
aquisição de materiais e equipamentos para a instrumentalização: (i) da 
Base de Operações Aéreas e Terrestres do Corpo de Bombeiros Militar 
(CBM), a ser construída pelo Estado na capital Porto Velho; e (ii) de quatro 
unidades operacionais, localizadas em outros municípios do estado

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
11.9.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
21.12.2012

1º DESEMBOLSO 
EM 17.6.2013
R$ 4.324.000,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 4.324.000,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
29%

RONDÔNIA 
MAIS VERDE
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Corpo de Bombeiros – unidade apoiada

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO

O estado de Rondônia foi criado pela Lei Complementar (Federal) 41, de 22.12.1981, mediante a elevação do 
território federal de mesmo nome à categoria de estado federativo, mantidos seus limites e confrontações.

Localiza-se na parte oeste da Região Norte do Brasil e ocupa uma área de 237.590 km², distribuída em 52 mu-
nicípios. Segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2010, o 
estado de Rondônia tem uma população estimada de 1,56 milhões de habitantes, com densidade demográfica 
de 6,58 hab./km².

Em 2009, o Produto Interno Bruto (PIB) foi de cerca de R$ 20,2 bilhões, correspondentes a 0,6% do PIB nacional e a 
12,4% do PIB regional. A composição do PIB indica maior participação do setor de serviços, alavancado pelo comér-
cio, seguido das atividades agropecuárias e da indústria (principalmente alimentícia, frigorífica e de mineração).

O processo de ocupação de Rondônia ocorreu de forma predatória, com o incentivo à substituição da floresta por 
diversas formas de cultivo e pecuária, o que gerou um passivo ambiental no estado.

A taxa do desmatamento anual do estado se mostrou crescente até 2003; a partir daí se observou uma queda 
acentuada nos índices até o ano de 2009. No entanto, os anos de 2010 e 2011 apresentaram tendência de eleva-
ção, com taxas anuais de desflorestamento de 435 km² e 865 km², respectivamente.

Com relação às queimadas, durante o período de junho a novembro de 2009, foi verificado em todo o estado 
de Rondônia um total de 12.203 focos de calor, contra 16.389 focos, no mesmo período de 2008, representando 
uma redução significativa. No entanto, em 2010 verificou-se um considerável aumento para 40.862 focos, um 
fato preocupante para as autoridades locais.

O PROJETO
O projeto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBM-RO), que se insere na estratégia estadual 
de combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas, tem por objetivo apoiar as ações de monitora-
mento, prevenção e combate ao desmatamento decorrente de incêndios florestais e queimadas não autorizadas 
no estado, de forma a contribuir para a redução das emissões de gases intensificadores do efeito estufa.

Para atingir seus objetivos, o projeto instrumentalizará a Base de Operações Aéreas e Terrestres – a ser instala-
da na capital Porto Velho – e outras quatro unidades operacionais do CBM-RO, localizadas nos municípios de  
Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Cacoal e Vilhena, de modo a fortalecer as operações de monitoramento, prevenção e 
combate ao desmatamento decorrente de queimadas não autorizadas e incêndios florestais.
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As ações da Base de Operações Aéreas e Terrestres e das quatro unidades operacionais do CBM-RO se estenderão 
por 14 municípios rondonienses.

Além disso, ocorrerá capacitação de pessoal do CBM-RO e de órgãos parceiros em cursos de pós-graduação em 
Ciências Ambientais, cujos temas serão relacionados à operacionalização dos processos integrados de monitora-
mento, prevenção e combate ao desmatamento, queimadas não autorizadas e incêndios florestais.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Construção e instrumentalização da Base de Operações Aéreas e Terrestres em Porto Velho e estruturação 
operacional de quatro unidades do CBM-RO em outros municípios do estado

 » Capacitação de gestores do CBM-RO e de órgãos parceiros em cursos de pós-graduação em Ciências Ambien-
tais e capacitação de pilotos para missões de combate aéreo a incêndios florestais

• Objetivo específico

 » CBM-RO mais bem estruturado para o monitoramento e combate ao desmatamento provocado por incên-
dios florestais e queimadas ilegais

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações governamentais asseguram a redução do desmatamento por incêndios florestais e queimadas ilegais 
no estado de Rondônia

ATIVIDADES REALIZADAS

Objetivando a estruturação operacional de quatro unidades do CBM-RO em outros municípios do estado, foram 
adquiridos seis veículos leves e licitados cinco caminhões pesados com capacidade de extinção de 4 mil litros e 
transporte de seis combatentes.
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado do Tocantins, tendo como executor o Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Tocantins (CBM-TO)  
<www.to.gov.br> e <www.bombeiros.to.gov.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 6.697.880,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
24 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 5.000.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
A área de abrangência do projeto é aquela ao alcance das ações que serão 
realizadas pelo Batalhão de Proteção Ambiental do CBM-TO, localizado 
no município de Araguaína, no norte do estado. A área de abrangência 
será estendida ainda às áreas protegidas do estado, como os corredores 
ecológicos federais Araguaia-Bananal, Paranã-Pirineus e Jalapão-Chapada 
das Mangabeiras, presentes no território tocantinense, mediante apoio 
aos órgãos federais competentes

BENEFICIÁRIOS
População com propriedades na região de atuação do Batalhão de 
Proteção Ambiental em Araguaína (TO)

OBJETIVO
Apoiar as ações de monitoramento, prevenção e combate ao desmatamento 
decorrente de incêndios florestais e queimadas não autorizadas no 
estado do Tocantins, com ênfase na sua região centro-norte, por meio 
de capacitação, da estruturação de mecanismos de gestão integrada e 
da aquisição de materiais e equipamentos para a instrumentalização do 
Batalhão de Proteção Ambiental, localizado no município de Araguaína

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
27.3.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
9.8.2012

1° DESEMBOLSO EM 26.12.2012
R$ 1.700.000,00

2° DESEMBOLSO 
EM 2.8.2013
R$ 1.227.910,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 2.927.910,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
59%

PROTEÇÃO 
FLORESTAL
TOCANTINS 
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Corpo de Bombeiros – unidade apoiada

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
O estado do Tocantins está localizado a sudeste da Região Norte do país, tem extensão territorial de 277.621 km² 

e está dividido em 139 municípios. Segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) 2010, o estado tem uma população estimada de 1,38 milhões de habitantes, com densidade de-

mográfica de 4,98 hab./km². Em 2009, o Produto Interno Bruto (PIB) do Tocantins foi de cerca de R$ 14,6 bilhões.

Situado numa região que pode ser descrita como de transição entre a Floresta Amazônica e o Cerrado, sua maior 

parte pertence ao Bioma Cerrado (91%) e o restante consiste em fragmentos de florestas caracterizadas como 

do Bioma Amazônia, que perfazem 9% do seu território.

A estrutura econômica do estado está baseada principalmente na agropecuária, além do setor de comércio e 

serviços na capital, e parte expressiva dos pequenos e grandes pecuaristas utilizam formas ainda rudimentares, 

ou pouco corretas pela ótica ambiental, com forte disseminação da cultura do uso de fogo como instrumento de 

trabalho na limpeza de áreas para eliminação de restos de cultura e para manejo de pastagens, o que contribui 

significativamente para a ocorrência de incêndios florestais.

O PROJETO
O projeto tem como executor o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBM-TO) e tem como obje-

tivo contribuir para a redução das emissões de gases intensificadores do efeito estufa decorrentes de queimadas 

não autorizadas e incêndios florestais. 

Essa contribuição do projeto virá da ampliação das ações de monitoramento, prevenção e combate ao desma-

tamento decorrente de queimadas não autorizadas e incêndios florestais e que, portanto, representam uma 

medida relevante para o cumprimento da meta voluntária brasileira para a redução de suas emissões acordada 

na Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, realizada em Copenhague, em dezembro de 2009. 

Além disso, faz parte de uma estratégia estadual de combate a incêndios florestais e queimadas.

Dessa forma, o projeto vai apoiar as ações de monitoramento, prevenção e combate ao desmatamento decorren-

te de incêndios florestais e queimadas não autorizadas no estado do Tocantins, com ênfase na sua região centro-

-norte, por meio de capacitação dos gestores do CBM-TO e da comunidade, da estruturação de mecanismos de 

gestão integrada e da aquisição de materiais e equipamentos para a instrumentalização do Batalhão de Proteção 

Ambiental, localizado no município de Araguaína.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Instrumentalização do Batalhão de Proteção Ambiental em Araguaína (TO)

 » Capacitação dos gestores do CBM-TO e da comunidade em cursos de prevenção e combate a incêndios flo-
restais e queimadas

 » Estruturação da sala de situação do Comitê Estadual do Fogo

 » Implementação das ações previstas no Plano de Ações de Controle das Queimadas de Tocantins

• Objetivos específicos

 » CBM-TO mais bem estruturado para o monitoramento e combate ao desmatamento provocado por incên-
dios florestais e queimadas ilegais

• Objetivo geral (impactos)

 » Ações governamentais asseguram a redução do desmatamento por incêndios florestais e queimadas ilegais 
no estado do Tocantins

ATIVIDADES REALIZADAS
Foram realizados nove encontros pelo CBM-TO com gestores de 19 órgãos públicos objetivando integrar e arti-
cular as ações dessas entidades no combate a incêndios florestais e queimadas. Entre as entidades e órgãos que 
participaram desses encontros podem ser mencionados os seguintes: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de 
Tocantins, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Natureza 
do Tocantins (Naturatins), Ministério Público Estadual, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, exército brasileiro, polícias militar e civil do estado de Tocantins, Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) etc.

Nesses encontros, foram planejadas as ações preventivas e de combate às queimadas em todo o estado do To-
cantins, tendo sido definidas tarefas e atribuições visando diminuir custos e aumentar a eficácia das ações de 
prevenção e combate a queimadas.

Para atuar nas ações de prevenção e combate a queimadas, foram capacitados como brigadistas 653 cidadãos; e, 
para a implantação do Batalhão de Proteção Ambiental e a estruturação da sala de situação do Comitê Estadual 
do Fogo, foram adquiridos equipamentos de informática, veículos, mochilas, abafadores, GPS, rádios etc.
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado do Acre/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBM-AC)  
<www.ac.gov.br> e <www.bombeiros.ac.gov.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 13.337.700,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
24 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 13.280.700,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado do Acre

BENEFICIÁRIOS
População do Estado do Acre

OBJETIVO
Apoiar as ações de monitoramento, prevenção e combate ao 
desmatamento decorrentes de incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas no estado do Acre, por meio de capacitação e aquisições 
de veículos e equipamentos de apoio para os Batalhões de Educação, 
Proteção e Combate a Incêndios Florestais do CBM-AC

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
8.5.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
5.7.2012

1° DESEMBOLSO 
EM 6.7.2012
R$ 5.835.000,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 5.835.000,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
44%

ACRE:
INCÊNDIOS FLORESTAIS 

ZERO



PROJETOS COM ESTADOS167   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 – FUNDO AMAZÔNIA

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Corpo de Bombeiros

CONTEXTUALIZAÇÃO

O estado do Acre ocupa uma área de 164.000 km², representando, aproximadamente, 2% do território brasilei-
ro. O estado abrange 22 municípios e tem uma população de 746.000 habitantes, de acordo com dados de 2010 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A economia acreana conta com forte participação dos setores florestais madeireiro e não madeireiro, que são 
responsáveis por 17% do valor bruto da produção. Por conta da importância histórica desse setor, a política 
ambiental do estado busca a valorização dos ativos florestais, de forma a elevar ainda mais a participação da 
atividade florestal na economia local.

Além disso, o estado do Acre tem uma abrangente legislação envolvendo a gestão territorial e de meio am-
biente. A esse respeito, destaca-se, principalmente, o Zoneamento Ecológico-Econômico, que norteia todas as 
políticas públicas de desenvolvimento no território estadual. Outro aspecto relevante, no tocante à preservação 
da cobertura vegetal, é o Plano Estadual de Prevenção e Controle dos Desmatamentos do Acre, que tem como 
objetivo assegurar o cumprimento das metas previstas em âmbito nacional no Plano de Ação para Prevenção e 
Combate do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM).

Em relação à estrutura fundiária, é expressiva a participação de Unidades de Conservação e terras indígenas, que 
alcançam juntas cerca de 45% do território do estado.

O PROJETO
O projeto tem como objetivo contribuir para a redução das emissões de gases intensificadores do efeito estufa 
decorrentes de queimadas não autorizadas e de incêndios florestais, por meio do monitoramento, prevenção e 
combate ao desmatamento.

Para o atendimento de sua finalidade, foram estabelecidas duas ações. A primeira compreenderá a aquisição de 
equipamentos para dar apoio à estruturação dos Batalhões de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Flo-
restais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBM-AC), para ações de monitoramento, prevenção e 
combate aos incêndios florestais e às queimadas não autorizadas.

A segunda ação busca capacitar gestores bombeiros militares para controle, monitoramento, apoio à fiscalização 
e combate a incêndios florestais em cursos de pós-graduação, voltados para monitoramento ambiental.

Adicionalmente, o projeto prevê, também, a realização de atividades para a implantação efetiva do Programa 
Nacional de Redução do Uso do Fogo nas Áreas Rurais e Florestais (Pronafogo), elaborado pelo Ministério do 
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Meio Ambiente, em consonância com o Plano Estadual de Prevenção e Controle dos Desmatamentos do Acre. 
Essas atividades compreendem o estímulo e os treinamentos envolvendo a criação de brigadas municipais e in-
dígenas, de rotinas e protocolos operacionais e de procedimentos de atuação integrada e a instituição de plano 
de segurança para queimadas autorizadas, entre outros aspectos.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Estruturação física e operacional dos Batalhões Terrestres do CBM-AC para monitoramento, prevenção e 
combate ao desmatamento, queimadas não autorizadas e incêndios florestais

 » Capacitação dos gestores do CBM-AC, em cursos de pós-graduação em Ciências Ambientais, e de cidadãos, 
em técnicas de combate ao fogo para formação de brigadas civis

• Objetivo específico

 » CBM-AC mais bem estruturado para o monitoramento e combate ao desmatamento provocado por incên-
dios florestais e queimadas ilegais

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações governamentais asseguram a redução do desmatamento por incêndios florestais e queimadas ilegais no estado 

do Acre.

ATIVIDADES REALIZADAS

Foram estruturadas as unidades de situação para monitorar as ações de prevenção e combate aos incêndios flo-
restais, tanto nos quartéis das cinco regionais (Juruá, Envira-Tarauacá, Purus, Baixo Acre e Alto Acre) quanto na 
unidade central do estado.

Estão sendo capacitados cinco gestores do CBM-AC por meio de cursos de pós-graduação voltados para a temá-
tica do monitoramento ambiental. Também foram capacitados bombeiros militares na utilização de ferramentas 
de monitoramento disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 

Bombeiros militares promoveram capacitações de produtores rurais nas sedes de associações e palestras nas esco-
las da zona rural sobre prevenção e respostas aos incêndios florestais e queimadas controladas.

Foram adquiridos 20 veículos leves e encontra-se em curso a aquisição de 10 caminhões e outros equipamentos 
a serem empregados nas operações de prevenção e combate aos incêndios florestais.
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado de Mato Grosso <www.mt.gov.br>, <www.seguranca.mt.gov.br> e 
<www.bombeiros.mt.gov.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 16.742.500,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
24 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 12.625.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado de Mato Grosso

BENEFICIÁRIOS
População da região de atuação da Base de Operações Aéreas e Terrestres 
de Sinop (MT)

OBJETIVO
Apoiar as ações de monitoramento, prevenção e combate ao 
desmatamento decorrente de incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas no estado de Mato Grosso, por meio de capacitação e 
aquisições de aeronaves, veículos e equipamentos de apoio para a Base  
de Operações Aéreas e Terrestres do Corpo de Bombeiros Militar (CBM)  
do estado, localizada na cidade de Sinop

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
13.9.2011

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
17.1.2012

1° DESEMBOLSO EM 6.7.2012
R$ 579.120,00

2° DESEMBOLSO  
EM 1.8.2013
R$ 7.689.600,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 8.268.720,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO AO 
VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
66%

BOMBEIROS 
FLORESTAIS 
DE MATO GROSSO
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Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Capitais

Corpo de Bombeiros – unidade apoiada

CONTEXTUALIZAÇÃO
Mato Grosso ocupa uma área de 903.000 km², representando 10,6% do território brasileiro, abrange 141 municípios 
e população, conforme Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 3.033.991 habitantes. 

Até o ano de 2009, aproximadamente 39% da área de florestas do estado de Mato Grosso já havia sido desma-
tada. Contudo, nos últimos anos, essa realidade vem se revertendo e a taxa de desmatamento do estado vem 
se reduzindo significativamente. Entre o pico, atingido em 2004, e 2011, a taxa de desmatamento reduziu 90%.

Em outubro de 2009, o estado de Mato Grosso elaborou, por meio de parceria firmada com o Ministério do Meio 
Ambiente, o Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ-MT), que reúne 
iniciativas para reversão do processo de desflorestamento, em sua maioria vinculadas aos órgãos de estado, entre 
eles a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT) e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBM-MT).

Formalmente, o PPCDQ-MT foi instituído pelo Decreto 2.943, de 27 de outubro de 2010, e está estruturado em 
quatro eixos temáticos: regularização e ordenamento fundiário e ambiental; monitoramento e controle; fomen-
to a atividades sustentáveis; e governança e gestão executiva. O projeto Bombeiros Florestais do Mato Grosso 
pretende contribuir para a estruturação do PPCDQ-MT e melhorar a articulação entre os órgãos responsáveis 
pelo controle do desmatamento.

O órgão responsável pela execução do projeto será o CBM-MT. Entre as competências do CBM-MT, definidas pela 
Lei Complementar Estadual 404, de 30.6.2010, se encontram a de desempenhar atividades educativas de preven-
ção de incêndio e de proteção ao meio ambiente e a de realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios 
florestais visando à proteção do meio ambiente, na esfera de sua competência.

Essa mesma lei complementar instituiu no CBM-MT o Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) para atender a 
demandas relacionadas à prevenção e combate a queimadas não autorizadas e incêndios florestais. A corporação 
do CBM-MT tem, no total, 17 unidades operacionais – uma em Cuiabá, outra no município contíguo de Várzea 
Grande e as demais no interior do estado. 

O PROJETO
O projeto busca apoiar ações de monitoramento, prevenção e combate ao desmatamento, às queimadas não au-
torizadas e aos incêndios florestais no estado de Mato Grosso, por meio de capacitação de servidores e parceiros 
do Corpo de Bombeiros Militar do estado e aquisições de aeronaves, veículos e equipamentos de apoio para a 
Base de Operações Aéreas e Terrestres do CBM-MT, localizada em Sinop.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Estruturação da Base de Operações Aéreas e Terrestres de Sinop (MT)

 » Capacitação de pilotos do CBM-MT para operação de aeronaves de asa fixa

 » Capacitação dos gestores do CBM-MT e de parceiros em cursos de pós-graduação em Ciências Ambientais

• Objetivo específico

 » Base de Operações de Sinop (MT) do CBM-MT mais bem estruturada para o monitoramento e combate ao 
desmatamento provocado por incêndios florestais e queimadas ilegais

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações governamentais asseguram a redução do desmatamento por incêndios florestais e queimadas ilegais 
no estado de Mato Grosso

ATIVIDADES REALIZADAS
Foi formalizada a doação do terreno em que será construída a Base de Operações Aéreas e Terrestres em Sinop, 
denominada de Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros Militar. O projeto arquitetônico 
da base está em fase final de conclusão.

Foram realizadas visitas aos municípios abrangidos pelo projeto e formadas equipes exclusivas para a prevenção 
e o combate a incêndios florestais. 

Foi finalizado o processo de aquisição de abafadores e bombas costais e encontra-se em curso o processo de aqui-
sição dos demais materiais, equipamentos e caminhões. Foram também adquiridas duas aeronaves de asa fixa 
para ações de monitoramento e combate a incêndios florestais, com capacidade para 3 mil litros d’água cada, 
que entrarão em operação em 2014. 

Está em andamento a capacitação de um mecânico de aeronave e de sete pilotos, e os pilotos concluíram a etapa 
de formação teórica e se encontram na fase de prática de voo (horas de voo).
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SDS 

AMAZONAS

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado do Amazonas <www.sds.am.gov.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 20.000.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 20.000.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Municípios ao sul do estado do Amazonas (Boca do Acre, Lábrea, Apuí e 
Novo Aripuanã) 

BENEFICIÁRIOS
População de Boca do Acre, Lábrea, Apuí e Novo Aripuanã

OBJETIVO
Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental em áreas sob intensa pressão 
pelo desmatamento no estado do Amazonas por meio da elaboração 
de marcos legais de cadastramento – Cadastro Ambiental Rural (CAR) –; 
do incentivo à regularização ambiental e fundiária; do aprimoramento 
dos mecanismos de licenciamento e monitoramento ambiental; e da 
recuperação de áreas desmatadas por meio de reflorestamentos com 
função econômica e ecológica

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
17.8.2010

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
17.12.2010

1° DESEMBOLSO 
EM 17.8.2011
R$ 1.129.355,42

2° DESEMBOLSO  
EM 20.4.2012
R$ 3.026.018,98

3° DESEMBOLSO 
EM 7.12.2012
R$ 11.111.987,00

4° DESEMBOLSO 
EM 25.9.2013
R$ 2.249.386,02

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 17.516.747,42

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
86%
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Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Municípios apoiados

Sedes municipais

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO

O estado do Amazonas é detentor do maior patrimônio florestal do Brasil. São 140 milhões de hectares de flo-
restas nativas e cerca de 52% do território legalmente protegido, constituído de 28% de terras indígenas, 12% 
de Unidades de Conservação (UC) estaduais e 12% de UCs federais. Tem o mais baixo índice de desmatamento da 
Região Amazônica (cerca de 2%), embora os municípios localizados ao sul do estado apresentem índices eleva-
dos de desmatamento. Entre as principais causas, estão: a pressão migratória dos estados vizinhos; a carência de 
políticas integradas voltadas para o desenvolvimento sustentável da região; a incipiente regularização fundiária 
e a falta de controle e de fiscalização ambiental permanente. 

O PROJETO

O projeto do Amazonas realizará ações direcionadas a quatro municípios ao sul do estado – Boca do Acre,  
Lábrea, Apuí e Novo Aripuanã –, que apresentam indicadores relevantes de desmatamento.

A primeira ação visa ao fortalecimento da gestão ambiental por meio da elaboração de normas técnicas para o 
estabelecimento e a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a realização do Licenciamento Ambiental 
da Produção Sustentável nos quatro municípios.

A segunda ação pretende a regularização fundiária em áreas estaduais, nos municípios de Boca do Acre e Novo 
Aripuanã, tendo como alvo cerca de 800 imóveis. Essa regularização consistirá em cadastro, levantamento socio-
econômico, vistoria, formalização de processo, concessão de título provisório, demarcação topográfica, georre-
ferenciamento e concessão do título definitivo.

A terceira ação tem por objetivo a recuperação de áreas desmatadas por meio de reflorestamentos com espécies 
com função econômica e ecológica. Para tanto, serão realizadas oficinas de sensibilização com as sociedades 
locais, capacitações e assistência técnica por meio de práticas de uso e manejo sustentável de recursos naturais, 
utilizando unidades demonstrativas em que os produtores poderão observar os métodos de implantação e os 
resultados dos sistemas agroflorestais.

O projeto será implementado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS), 
em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 
(Idam), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), o Instituto de Terras do Amazonas (Iteam), 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Secretarias Municipais de Produção Rural e outros organismos espe-
cializados em recuperação ambiental. 
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

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

 » Prestação de 1.000 assistências técnicas e levantamento socioeconômico dos municípios e dos beneficiários

 » Implantação de 1.000 projetos de manejo do solo para o cultivo simultâneo de culturas agrícolas e espécies 
florestais – sistemas agroflorestais (SAFs) – com recuperação de 1.400 ha por plantio de mudas

 » Regularização fundiária de 800 imóveis rurais e alimentação de base de dados com informações fundiárias

 » Realização de diagnóstico ambiental rural de 1.000 propriedades 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

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

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

• Objetivos específicos

 » Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implantação de sistemas agroflorestais, atividades de ma-
nejo 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

 » Áreas de terras com situação fundiária regular ampliadas nos municípios de Boca do Acre e Novo Aripuanã

 » Acesso ampliado dos produtores rurais à regularização ambiental de suas propriedades no estado 
do Amazonas

• Objetivos gerais (impactos)

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica nos municípios de Boca do Acre,  
Lábrea, Novo Aripuanã e Apuí

 » Áreas dos municípios de Boca do Acre e Novo Aripuanã estão ordenadas territorialmente

 » Ações do estado do Amazonas asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental

ATIVIDADES REALIZADAS

Foram elaborados os instrumentos legais para a implementação do CAR e para a recomposição de áreas de pre-
servação permanente e áreas de reserva legal, tendo sido publicada a Lei Estadual 3.635/2011, que regulamenta 
o Programa Estadual de CAR.

Realizou-se a capacitação técnica de parceiros na legislação do CAR e no uso do Sistema Estadual de Informações 
Ambientais (Seiam), sendo realizados 30 cursos, totalizando 440 técnicos capacitados. 

Foi realizada a inscrição no CAR de 1.000 produtores rurais em posses de até quatro módulos fiscais (400 ha), 
com a seguinte distribuição: 345 inscrições no município de Apuí, 250 em Boca do Acre, 259 em Lábrea e 146 em 
Novo Aripuanã.

Foram capacitadas 440 pessoas para a implantação de SAFs, manejo de pastagem e produção agroextrativista, 
bem como instalados dois viveiros de mudas nos municípios de Apuí e Lábrea. As mudas serão fornecidas aos 
proprietários locais para a implantação dos SAFs. 

Foram implantadas cinco unidades demonstrativas de SAFs, quatro unidades demonstrativas de integração la-
voura-pecuária-floresta e três unidades demonstrativas de pastejo rotacionado.
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado do Acre <www.ac.gov.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 66.700.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 60.000.000,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado do Acre 

BENEFICIÁRIOS
Assentados e agricultores familiares

OBJETIVO
Fomentar práticas sustentáveis de redução do desmatamento, com 
pagamento por serviços ambientais, valorizando o ativo ambiental 
e florestal para consolidar uma economia limpa, justa e competitiva, 
fundamentada no Zoneamento Ecológico-Econômico

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
26.10.2010

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
19.11.2010

1° DESEMBOLSO  
EM 5.10.2011
R$ 31.557.354,63

2° DESEMBOLSO  
EM 17.12.2013
R$ 5.000.000,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 36.557.354,63

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
61%

VALORIZAÇÃO
DO ATIVO 
AMBIENTAL 
FLORESTAL
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ACRE

1 - Consolidação

2 - Uso sustentável

3 - Conservação e ordenamento 

ZONA ECOLÓGICO-ECONÔMICA

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de atuação do projeto

Sedes municipais

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO

O estado do Acre é um dos mais ativos na implantação de uma gestão ambiental e territorial integrada, além 

de buscar instrumentos efetivos de fomento a uma economia que incorpore, de forma sustentável, produtos e 

serviços florestais. 

O governo do Acre instituiu a Política de Valorização do Ativo Ambiental, visando estabelecer as diretrizes 

básicas para implantação de mecanismos de pagamentos por serviços ambientais, além de outras políticas que 

promovam o ordenamento territorial e o fortalecimento das cadeias produtivas de base sustentável. Lançada 

em setembro de 2008, essa política vem sendo implementada por meio de estratégia integrada em níveis mu-

nicipal e estadual, em articulação com o movimento social organizado.

O PROJETO

O projeto do estado do Acre tem como objetivo apoiar a sua política de valorização do ativo ambiental e flo-

restal por meio do fortalecimento da gestão territorial integrada, do fomento às cadeias produtivas florestais e 

agroflorestais e do incentivo técnico e financeiro aos serviços ambientais. Esse plano está sendo implementado 

de acordo com o princípio de que o pagamento por serviços ambientais (incentivos financeiros e econômicos) 

seja vinculado à adoção de práticas sustentáveis e critérios ambientais.

O projeto contempla ações de aprimoramento do sistema de monitoramento, controle e fiscalização das 

áreas alteradas por meio do fortalecimento das instituições responsáveis pela gestão territorial, bem como 

incentivos aos serviços ambientais voltados: à inserção e consolidação de práticas produtivas sustentáveis; 

ao manejo florestal de produtos madeireiros e não madeireiros; e à captura de carbono via reflorestamento 

de áreas degradadas. Contempla, ainda, o apoio às associações indígenas para a elaboração de planos de 

gestão territorial, construção de postos de vigilância, formação de equipes e marcação física dos limites de 

15 terras indígenas (TIs).
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Implantação de sistemas agroflorestais (SAFs), de manejo florestal sustentável comunitário e de beneficia-
mento comunitário de madeira

 » Pagamento por serviços ambientais a produtores e manejadores comunitários nos municípios de Tarauacá, 
Feijó e Manuel Urbano 

 » Estruturação física de cooperativas de produtores agroflorestais e de manejadores florestais 

 » Fortalecimento da Secretaria de Estado de Florestas (SEF) por meio da aquisição de equipamentos e insu-
mos; realização de estudos; desenvolvimento de sistema com informações do setor florestal e treinamento 
de servidores 

 » Estruturação física e operacional da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof)

 » Formação de especialistas em produção sustentável em florestas tropicais pela Universidade Federal do Acre

 » Ampliação dos serviços da rede de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) para fomento das cadeias pro-
dutivas e redução do desmatamento

 » Estruturação física e operacional do laboratório de pesquisa botânica para apoio ao viveiro estadual 

 » Capacitação das associações indígenas para a elaboração de planos de gestão e formação de equipes de 
vigilância; construção de postos de vigilância e marcação física dos limites de 15 TIs nos municípios de Santa 
Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima 

 » Elaboração de estudo e diagnóstico para subsidiar os ordenamentos territoriais locais (Zoneamento Ecológi-
co-Econômico municipal) em seis municípios ao longo da BR-364 no estado do Acre

 » Estruturação física e operacional da Unidade Central de Georreferenciamento e Sensoriamento Remoto 
(UCGEO) e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac)

 » Aprimoramento do sistema de monitoramento de desastres naturais

 » Elaboração de estudo e diagnóstico para subsidiar os Planos de Prevenção e Controle do Desmatamento 
(PPCD) municipais

 » Estruturação e capacitação das brigadas municipais comunitárias de combate a incêndios 

 » Estruturação física e operacional das secretarias municipais de meio ambiente e sua integração ao Plano de 
Prevenção e Controle do Desmatamento do Acre (PPCD-AC)

• Objetivos específicos

 » Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas nos 
municípios de Tarauacá, Feijó e Manuel Urbano

 » Capacidades gerencial e técnica ampliadas no estado do Acre para a implantação de sistemas agroflorestais, 
atividades de manejo florestal, produção agroextrativista e beneficiamento de produtos agroflorestais

 » Conhecimentos e tecnologias em produção de mudas de indivíduos superiores de espécies amazônicas para 
fins de reflorestamento produzidos e difundidos

 » Gestão fortalecida de 15 TIs nos municípios de Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima

 » Ordenamentos territoriais locais (ZEE municipal) implantados em seis municípios ao longo da BR-364 no 
estado do Acre

 » Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental do estado do Acre estruturadas e 
modernizadas

• Objetivos gerais (impactos)

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no estado do Acre

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação no estado do Acre contribuem para a recuperação e conserva-
ção e o uso sustentável do Bioma Amazônia

 » Área do estado do Acre está ordenada territorialmente

 » Ações governamentais do estado do Acre e dos governos municipais asseguram a adequação das atividades 
antrópicas à legislação ambiental
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ATIVIDADES REALIZADAS

O projeto vem apoiando o fortalecimento institucional no Acre para o aprimoramento do sistema de monitora-
mento, controle e fiscalização das áreas alteradas, incluindo a modernização dos órgãos de estado envolvidos. 
Merecem destaque a estruturação de quatro unidades regionais do Imac e, também, o apoio a 21 municípios 
para compra de equipamentos e elaboração dos PPCDs locais.

Ainda na componente de fortalecimento institucional, foram alcançados resultados tais como a capacitação de 
982 indivíduos das brigadas municipais comunitárias de combate a incêndios florestais, a implantação de 12 esta-
ções hidrometeorológicas e a reaviventação e sinalização dos limites territoriais de 24,5 mil hectares de TIs (65% 
dos territórios indígenas localizados no estado do Acre).

Na componente de atividade produtiva, o projeto beneficiou 1.400 pequenas propriedades rurais com a implan-
tação de SAFs e 200 pequenas propriedades com a implantação de manejo florestal sustentável comunitário e 
beneficiamento comunitário de madeira. Destas, 400 famílias receberam pagamento pelos serviços ambientais 
prestados, por meio do programa de certificação de propriedades rurais do estado.

Adicionalmente, o projeto apoiou a construção de um laboratório de seleção e micropropagação de mudas, que 
se encontra em início de operação e vai fornecer mudas para aprimoramento dos SAFs do projeto.



PROJETOS COM ESTADOS179   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 – FUNDO AMAZÔNIA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Estado do Pará <www.sema.pa.gov.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 15.923.230,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
48 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 15.923.230,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado do Pará

BENEFICIÁRIOS
População do estado do Pará, em especial produtores rurais

OBJETIVO
Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental no estado do Pará por meio 
do aprimoramento do processo de emissão do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), da descentralização e da desconcentração das atividades da sua 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e do aprimoramento do 
processo legal de licenciamento ambiental 

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
9.7.2010

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
6.10.2010

1°  
DESEMBOLSO 
EM 28.12.2011
R$ 3.216.379,62

2°  
DESEMBOLSO 
EM 13.8.2012
R$ 1.199.844,60

3°  
DESEMBOLSO  
EM 8.11.2012
R$ 1.715.646,40

4°  
DESEMBOLSO 
EM 7.12.2012
R$ 3.492.530,68

5°  
DESEMBOLSO 
EM 3.5.2013
R$ 1.015.607,64

6°  
DESEMBOLSO 
EM 27.8.2013
R$ 1.141.600,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 11.781.608,94

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
74%

SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE DO 

PARÁ
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Área de atuação do projeto

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Municípios apoiados

Unidades da Sema/PA fortalecidas

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
O estado do Pará é o segundo maior estado brasileiro e o mais populoso de todo o Bioma Amazônia. Além disso, 
é também o que registra os maiores índices de desflorestamento da Floresta Amazônica, reflexo da expansão do 
extrativismo vegetal, da pecuária e, mais recentemente, da cultura da soja.

Nos últimos anos, no entanto, o poder público estadual vem se esforçando para conciliar proteção ambiental 
com desenvolvimento socioeconômico, o que se reflete em uma queda do desmatamento na região. Em 2011, 
de acordo com dados preliminares do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o índice de desmatamento 
no Pará caiu 23,9% em comparação com o ano anterior. 

O PROJETO
O projeto do estado do Pará tem como objetivo fortalecer municípios e regiões para que a gestão ambiental em 
todo o estado seja mais eficiente.

A estratégia é descentralizar e desconcentrar as atividades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará 
(Sema-PA) por meio da estruturação das sedes municipais de meio ambiente e da implementação e do fortaleci-
mento de unidades regionais.

Para a descentralização das atividades da Sema-PA, serão realizadas ações de estruturação física e operacional 
das unidades administrativas municipais de meio ambiente, até mesmo com o reforço de infraestrutura tecno-
lógica para apoio à emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e para o aprimoramento do processo legal de 
licenciamento ambiental.

A desconcentração da gestão ambiental no estado prevê ações de implementação e fortalecimento das unidades 
regionais, tornando a Sema-PA mais próxima dos habitantes e dos agentes econômicos de regiões mais afastadas 
de Belém. Para alcançar esse objetivo, está prevista a estruturação de unidades regionais nos municípios de Ma-
rabá, Santarém, Paragominas e Altamira, além da própria sede da Sema-PA em Belém. 

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

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

 » Desconcentração da gestão ambiental por meio do fortalecimento de quatro unidades regionais da Sema-PA
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 » Fortalecimento da infraestrutura do estado do Pará para a emissão do CAR

 » Fortalecimento da gestão ambiental municipal por meio da estruturação física e operacional de suas unida-
des administrativas de meio ambiente

• Objetivos específicos

 » Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental no estado do Pará estruturadas e 
modernizadas

 » Acesso facilitado dos produtores rurais do estado do Pará à regularização ambiental de suas propriedades

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental no estado 
do Pará

ATIVIDADES REALIZADAS

Até 2008, apenas 10 municípios no estado do Pará estavam habilitados a exercer a gestão municipal ambiental. 
Hoje são 56 municípios com termos ou convênios de descentralização celebrados com o estado do Pará e exer-
cendo a gestão ambiental plena. Esses municípios serão beneficiados com o projeto, recebendo equipamentos 
de tecnologia da informação, motocicletas, capacetes, GPS, câmeras fotográficas e binóculos. Do conjunto dos 
municípios habilitados a exercer a gestão ambiental municipal, 25 já estão sendo beneficiados com o recebimen-
to de alguns dos equipamentos listados. 

Na ação de desconcentração da gestão ambiental, quatro unidades regionais da Sema-PA foram beneficiadas 
com a aquisição de veículos, mobiliário e equipamentos de informática.

Na ação de infraestrutura para emissão do CAR houve um fortalecimento em geotecnologia, com a aquisição de 
softwares e hardwares. 

Na ação de fortalecimento do licenciamento ambiental foram adquiridos veículos, kits para vistoria e fiscalização 
em campo, mobiliário, bem como itens de tecnologia da informação. Foi estruturada na Sema-PA uma sala de 
monitoramento capaz de acompanhar os empreendimentos licenciados por meio do geoprocessamento e do 
sensoriamento remoto.
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OLHOS 
D’ÁGUA DA 
AMAZÔNIA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Município de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso 
<www.podam.com.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 2.781.340,40

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 2.781.340,40

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso

BENEFICIÁRIOS
População local, em especial produtores rurais

OBJETIVOS
Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental no município, por meio 
da realização do diagnóstico ambiental e da viabilização do processo de 
registro das pequenas propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), além de promover ações de fomento à recuperação de áreas de 
preservação permanente degradadas próximas às nascentes localizadas 
nas pequenas propriedades

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
17.8.2010

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
25.1.2011

1º  
DESEMBOLSO 
EM 23.3.2011
R$ 402.082,30

2º  
DESEMBOLSO 
EM 15.7.2011
R$ 1.207.952,69

3º  
DESEMBOLSO  
EM 15.12.2011
R$ 741.853,95

4º  
DESEMBOLSO 
EM 23.7.2012
R$ 346.788,12

5º  
DESEMBOLSO 
EM 23.1.2013
R$ 44.133,60

6º  
DESEMBOLSO 
EM 27.11.2013
R$ 38.529,74

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO 
R$ 2.781.340,40

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
100%

PROJETO CONCLUÍDO
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APIACÁS

PARANAÍTA

JACAREACANGA

NOVO MUNDO

NOVA 
GUARITA

TERRA NOVA
 DO NORTENOVA CANAÃ DO NORTE

TABAPORÃ
JUARA

NOVA MONTE VERDE
ALTA FLORESTA

CARLINDA MATUPÁ

NOVO PROGRESSO

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Sede municipal de Alta Floresta/MT

Propriedades abrangidas pelo projeto

Alta Floresta/MT

Sedes municipais

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
O município de Alta Floresta localiza-se no extremo norte do estado de Mato Grosso, em área de intensa pressão 

pelo desmatamento. Em 2008, foi incluído pelo Ministério do Meio Ambiente na relação de municípios prioritá-

rios para ações de monitoramento e controle do desmatamento. 

A renda em Alta Floresta é influenciada pelas atividades econômicas predominantes, que são pecuária e ex-

ploração madeireira. Em consequência da dinâmica de ocupação do seu território e das atividades econômicas 

desenvolvidas, observa-se uma degradação ambiental no município. Em 2012 a área desflorestada do muni-

cípio de Alta Floresta correspondia a 54% de sua área total. Segundo dados da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Alta Floresta, das cerca de 8 mil nascentes existentes no município apenas 4 mil se encontravam 

preservadas em 2010.

O PROJETO
O projeto Olhos d´Água da Amazônia contemplou um conjunto de ações para enfrentar o problema de degra-

dação ambiental rural do município de Alta Floresta, especialmente de nascentes localizadas em pequenas pro-

priedades, prevenindo o comprometimento da disponibilidade de água no município.

Entre as atividades implementadas pelo projeto constou o apoio ao processo de adesão dos pequenos proprietá-

rios rurais ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento de gestão ambiental que permite delimitar, por meio 

do geoprocessamento, as propriedades rurais, identificando as áreas de preservação permanente e de reserva 

legal, para fins de recuperação e monitoramento ambiental.

O projeto apoiou, ainda, a elaboração de projetos técnicos de recuperação das áreas de preservação permanen-

te dos imóveis rurais e a viabilização das ações de recuperação das nascentes nas pequenas propriedades, bem 

como a implantação de projetos demonstrativos de sistemas agroflorestais com plantio de sementes e mudas e 

de unidades de manejo ecológico de pastagens em 20 unidades rurais de Alta Floresta.

Além de ter contribuído de forma determinante para a exclusão do município de Alta Floresta da lista dos muni-

cípios que mais desmatam na Amazônia e para a recuperação de áreas degradadas, o projeto Olhos d´Água da 

Amazônia teve o mérito de fornecer à administração municipal instrumentos para o aprimoramento e o fortale-

cimento das ações de monitoramento e controle do desmatamento. 
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Realização de oficinas para a capacitação dos produtores em sistemas agroflorestais, em manejo ecológico 
de pastagem e coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes

 » Instalação de 20 unidades demonstrativas de sistemas agroflorestais (SAFs) e de manejo ecológico de pastagens

 » Fornecimento de insumos e apoio técnico aos pequenos produtores rurais para a implantação de SAFs, ma-
nejo de pastagens, isolamento e recuperação ambiental de áreas de preservação ambiental alteradas

 » Realização de um plano de comunicação para a adesão dos produtores rurais em ações de recuperação am-
biental e proteção de nascentes

 » Elaboração de projetos de recuperação de áreas degradadas das propriedades inseridas no CAR

 » Implantação de sistema de monitoramento ambiental do desmatamento e das queimadas com capacitação 
de funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em técnicas de geoprocessamento 

 » Realização de diagnóstico ambiental, levantamento cadastral e georreferenciamento das pequenas proprie-
dades rurais do município de Alta Floresta para fins de adesão ao CAR e para obtenção de certificado do 
imóvel rural expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

• Objetivos específicos

 » Capacidade técnica dos produtores de Alta Floresta ampliada para a implantação de sistemas agroflorestais 
e atividades de manejo rotacionado de pastagens 

 » Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação nas proprie-
dades inseridas no CAR do município de Alta Floresta

 » Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alta Floresta estruturada e modernizada para o monitoramento, 
controle e responsabilização ambiental 

 » Acesso facilitado dos produtores rurais de Alta Floresta à regularização ambiental e fundiária de suas propriedades

• Objetivos gerais (impactos)

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no município de Alta Floresta

 » Ações do município de Alta Floresta asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental

ATIVIDADES REALIZADAS
A seguir são apresentadas as principais atividades desenvolvidas no âmbito do projeto Olhos d’Água da Amazônia: 

1. Capacitação da equipe técnica, com ênfase nas áreas de georreferenciamento, CAR, implantação de sistemas 
agroflorestais para a recuperação de áreas degradadas, manejo de pastagens e monitoramento ambiental

2. Mobilização dos produtores rurais para a regularização ambiental de suas propriedades, por meio da adesão 
ao CAR, e para a obtenção de certificado do imóvel rural expedido pelo Incra

3. Apoio à implantação do CAR em Alta Floresta. Foram protocolados pedidos de inscrição no CAR relativos a 
2.801 imóveis na Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT), abrangendo uma área 
de 159.028 hectares

4. Realização do georreferenciamento geodésico de 1.220 imóveis rurais visando à obtenção de certificado do 
imóvel rural expedido pelo Incra, abrangendo uma área de 46.858 hectares

5. Reflorestamento de 1.738 hectares em áreas de preservação permanente degradadas (matas ciliares), por meio 
da distribuição de materiais aos produtores rurais, tais como arame, lascas, sementes e mudas, para o isolamento 
das áreas e plantio. Desse total, 101 hectares foram implantados por meio de sistemas agroflorestais, que combi-
nam espécies arbóreas com cultivos agrícolas. Foram, ainda, cercadas 400 nascentes para fins de sua recuperação

6. Monitoramento das áreas degradadas em processo de recuperação e regeneração natural em torno de nascen-
tes e ao longo do curso de rios, bem como monitoramento do desmatamento e queimadas em 100% da área 
do município de Alta Floresta
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7. Instalação de 20 unidades demonstrativas de manejo de pastagens e de sistemas agroflorestais, com 80 hecta-
res de pastagem recuperados

8. Construção de um banco de dados geográficos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alta Floresta, 
com os dados das propriedades inscritas no CAR e de imagens de satélite com informações relevantes sobre as 
propriedades rurais 

9. Realização do seminário Recuperação de Área de Preservação Permanente Degradada e Manejo de Pastagens 
no Portal da Amazônia, focado no alinhamento conceitual e prático nos temas de recuperação de áreas degra-
dadas e de manejo de pastagens para pecuária leiteira e de corte e do seminário Estratégias e Projetos para 
um Município Verde na Amazônia, em que foi feita uma avaliação dos impactos alcançados no primeiro ano 
de execução do projeto Olhos d’Água da Amazônia

Aspectos institucionais e administrativos

O projeto Olhos d’Água da Amazônia contou, entre outros parceiros, com os seguintes: Universidade Estadual 
de Mato Grosso (Unemat), Instituto Centro de Vida (ICV), Instituto Ouro Verde (IOV), Fundação Avina, Incra, 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Sema-MT, Secretaria Municipal de Agricultura de Alta 
Floresta e Sindicato Rural de Alta Floresta. 

No campo científico a Unemat foi fundamental para a realização do levantamento florístico. No campo técnico, o ICV, 
o IOV, a Fundação Avina, o Incra, a Sema-MT e a Embrapa agregaram conhecimentos em suas respectivas áreas de 
atuação. A Embrapa disponibilizou, também, acompanhamento técnico especializado por meio de seu corpo técnico.

Foi firmado com o Incra um termo de compromisso para imprimir agilidade na análise dos processos de georrefe-
renciamento rural encaminhados para fins de obtenção de certificado do imóvel rural expedido por esse órgão. 
Por sua vez, foi estabelecida com a Sema-MT uma parceria para a efetivação da regularização ambiental da área 
territorial do município, por meio da adesão ao CAR.

Indicadores de resultados e impactos

Principais indicadores do projeto:

• Número de propriedades que tiveram o seu pedido de adesão ao CAR protocolado na Sema-MT
Foram protocolados pedidos de adesão ao CAR relativos a 2.801 imóveis rurais, tendo sido alcançado o cadas-
tramento de 82% da área do município de Alta Floresta. 

O município de Alta Floresta havia sido incluído em 2008 na lista dos municípios prioritários para ações de pre-
venção e controle do desmatamento no Bioma Amazônia, o que ensejou restrições para os produtores rurais 
desse município, até mesmo de natureza creditícia. O município havia sido incluído nessa lista em decorrência 
da área total de floresta já desmatada e do aumento da taxa de desmatamento.

Para ser excluído da lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia e ser considerado com desmatamen-
to monitorado e sob controle, o município teve que atender a vários critérios, entre os quais ter 80% de seu 
território (excetuadas as Unidades de Conservação de domínio público e terras indígenas homologadas) com 
imóveis rurais monitorados por meio de CAR. 

Com a implementação do projeto, foram atendidas esta e as demais condições para a saída do município de 
Alta Floresta da lista dos municípios que mais desmatam, o que foi formalizado em 2012 por meio da Portaria 
187 do Ministério do Meio Ambiente.

• Área reflorestada
A meta estabelecida pelo projeto foi de recuperar 1.200 hectares. Com a implantação do projeto encontram-se 
em processo de recuperação 1.738 hectares.

• Número de unidades demonstrativas instaladas
Foram instaladas 20 unidades demonstrativas em quatro setores do município de Alta Floresta, com atividades 
de manejo de pastagem totalizando 80 hectares e a recuperação de 101 hectares de áreas degradadas por 
meio de sistemas agroflorestais. Nas 20 propriedades beneficiadas diretamente pelas atividades do projeto, 
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houve uma evolução favorável no índice de lotação animal por hectare, passando de uma para três cabeças de 
gado por hectare com a execução do projeto, com aumento de 300% da taxa de lotação.  

• Número de famílias e pessoas beneficiadas
Foram beneficiadas diretamente pelas ações do projeto 10.992 pessoas (2.748 famílias), das quais 6.705 ho-
mens (61%) e 4.287 mulheres (39%).

Outro indicador monitorado é a taxa de desmatamento anual no município de Alta Floresta, medida pelo Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) (Tabela 3). 

TABELA 3: TAXA DE DESMATAMENTO ANUAL DE ALTA FLORESTA

ANO DESMATAMENTO ANUAL EM KM2

2002 132,6

2003 126,2

2004 230,9

2005 124,9

2006 97,1

2007 61,4

2008 15,3

2009 7,2

2010 3,0

2011 5,8

2012 1,6

Fonte: Inpe.

Essa tabela mostra uma substancial redução do desmatamento a partir de 2006, como resultado da implementa-
ção das políticas públicas de combate ao desmatamento iniciadas em 2004. No ano imediatamente anterior ao 
apoio do Fundo Amazônia, isto é, 2010, o desmatamento anual no município de Alta Floresta foi de 3 km2. No 
ano de 2012, o desmatamento medido pelo Inpe foi de 1,6 km2, ou seja, ocorreu uma redução do desmatamento 
nesse período, o que é uma evolução favorável.

Outros indicadores acompanhados pelo projeto:

• Número de produtores capacitados para a implantação de sistemas agroflorestais: 1.720

• Número de propriedades rurais beneficiadas com a recuperação de áreas desmatadas por meio de sistemas 
agroflorestais, plantio convencional e/ou regeneração natural: 1.314

• Número de assistências técnicas prestadas aos produtores rurais: 5.600

• Número de funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente capacitados em monitoramento baseado 
em técnicas de geoprocessamento: 17

• Número de imóveis com mapeamento georreferenciado realizado aptos para fins do CAR: 3.361

• Número de perímetros das propriedades com o mapeamento georreferenciado realizado visando à obtenção 
de certificado do imóvel rural expedido pelo Incra: 1.220

Sustentabilidade dos resultados

O projeto Olhos d’Água da Amazônia foi determinante para a saída do município de Alta Floresta da lista dos 
municípios que mais desmatam na Amazônia. O Governo Federal estabeleceu que os municípios excluídos dessa 
lista passam a ser considerados com desmatamento monitorado e sob controle, devendo ser priorizados na alo-
cação de incentivos econômicos e fiscais, planos, programas e projetos, com o objetivo de promover o desenvol-
vimento econômico e social em bases sustentáveis.

Na busca pela continuidade e ampliação dos resultados do projeto Olhos d’Água da Amazônia, foi contratado 
com o município de Alta Floresta, em 5.9.2013, um novo apoio do Fundo Amazônia, denominado de projeto 
Olhos d`Água da Amazônia – Fase 2, que tem como finalidade apoiar a recuperação de áreas degradadas objeti-
vando a regularização ambiental de propriedades rurais de agricultura familiar, a certificação dos imóveis rurais 
no Incra e o apoio ao desenvolvimento de iniciativas produtivas sustentáveis. 
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OLHOS 
D’ÁGUA DA
AMAZÔNIA – FASE 2

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Município de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso  
<www.olhosdaguadaamazonia.mt.gov.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 7.594.720,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
30 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 7.182.970,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso

BENEFICIÁRIOS
População local, em especial agricultores familiares do município de Alta 
Floresta

OBJETIVO
Apoiar a recuperação de áreas degradadas e o desenvolvimento de 
atividades produtivas sustentáveis com vistas à regularização ambiental de 
propriedades rurais de agricultura familiar no município de Alta Floresta

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
11.6.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
5.9.2013 

1º DESEMBOLSO 
EM 22.10.2013
R$ 603.000,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO 
R$ 603.000,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
8% 
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Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Alta Floresta/MT

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO

Fundado em 1976, o município de Alta Floresta localiza-se no extremo norte de Mato Grosso, a cerca de 830 km 

da capital, Cuiabá. Seu território abrange 8.976 km2, com uma população de 49.164 habitantes, de acordo com 

dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Forma, juntamente com outros 15 municípios do entorno, o denominado Território Portal da Amazônia, que, por 

sua vez, representa 12,3% da área e 8,5% da população do estado de Mato Grosso.

Em 2012, teve o nome retirado da lista de municípios que requerem ações prioritárias para prevenção, monito-

ramento e controle do desmatamento no Bioma Amazônia, como resultado de ações específicas para inscrição 

das propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da implementação da estratégia de recuperação 

das suas áreas desmatadas e degradadas.

O PROJETO
Com prazo de 30 meses, o projeto Olhos d’Água da Amazônia – Fase 2 visa dar continuidade e expandir as ações 

de recuperação de áreas degradadas com foco na regularização ambiental de propriedades rurais de agricultu-

ra familiar no município de Alta Floresta. A Fase 1, no valor de R$ 2,8 milhões, foi integralmente apoiada pelo 

Fundo Amazônia.

Adicionalmente, a segunda fase inclui o incentivo ao desenvolvimento de iniciativas produtivas sustentáveis, por 

exemplo, a criação de abelhas e de peixes e a produção de verduras e legumes orgânicos.

O objetivo é criar condições para a consolidação de um modelo local de desenvolvimento sustentável, aliando 

geração de renda e estímulo à conservação das áreas de preservação permanente das propriedades rurais.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Realização de oficinas, palestras, dias de campo e reuniões para a capacitação dos produtores em sistemas 

agroflorestais, manejo ecológico de pastagem, piscicultura, meliponicultura e produção agroecológica inte-

grada e sustentável (Pais)

 » Ampliação da área de manejo de pastagens em 200 hectares
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 » Implementação em três unidades demonstrativas já existentes de boas práticas da Embrapa para pecuária 
de corte e aprimoramento da prática do manejo de pastagens para a produção de leite em 17 unidades de-
monstrativas já existentes

 » Implantação do Programa Guardião de Águas – Pagamento por Serviços Ambientais

 » Realização e execução de um plano de comunicação para a adesão de proprietários rurais às atividades do 
projeto

 » Isolamento e recuperação de 3.317 hectares de áreas de preservação permanente degradadas

 » Implantação de piscicultura, meliponicultura e Pais

 » Aperfeiçoamento do sistema municipal de monitoramento ambiental do desmatamento, das queimadas e 
da recuperação de áreas degradadas

 » Realização do georreferenciamento de 1.500 propriedades rurais do município de Alta Floresta para fins de 
obtenção de licenciamento ambiental 

• Objetivos específicos

 » Capacidades gerencial e técnica dos produtores de Alta Floresta ampliadas para a implantação de sistemas 
agroflorestais, atividades de manejo de pastagens, piscicultura, meliponicultura e Pais

 » Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação nas proprie-
dades do município de Alta Floresta

 » Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alta Floresta estruturada e modernizada para o monitoramento, 
o controle e a responsabilização ambiental

 » Acesso facilitado dos produtores rurais de Alta Floresta à regularização ambiental de suas propriedades

• Objetivos gerais (impactos)

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no município de Alta Floresta

 » Ações do município de Alta Floresta asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental
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PRESERVAR 
PORTO DOS 
GAÚCHOS

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Município de Porto dos Gaúchos, no estado de Mato Grosso  
<www.portodosgauchos.mt.gov.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 120.655,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
12 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 120.655,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Porto dos Gaúchos, no estado de Mato Grosso

BENEFICIÁRIOS
População local

OBJETIVO
Fortalecer a gestão ambiental municipal, por meio da estruturação física e 
operacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Sematur)

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
22.3.2011

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
12.8.2011

1° DESEMBOLSO 
EM 26.12.2011
R$ 120.655,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 120.655,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
100%

PROJETO CONCLUÍDO
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Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Porto dos Gaúchos

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO

Porto dos Gaúchos localiza-se no centro-norte do estado de Mato Grosso, com distância de 620 km de Cuiabá. 
Possui um território de 6.994 km2, com uma população de aproximadamente 5.500 habitantes, conforme Cen-
so 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que implica em densidade demográfica de  
0,72 hab./km². O município foi criado pela Lei 1.945, de 11 de novembro de 1963, originando-se de um projeto 
de colonização privado iniciado na década de 1950. Atualmente, existem cerca de 745 propriedades rurais no 
município, segundo dados do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso (Idea-MT).

A situação ambiental de Porto dos Gaúchos é semelhante à dos demais municípios do centro-norte do estado, 
que passaram por rápida expansão no seu processo de ocupação, basicamente por meio da pecuária, da agricul-
tura e da exploração madeireira desordenada. Assim, o município apresenta problemas de degradação de áreas 
de preservação permanente, queimadas e desmatamento ilegal, sendo inserido no início de 2008 na lista de 
municípios prioritários para ações de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia Legal do Ministério 
do Meio Ambiente. 

O PROJETO
O projeto do município de Porto dos Gaúchos busca fornecer os instrumentos para ações de gestão ambiental, 
estruturando física e operacionalmente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Sematur), de forma 
a equipá-la para o combate e o controle do desmatamento. 

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Estruturação física e operacional da Sematur de Porto dos Gaúchos mediante a aquisição de bens e equipamentos

• Objetivo específico

 » Sematur de Porto dos Gaúchos estruturada e modernizada para exercer o monitoramento e controle am-
biental no município

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações do município de Porto dos Gaúchos asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental
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ATIVIDADES REALIZADAS
Conforme a lógica de intervenção do projeto, o apoio do Fundo Amazônia ao município de Porto dos Gaúchos 
buscou fornecer os instrumentos básicos para ações de gestão ambiental, estruturando física e operacionalmen-
te a sua Sematur, mediante a aquisição de um conjunto de bens para a sua estruturação operacional, a saber: 
(i) equipamentos de informática, multimídia e GPS; (ii) mobiliário; e (iii) pick-up e barco, de forma a equipá-la 
para o combate e o controle do desmatamento. 

Foi verificado que o mobiliário e os itens eletrônicos estão sendo utilizados nos trabalhos diários da Sematur. A 
pick-up 4X4 é utilizada para ações de fiscalização, conscientização de proprietários rurais sobre desmatamentos e 
queimadas, apoio à elaboração de cadastros das propriedades rurais, palestras em comunidades etc. A embarca-
ção é utilizada em parcerias com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Polícia Militar do Estado de Mato 
Grosso para a fiscalização nos rios e áreas ribeirinhas. O projetor multimídia e a tela são utilizados em palestras 
na sede urbana e também nas comunidades rurais de Porto dos Gaúchos.

Indicadores de resultados e impactos

Entre os indicadores de impactos do projeto, foi adotada a medição do incremento do orçamento anual execu-
tado pela Sematur. Observou-se a ampliação desse orçamento por meio da utilização, em 2011, dos recursos do 
apoio do Fundo Amazônia. De 2010 para 2012 o crescimento multiplicou-se por um fator maior que três, o que 
evidencia que essa secretaria está ampliando a sua capacidade de atuação. 

Outro indicador monitorado é a taxa de desmatamento anual no município de Porto dos Gaúchos, medida pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) (Gráfico 2). Em 2012, a área desmatada do município de Porto dos 
Gaúchos correspondia a 42% de sua área total.

GRÁFICO 2: TAXA DE DESMATAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS (EM KM2) 

Fonte: Inpe.

O Gráfico 2 mostra uma substancial redução do desmatamento a partir de 2006, como resultado da implemen-
tação das políticas públicas de combate ao desmatamento iniciadas em 2004. No ano imediatamente anterior 
ao apoio do Fundo Amazônia, isto é, 2010, o desmatamento anual foi de 21,7 km2. No ano de 2012, o desmata-
mento medido pelo Inpe foi de 7,4 km2. Esta também é uma notícia favorável, mas ressalte-se que não pode ser 
exclusivamente atribuída ao apoio do Fundo Amazônia. 
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JACUNDÁ 
MUNICÍPIO DE
ECONOMIA 
VERDE

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Município de Jacundá, no estado do Pará  
<www.prefeituradejacunda.pa.gov.br/site> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 820.860,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
18 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 792.200,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Jacundá, no estado do Pará

BENEFICIÁRIOS
População local, em especial produtores rurais

OBJETIVO
Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental municipal, por meio da: 
(i) estruturação física e operacional da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo (Sematur); (ii) expansão da capacidade de produção 
do viveiro municipal; e (iii) elaboração de estudo para a caracterização do 
território municipal

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
29.11.2011

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
31.8.2012

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%
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Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Jacundá/PA

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
O município de Jacundá está localizado na mesorregião de Jacundá e na microrregião de Tucuruí, no estado do 
Pará, a aproximadamente 400 km de Belém. Tem um território de 2.008 km² e uma população de aproximada-
mente 51 mil habitantes, segundo estimativas de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
apresentando, portanto, uma densidade demográfica de 26 hab./km2. 

O município não está inserido na lista do Ministério do Meio Ambiente de municípios prioritários para ações de 
prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. No entanto, está localizado nas adjacências de uma 
área enquadrada como o maior foco de desmatamento na Amazônia, conhecida como arco do desmatamento.

As principais atividades econômicas do município estão centradas na pecuária extensiva e no extrativismo vege-
tal. Além dessas atividades, a produção de frutas, legumes e grãos, tanto na lavoura permanente quanto na tem-
porária, também são bastante relevantes, de acordo com Produção Agrícola Municipal 2009, aferida pelo IBGE.

De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) dos municípios brasileiros, determinado 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) em 2000, o município de Jacundá apresenta 
IDH-M de 0,691, valor que corresponde a um IDH-M médio, e reflete um município com desenvolvimento huma-
no médio.

O PROJETO
O município enfrenta atualmente uma série de problemas ambientais decorrentes das diversas atividades socioe-
conômicas que são desenvolvidas em seu território e da ocupação urbana desordenada. Para fazer frente a esses 
problemas, o presente projeto busca fortalecer a gestão ambiental municipal por meio da estruturação física e 
operacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Sematur), elaboração de uma base de dados 
econômico-ambientais e expansão do viveiro municipal.

A estruturação física e operacional da Sematur envolverá a reforma e ampliação de sua sede; aquisição de mate-
riais operacionais, materiais de apoio e equipamentos de informática para uso geral da secretaria e para ações 
de monitoramento, fiscalização e licenciamento ambiental; capacitação de recursos humanos para ações de mo-
nitoramento e licenciamento ambiental; e elaboração do Plano de Gestão Ambiental Municipal.

A elaboração da base de dados econômico-ambientais tem por objetivo dar subsídio ao município, por meio de 
informações sobre sua caracterização territorial, para o planejamento estratégico na implantação e aplicação do 
ordenamento urbano, nos programas de recuperação de áreas degradadas, entre outros procedimentos, para a 
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manutenção e expansão de suas áreas verdes. Dessa forma, a elaboração dessa base de dados compreenderá o 
estudo para a caracterização do território municipal – fase inicial do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) – e 
capacitação de recursos humanos.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Ampliação da capacidade de produção do viveiro de mudas municipal

 » Estruturação física da Sematur

 » Elaboração do Plano de Gestão Ambiental Municipal, do Programa de Monitoramento de Qualidade Am-
biental e dos Manuais de Procedimentos de Licenciamento e Fiscalização

 » Capacitação técnica de funcionários da Sematur

 » Elaboração da fase inicial do ZEE municipal

• Objetivos específicos

 » Áreas desmatadas e degradadas do município recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conserva-
ção ecológica

 » Sematur do município de Jacundá estruturada e modernizada

 » Organização do território definida por meio da implantação do ZEE no município de Jacundá

• Objetivos gerais (impactos)

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no município de Jacundá

 » Ações da Sematur de Jacundá asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental

 » Área do município de Jacundá está ordenada territorialmente
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ANAPU 
RUMO AO 
SELO VERDE

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Município de Anapu, no estado do Pará VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 497.270,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
24 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 431.940,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Anapu, no estado do Pará

BENEFICIÁRIOS
População do município de Anapu (aproximadamente 5 mil famílias)

OBJETIVO
Estruturar e modernizar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Turismo (Semmat) de Anapu, para que o município obtenha o selo de 
Município Verde

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
29.11.2011

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
23.3.2012

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO AO 
VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%
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Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Anapu/PA

Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO

O município de Anapu localiza-se na mesorregião Sudoeste do Pará e na microrregião de Altamira. Tem suas ori-

gens na ocupação da Amazônia induzida pelo Plano Nacional de Integração, instituído em 1970, e pela constru-

ção do trecho Marabá-Altamira da Rodovia Transamazônica. O principal acesso rodoviário à sede do município 

se dá por meio de rodovia não pavimentada a partir da cidade de Altamira, da qual dista 133 km.

O município foi formalmente criado pela Lei Estadual 5.929, de 28.12.1995, embora tenha sido desmembrado 

dos municípios de Pacajá e Senador José Porfírio e se estabelecido como um território próprio em 1º.1.1977. 

Anapu está localizado a 374 km de Belém. Seu território abrange 11.895 km², com uma população de 20.543 ha-

bitantes, de acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que significa uma 

densidade demográfica de 1,73 hab./km2. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), medido em 

2000 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), mostrou para Anapu um valor de 0,645, 

o que corresponde a um IDH-M médio. 

Em 2009, o município apresentou uma produção de 161.000 m3 de madeira em tora, cujo valor foi de  

R$ 17.655.000,00, segundo IBGE, o que mostra a importância dessa atividade como forma de geração local de 

renda. O setor pecuário também se mostra bastante relevante em Anapu, o que é evidenciado pela presença de 

178 mil cabeças de gado no município, ainda de acordo com IBGE.

O PROJETO
O projeto visa ao fortalecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Semmat) para que me-

lhor exerça as políticas municipais de monitoramento, acompanhamento, controle, planejamento, fiscalização e 

licenciamento das atividades ambientais. Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Anapu vai estruturar física e 

operacionalmente a Semmat, por meio da construção de sede própria, da aquisição de equipamentos operacio-

nais e de apoio e da capacitação dos seus funcionários. 

Atualmente, a Semmat funciona em uma casa alugada. A construção da sede própria da secretaria se dará em 

terreno de propriedade da prefeitura. 

A capacitação voltada para o corpo técnico da Semmat compreende a realização de cursos nos seguintes temas: 

georreferenciamento; gestão e controle; legislação e fiscalização; educação ambiental; e acompanhamento e 

avaliação de projetos.
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Como há no município a preocupação em desenvolver atividades que não exerçam pressão de desmatamento 
sobre a floresta, o projeto inclui atividades de capacitação para realização de projetos de manejo florestal sus-
tentável, assim como a oferta de assistência técnica aos produtores e a realização de seminários para incentivar: 
o reflorestamento de áreas desmatadas; o cultivo da roça sem a necessidade da queima; e o manejo florestal 
comunitário e sustentável.

Por fim, está prevista também uma ação visando à construção da legislação ambiental de âmbito municipal, mais 
especificamente do Plano Ambiental Municipal.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Estruturação física e operacional da Semmat incluindo a construção de sua sede e a aquisição de equipa-
mentos, visando ao aprimoramento da gestão ambiental do município e ao monitoramento e controle do 
desmatamento

 » Capacitação técnica em geoprocessamento e gestão ambiental de servidores da Semmat e de funcionários 
de entidades parceiras 

 » Elaboração participativa da legislação ambiental municipal

 » Capacitação em manejo florestal sustentável de produtores rurais e servidores da Semmat e prestação de 
assistência em manejo florestal sustentável aos produtores rurais

• Objetivos específicos

 » Semmat do município de Anapu estruturada e modernizada, para que o município obtenha o selo de Mu-
nicípio Verde

• Objetivo geral (impacto)

 » Ações da Semmat de Anapu asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental
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NASCENTES 
DO BURITI

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Município de Carlinda, no estado de Mato Grosso  
<www.carlinda.mt.gov.br> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 1.888.581,50

PRAZO DE EXECUÇÃO
48 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 1.870.581,50

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Carlinda, no estado de Mato Grosso

BENEFICIÁRIOS
População local, em especial produtores rurais

OBJETIVO
Apoio ao fortalecimento da gestão ambiental municipal, por meio da 
estruturação física da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 
(Semmat); e a ações de recuperação de 1.722 hectares de áreas de 
preservação permanente no entorno de nascentes

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
2.8.2011

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
6.9.2011

1° DESEMBOLSO 
EM 25.11.2011
R$ 1.160.297,40

2° DESEMBOLSO 
EM 10.1.2012
R$ 97.800,00

3° DESEMBOLSO  
EM 20.8.2012
R$ 34.000,00

4° DESEMBOLSO 
EM 12.11.2012
R$ 75.000,00

5° DESEMBOLSO 
EM 23.5.2013
R$ 139.707,50

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 1.506.804,90

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
81%
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Capitais

CONTEXTUALIZAÇÃO
Carlinda tem um território de 2.157 km², com uma população de 10.990 habitantes, conforme Censo 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Localiza-se no extremo norte do estado de Mato Grosso, 

próximo ao estado do Pará, na área de influência da BR-163 (Cuiabá-Santarém). 

O município é banhado pelos rios Teles Pires, Quatro Pontes e Ariranha. Atualmente, sua principal atividade 

econômica está no setor de serviços, seguido da agropecuária (pecuária leiteira, pequenas lavouras de café e 

cacau) e da indústria. Possui aproximadamente 1.800 propriedades rurais, 90% destas com título de propriedade, 

segundo estimativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Semmat).

Carlinda, juntamente com outros 15 municípios do entorno, integra o denominado Território Portal da Amazônia, 

que faz parte do programa do Governo Federal Territórios da Cidadania. O principal objetivo desse programa é o 

de promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma es-

tratégia de desenvolvimento territorial sustentável. O Portal da Amazônia abrange uma área de 111.167,50 km², 

com uma população de 260 mil habitantes, e é composta por 16 municípios: Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Co-

líder, Guarantã do Norte, Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova 

Monte Verde, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.

O PROJETO
O projeto do município de Carlinda tem como foco, especialmente, a recuperação de áreas de preservação per-

manentes (APPs) de cinco sub-bacias localizadas no entorno da sede do município, das quais a mais importante é 

aquela que contém a fonte de captação de água para sua sede urbana. As outras quatro sub-bacias foram esco-

lhidas por serem as mais degradadas, segundo o diagnóstico realizado pela Agenda 21 Local. Em seu conjunto, 

essas cinco sub-bacias abrangem aproximadamente 450 propriedades rurais, o que equivale a 25% do total das 

1.800 propriedades rurais que se estima que existam no território do município. A área total das cinco sub-bacias 

é de 2.668 hectares, dos quais 1.722 hectares são de APPs degradadas, que serão recuperadas nesse projeto, e os 

946 hectares restantes de APPs conservadas.

A Prefeitura Municipal de Carlinda deverá aumentar a produção de seu viveiro, localizado em terreno de sua 

propriedade, mediante a compra de diversos equipamentos e a contratação de dois viveiristas que atuarão no 

projeto durante sua realização. Além disso, o projeto busca o fortalecimento da gestão ambiental municipal, por 

meio da estruturação física da Semmat.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Recuperação de 1.722 hectares de áreas degradadas

 » Ampliação da capacidade de produção do viveiro municipal

 » Estruturação física e operacional da Semmat

• Objetivos específicos

 » Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológica 
no município de Carlinda

 » Semmat de Carlinda estruturada e modernizada

• Objetivos gerais (impactos)

 » Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no município de Carlinda

 » Ações da Semmat de Carlinda asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental

ATIVIDADES REALIZADAS

Foram adquiridos os materiais e equipamentos para a estruturação física e operacional da Semmat de Carlinda, 
bem como reestruturado o viveiro municipal, com o aumento da capacidade de produção de 20 mil para 300 mil 
mudas por ano.

Foram capacitados três servidores municipais e produzidas 300 mil mudas. Foram distribuídas 227.600 mudas nas 
seguintes comunidades de Carlinda beneficiadas pelo projeto: Santa Paz, Monte Sinai, Emaús, Nazaré, Rio Jor-
dão, Nova Palestina, Monte das Oliveiras, Jerusalém, Belém, Terra Prometida, Caná, Bom Samaritano e Galileia.

Foram realizadas oficinas de sensibilização com a participação de 1.768 indivíduos para a preservação e recupe-
ração das áreas de preservação permanente.

Em decorrência das ações do projeto, 413 hectares estão em processo de reflorestamento, tendo sido prestada 
assistência técnica e realizadas vistorias em 213 propriedades cadastradas no projeto, compreendendo orienta-
ções no plantio de mudas, controle de formigas cortadeiras, manejo de plantas daninhas e orientações para o 
isolamento da área de acordo com a legislação ambiental vigente no estado de Mato Grosso.

Foi realizado um seminário sobre prevenção e alternativas ao uso do fogo, período proibitivo de queimadas e 
queima controlada e reuniões nos setores de Boa Sorte, Caná e Nazaré sobre essa temática.



PROJETOS COM MUNICÍPIOS202   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 – FUNDO AMAZÔNIA

RECUPERA 
MARCELÂNDIA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Município de Marcelândia, no estado de Mato Grosso  
<www.marcelandia.mt.gov.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 686.630,30

PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses (a partir da 
data da contratação) 

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 669.126,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Marcelândia, no estado de Mato Grosso

BENEFICIÁRIOS
População local, em especial produtores rurais 

OBJETIVO
Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental municipal e a recuperação 
de áreas degradadas no entorno de 50 nascentes da Sub-Bacia do Rio 
Manissauá-Missú, localizadas próximas à zona urbana no município

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
23.11.2010

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
24.5.2011

1º DESEMBOLSO 
EM 16.7.2013
R$ 181.980,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
R$ 181.980,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
27%
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O município de Marcelândia localiza-se ao norte do estado de Mato Grosso, na área de influência da rodovia 
BR-163 (Cuiabá-Santarém), e integra o Território Portal da Amazônia. É formado principalmente por grandes e 
médias propriedades (84% da área total), sendo o restante do território dividido em áreas de agricultura familiar 
(3%), assentamentos (1%) e terras indígenas (12%).

A situação ambiental de Marcelândia é semelhante à dos demais municípios do norte do estado, que passaram 
por rápida expansão no seu processo de ocupação, basicamente por meio da pecuária e da exploração madeireira 
desordenada. No entanto, o processo de desmatamento dos últimos anos está sendo gradativamente reduzido. 

O PROJETO
O projeto do município de Marcelândia está dividido em duas grandes ações: fortalecimento institucional da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Semmat) e recuperação da mata ciliar no entorno de 50 nas-
centes da Sub-Bacia do Rio Manissauá-Missú, por meio do plantio de sementes e de mudas a serem produzidas 
no viveiro municipal.

Na primeira ação do projeto, a Semmat será equipada e seus técnicos receberão treinamento em ferramentas de 
geotecnologia, o que permitirá o processamento informatizado de dados georreferenciados, ou seja, a utilização 
de programas de computador que integram informações cartográficas (mapas, plantas, cartas topográficas etc.) 
a dados que possam ser associados a elas (como atividades produtivas, recursos naturais e população).

Já a segunda ação enfrentará o problema da degradação de áreas desmatadas, especialmente as áreas de nas-
centes. Segundo dados apresentados pela Semmat, das 1,3 mil nascentes existentes no município, cerca de 370 
(28%) estão altamente degradadas.

Estão previstas a realização de diagnóstico ambiental das áreas a serem recuperadas e a capacitação da comuni-
dade local, além da implantação de uma unidade de recuperação ambiental de caráter demonstrativo em uma 
das propriedades, para que o modelo possa ser replicado pelos demais proprietários rurais do município.

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Capacitação de produtores rurais em técnicas de recomposição florestal, implantação de unidade demons-
trativa de sistemas agroflorestais e fornecimento de insumos para recuperação de matas ciliares degradadas 
de 50 nascentes da Sub-Bacia do Rio Manissauá-Missú em Marcelândia
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 » Estruturação física da Semmat

 » Capacitação dos servidores da Semmat de Marcelândia em ferramentas de geotecnologia para a melhoria do 
controle, da fiscalização e da prevenção do desmatamento

• Objetivos específicos

 » Matas ciliares de 50 nascentes da Sub-Bacia do Rio Manissauá-Missú em Marcelândia recuperadas garantindo 
o suprimento continuado de água na região e a conformidade ambiental das propriedades rurais beneficia-
das pelo projeto

 » Semmat de Marcelândia estruturada e modernizada

• Objetivos gerais (impactos)

 » Atividades produtivas sustentáveis desenvolvidas no município de Marcelândia

 » Ações da Semmat de Marcelândia asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental

ATIVIDADES REALIZADAS
Por meio de imagens de satélite, foram localizadas 50 nascentes a serem recuperadas, bem como foi realizado 
diagnóstico ambiental in loco. Destaca-se que 30 propriedades tiveram suas adesões ao programa de recupera-
ção de áreas degradadas protocoladas na Prefeitura Municipal de Marcelândia.

Foram adquiridas as sementes de espécies nativas, e as mudas estão sendo produzidas no viveiro municipal e 
distribuídas aos produtores rurais. O trabalho de recuperação ambiental das nascentes foi iniciado.

Parte dos equipamentos para a estruturação da Semmat de Marcelândia já foram adquiridos, e servidores locais 
foram capacitados em ferramentas de geotecnologia.
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PORTO 
DE MOZ 
SUSTENTÁVEL

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Município de Porto de Moz, no estado do Pará  
</www.portodemoz.pa.gov.br>

VALOR TOTAL  
DO PROJETO
R$ 345.401,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
18 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 337.206,46

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Porto de Moz, no estado do Pará

BENEFICIÁRIOS
População de Porto de Moz (34.756 habitantes, de acordo com Censo 2010 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); aproximadamente 
8,7 mil famílias)

OBJETIVO
Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental do município de Porto 
de Moz, por meio: (i) da estruturação física e operacional da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (Semma); e (ii) da elaboração de estudo 
de caracterização – fase inicial (diagnóstico) do Zoneamento Ecológico-
Econômico (ZEE) – da parte do território municipal localizada no entorno 
da Reserva Extrativista (Resex) Verde para Sempre

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
7.8.2012

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
-

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO AO 
VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
0%
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O município de Porto de Moz está situado no Baixo Xingu, na mesorregião do Baixo Amazonas, no estado do 
Pará, a 420 km de Belém. O principal acesso a Porto de Moz se faz por via fluvial, sendo Altamira o município de 
maior importância no seu entorno. 

Segundo informações do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 
área da unidade territorial de 17.423 km² e uma população de 34.756 habitantes, portanto, com uma densidade 
demográfica de 1,99 hab./km2. Cerca de 80% do território municipal corresponde à Reserva Extrativista (Resex) 
Verde para Sempre.

Atualmente, a população de Porto de Moz é formada, em sua maioria, por comunidades tradicionais ribeirinhas.

O município apresenta atividade econômica centrada em dois eixos principais: pecuária e agricultura. A maioria 
da população vive na zona rural, com a economia baseada na produção familiar (pequenas roças com o plantio 
de mandioca, arroz, milho, feijão, verduras, banana, coco, café), na exploração de madeira e outros produtos 
florestais (consumo local e pequeno comércio) e na pesca.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Porto de Moz, a preços correntes, para o ano de 2009 foi de R$ 76.143 mil, 
segundo dados do IBGE; já o PIB per capita foi de R$ 2.710,58. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Hu-
mano Municipal (IDH-M) dos municípios brasileiros, medido em 2000 pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud), o município de Porto de Moz apresenta IDH-M de 0,650 e reflete um município com 
desenvolvimento humano médio.

O PROJETO
Por estar localizado na Região de Integração do Xingu – uma das 12 regiões de integração do estado do Pará – 
para onde está prevista a implantação de grandes projetos de infraestrutura, o município tornou-se prioritário 
na elaboração de um planejamento visando à maximização dos benefícios gerados pelos empreendimentos e à 
mitigação de possíveis objetivos gerais negativos, especialmente os de natureza social e ambiental.

Nesse sentido, o projeto contribuirá com o objetivo de fortalecer gestão ambiental de Porto de Moz mediante o 
investimento na estrutura física e operacional da sua Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), incluindo 
a capacitação do seu corpo técnico para a intensificação das atividades de fiscalização e monitoramento ambien-
tal e a elaboração de estudo de caracterização – fase inicial (diagnóstico) do Zoneamento Ecológico-Econômico 
(ZEE) – do território municipal localizado no entorno da Resex Verde para Sempre.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Construção da sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Semmat) e sua estruturação física 
e operacional

 » Capacitação técnica de servidores da Semmat

 » Elaboração das fases de planejamento e diagnóstico do ZEE do município, excetuada a área da Resex Verde 
para Sempre

• Objetivos específicos

 » Semmat do município de Porto de Moz estruturada e modernizada

 » Organização do território iniciada por meio da realização das primeiras fases do ZEE no município de Porto 
de Moz

• Objetivos gerais (impactos)

 » Ações da Semmat de Porto de Moz asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental

 » Área do município de Porto de Moz está ordenada territorialmente



PROJETO INTERNACIONAL208   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 – FUNDO AMAZÔNIA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)  
<www.otca.info/portal> VALOR TOTAL  

DO PROJETO
R$ 27.670.630,00

PRAZO DE EXECUÇÃO
60 meses (a partir da 
data da contratação)

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA
R$ 23.693.641,00

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Amazônia Regional

BENEFICIÁRIOS
Países-membros da OTCA: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, 
Suriname e Venezuela.

OBJETIVO
Contribuir para o desenvolvimento da capacidade de monitoramento 
do desmatamento, das mudanças de uso da terra e do aproveitamento 
florestal nos países-membros da OTCA

EVOLUÇÃO DO PROJETO
DATA DA 
APROVAÇÃO
 3.5.2013

DATA DA 
CONTRATAÇÃO
3.10.2013

1º DESEMBOLSO 
EM 17.12.2013
R$ 4.700.000,00

VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO 
R$ 4.700.000,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO 
EM RELAÇÃO AO VALOR DO 
APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA
 20%

MONITORAMENTO 
DA COBERTURA 
FLORESTAL  
NA AMAZÔNIA 
REGIONAL
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Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Capitais

Área de atuação do projeto

Venezuela

Colômbia

Equador

Peru

Bolívia

Guiana Francesa

SurinameGuiana

CONTEXTUALIZAÇÃO
O monitoramento ambiental por satélites é de grande utilidade para o combate ao desmatamento e à degrada-
ção ambiental, gerando dados que servem como subsídio para a implementação de políticas públicas de combate 
ao desmatamento e propiciam maior participação e controle social.

A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) é uma organização intergovernamental formada 
por oito países, que, juntos, englobam 99% do Bioma Amazônia: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, 
Peru, Suriname e Venezuela. É a instituição responsável pela implementação do Tratado de Cooperação Amazô-
nica (TCA), assinado em 1978, e atua como um fórum permanente de cooperação, intercâmbio e conhecimento, 
orientado pelo princípio da redução das assimetrias regionais, apoiando a execução de programas e projetos que 
promovam o desenvolvimento sustentável e a cooperação regional para a melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes da Amazônia.

O PROJETO
Com prazo de 60 meses, o projeto Monitoramento da Cobertura Florestal na Amazônia Regional tem por objeti-
vo contribuir para o desenvolvimento da capacidade de monitoramento do desmatamento, das mudanças de uso 
da terra e do aproveitamento florestal nos países-membros da OTCA, propiciando informações sobre a extensão 
e a qualidade da cobertura florestal, pré-requisitos para o monitoramento e controle do desmatamento.

O projeto – que teve início em 2011, com recursos da Agência Alemã de Cooperação Técnica Internacional (GIZ) 
e da Organização Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO) – terá o apoio do Fundo Amazônia nas seguintes 
iniciativas: fortalecimento das salas de observação, por meio do apoio à aquisição de infraestrutura física e à con-
tratação de recursos humanos; estruturação de salas de pesquisa; capacitação em tecnologias de monitoramento 
da cobertura florestal; e elaboração de planos nacionais de monitoramento. 

Também estão previstas ações voltadas à cooperação regional para o combate ao desmatamento ilegal e ao 
intercâmbio de experiências relacionadas a instrumentos de políticas públicas para redução dos índices de des-
matamento.

O projeto conta com o apoio do Ministério de Relações Exteriores (MRE) brasileiro, e o Ministério do Meio Am-
biente integra a estrutura de execução como Instituição Nacional Coordenadora, por meio do Departamento 
de Políticas para o Controle do Desmatamento. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também par-
ticipará do projeto, atuando na transferência de sua tecnologia de monitoramento da cobertura florestal e na 
capacitação de recursos humanos nos demais países-membros da OTCA.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
• Produtos e serviços

 » Fortalecimento da capacidade operacional das salas de monitoramento do desmatamento e degradação 
florestal

 » Promoção da cooperação entre os países no combate ao desmatamento ilegal

 » Elaboração de planos nacionais de monitoramento do desmatamento e degradação florestal

 » Estruturação e operação nos países de salas de pesquisa

 » Desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias e produção e divulgação de mapas para o monitora-
mento do desmatamento e degradação florestal na região

 » Capacitação dos países nas tecnologias de monitoramento desenvolvidas pelo Inpe

• Objetivos específicos

 » Infraestrutura, arranjos institucionais e ferramentas para o monitoramento do desmatamento e degradação 
florestal fortalecidos e aprimorados nos países-membros da OTCA

 » Conhecimentos e tecnologias voltados para o monitoramento da Amazônia Regional produzidos e difundidos

• Objetivos gerais (impactos)

 » Ações governamentais contribuem para recuperação, conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia

 » Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para recuperação, conservação e uso sustentável 
do Bioma Amazônia
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ANEXO 1

DECRETO Nº 6.527, DE 1º DE AGOSTO DE 2008

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
CASA CIVIL

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 6.527, DE 1º DE AGOSTO DE 2008.

Dispõe sobre o estabelecimento do Fundo Amazônia pelo Banco  
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, e tendo em 
vista o disposto no art. 225, caput e § 4o, ambos da Constituição, DECRETA: 

Art. 1o  Fica o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES autorizado a destinar o valor das 
doações recebidas em espécie, apropriadas em conta específica denominada Fundo Amazônia, para a realização 
de aplicações não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de 
promoção da conservação e do uso sustentável no bioma amazônico, contemplando as seguintes áreas: (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.565, de 2008)

I. gestão de florestas públicas e áreas protegidas;

II. controle, monitoramento e fiscalização ambiental;

III. manejo florestal sustentável;

IV. atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta;

V. Zoneamento Ecológico e Econômico, ordenamento territorial e regularização fundiária;

VI. conservação e uso sustentável da biodiversidade; e

VII. recuperação de áreas desmatadas. 

§ 1o Poderão ser utilizados até vinte por cento dos recursos do Fundo Amazônia no desenvolvimento de sistemas 
de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros e em outros países tropicais. 

§ 2o As ações de que trata o caput devem observar as diretrizes do Plano Amazônia Sustentável - PAS e do Plano 
de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal - PPCDAM, à exceção do disposto no § 1o. 

§ 3o O BNDES segregará a importância equivalente a três por cento  do valor das doações referidas no caput para 
cobertura de seus custos operacionais e das despesas relacionadas ao Fundo Amazônia, incluídas as despesas refe-
rentes à operacionalização do Comitê Técnico do Fundo Amazônia - CTFA, do Comitê Orientador do Fundo Ama-
zônia - COFA e os custos de contratação de serviços de auditoria. (Redação dada pelo Decreto nº 6.565, de 2008).

§ 4o São recursos do Fundo Amazônia, além das doações referidas no caput, o produto das aplicações financeiras 
dos saldos ainda não desembolsados. 

§ 5o O BNDES representará o Fundo Amazônia, judicial e extrajudicialmente. 

Art. 2o O BNDES procederá às captações de doações e emitirá diploma reconhecendo a contribuição dos doadores 
ao Fundo Amazônia. 
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§ 1o Os diplomas emitidos deverão conter as seguintes informações:

I. nome do doador;

II. valor doado;

III. data da contribuição;

IV. valor equivalente em toneladas de carbono; e

V. ano da redução das emissões. 

§ 2o Os diplomas serão nominais, intransferíveis e não gerarão direitos ou créditos de qualquer natureza. 

§ 3o Os diplomas emitidos poderão ser consultados na rede mundial de computadores - Internet. 

§ 4o Para efeito da emissão do diploma de que trata o caput, o Ministério do Meio Ambiente definirá, anualmen-
te, os limites de captação de recursos. 

§ 5o O Ministério do Meio Ambiente disciplinará a metodologia de cálculo do limite de captação de que trata o 
§ 4o, levando em conta os seguintes critérios:

I. redução efetiva de Emissões de Carbono Oriundas de Desmatamento (ED), atestada pelo CTFA; e

II. valor equivalente de contribuição, por tonelada reduzida de ED, expresso em reais por tonelada de carbono. 

Art. 3o O Fundo Amazônia contará com um Comitê Técnico - CTFA com a atribuição de atestar a ED calculada pelo 
Ministério do Meio Ambiente, devendo para tanto avaliar:

I. a metodologia de cálculo da área de desmatamento; e

II. a quantidade de carbono por hectare utilizada no cálculo das emissões. 

Parágrafo único. O CTFA reunir-se-á uma vez por ano e será formado por seis especialistas de ilibada reputação 
e notório saber técnico-científico, designados pelo Ministério do Meio Ambiente, após consulta ao Fórum Brasi-
leiro de Mudanças Climáticas, para mandato de três anos, prorrogável uma vez por igual período. 

Art. 4o O Fundo Amazônia contará com um Comitê Orientador - COFA composto pelos seguintes segmentos, 
assim representados:

I. Governo Federal - um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

a. Ministério do Meio Ambiente;

b. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

c. Ministério das Relações Exteriores;

d. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

e. Ministério do Desenvolvimento Agrário;

f. Ministério da Ciência e Tecnologia;

g. Casa Civil da Presidência da República;

h. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; e

i. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

II. governos estaduais - um representante de cada um dos governos dos Estados da Amazônia Legal que 
possuam plano estadual de prevenção e combate ao desmatamento; e

III. sociedade civil - um representante de cada uma das seguintes organizações:

a. Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - FBOMS;

b. Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB;

c. Confederação Nacional da Indústria - CNI;

d. Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal - FNABF;

e. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG; e

f. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC. 
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§ 1o Os membros do COFA serão indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades de que tratam os incisos I a 
III do caput e designados pelo presidente do BNDES, para mandato de dois anos, prorrogável uma vez por igual 
período. 

§ 2o O COFA, que se reunirá ordinariamente uma vez a cada semestre e extraordinariamente a qualquer momen-
to mediante convocação de seu presidente, zelará pela fidelidade das iniciativas do Fundo Amazônia ao PAS e 
ao PPCDAM, estabelecendo:

I. diretrizes e critérios de aplicação dos recursos; e

II. o regimento interno do COFA. 

§ 3o O COFA será presidido por um dos representantes dos órgãos do Governo Federal referidos no inciso I do 
caput, com mandato de dois anos, sendo o primeiro mandato exercido pelo representante do Ministério do Meio 
Ambiente. 

§ 4o As deliberações do COFA deverão ser aprovadas por consenso entre os segmentos definidos nos incisos I a 
III do caput.

§ 5o A Secretaria-Executiva do COFA será exercida pelo BNDES. 

Art. 5o A participação no CTFA e no COFA será considerada serviço de relevante interesse público e não ensejará 
remuneração de qualquer natureza. 

Art. 6o O BNDES apresentará ao COFA, para sua aprovação, informações semestrais sobre a aplicação dos recursos 
e relatório anual do Fundo Amazônia. 

Art. 7o O BNDES contratará anualmente serviços de auditoria externa para verificar a correta aplicação dos re-
cursos referidos no caput do art. 1o. 

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 1º de agosto de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

MIGUEL JORGE

CARLOS MINC
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ANEXO 2

MEMBROS E SUPLENTES DO COFA EM 2013 

Governo Federal
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Izabella Mônica Vieira Teixeira
Carlos Augusto Klink

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
Beatriz Martins Carneiro
Demétrio Florentino de Toledo Filho

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Felipe Rodrigues Gomes Ferreira
Thiago Medeiros da Cunha Cavalcante

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Caio Tibério Dornelles da Rocha
Erikson Camargo Chadoha

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
João Luiz Guadagnin
Carlos Eduardo Portela Sturm

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Carlos Afonso Nobre
Andréa Ferreira Nunes Portela

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Leíza Martins Mackay Dubugras
Anael Aymoré Jacob

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Sergio Margulis
Natalie Unterstell

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Guilherme Narciso de Lacerda
Gabriel Rangel Visconti

Estados Amazônicos
ACRE
Eufran Ferreira do Amaral
Fábio Vaz de Lima

AMAPÁ
Grayton Tavares Toledo
Fabrício de Paula Gomes

AMAZONAS
Kamila Botelho do Amaral
Alexsandra de Souza Santiago
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MARANHÃO
Carlos Victor Guterres Mendes
João Bernardo de Azevedo Bringel

MATO GROSSO
José Esteves de Lacerda Filho
Heitor David Medeiros

PARÁ
José Alberto da Silva Colares
Justiniano Queiroz Netto

RONDÔNIA
Nanci Maria Rodrigues da Silva
Francisco de Sales Oliveira dos Santos

RORAIMA
O estado de Roraima não indicou representantes no período.

TOCANTINS
Alan Kardec Martins Barbiero
Marli Teresinha dos Santos

Sociedade Civil
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI)
Sérgio de Freitas Monforte
Luiz Augusto Nogueira Moura

COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA (COIAB)
Lúcio Paiva Flores
Joênia Batista de Carvalho

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG)
Antoninho Rovaris
Alessandra da Costa Lunas

FÓRUM BRASILEIRO DE ONGS E MOVIMENTOS SOCIAIS PARA O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO (FBOMS)
Jorge Pinto da Silva
Mauro José Capóssole Armelin

FÓRUM NACIONAL DAS ATIVIDADES DE BASE FLORESTAL (FNABF)
Ramiro Azambuja da Silva
Geraldo Bento

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC)
Helena Bonciani Nader
Ennio Candotti

DURANTE O ANO DE 2013, ESTIVERAM TAMBÉM EM EXERCÍCIO 
OS SEGUINTES INTEGRANTES:

Governo Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
Evandro Soares
Suplente até 22.8.2013

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Mercedes Maria da Cunha Bustamante
Suplente até 17.12.2013
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SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Arnaldo Carneiro Filho
Titular até 17.12.2013 

Fernando Castanheira Neto
Suplente até 17.12.2013

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Cláudia Soares Costa
Suplente até 8.7.2013

Estados Amazônicos
AMAZONAS
João Henrique Talocchi
Titular até 17.12.2013

MATO GROSSO
Vicente Falcão de Arruda Filho
Titular até 11.3.2013

Luceni Grasse de Oliveira
Suplente até 11.3.2013

Ilson Fernandes Sanches
Suplente até 19.3.2013

TOCANTINS
Divaldo José da Costa Rezende
Titular até 26.3.2013

Sociedade Civil
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG)
Eliziário Noé Boeira Toledo
Titular até 12.8.2013

Fábio Assis de Menezes
Suplente até 12.8.2013
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ANEXO 3

EQUIPE BNDES/FUNDO AMAZÔNIA

Área de Meio Ambiente do BNDES (AMA)
SUPERINTENDENTE
Gabriel Rangel Visconti

CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Daniela Baccas

GERENTE JURÍDICO
Mariana Guimarães Lima

Departamento de Gestão do Fundo Amazônia (DEFAM)
CHEFE DO DEPARTAMENTO 
Juliana de Mello Queiroz Santiago

EQUIPE QUE, AO LONGO DE 2013, INTEGROU A ÁREA DE MEIO AMBIENTE, DEDICANDO-SE AO FUNDO AMAZÔNIA
Sergio Eduardo Weguelin Vieira, Claudia Soares Costa, Ana Paula de Almeida Silva, Ana Paula Donato de Aquino, 
André Banhara Barbosa de Oliveira, Angela Albernaz Skaf, Bernardo Martim Ferreira Saavedra Félix, Bernardo 
Von Haehling Braune, Claudia Nessi Zonenschain, Cleber Zambarda, Daniel Nunes de Alencar Sato, Daniel Rossi 
Soeiro, Dílson Ojeda Pires, Eduardo Bizzo de Pinho Borges, Eduardo Fonseca Brasil, Fábio Maciel Plotkowski, Gil 
Vidal Borba, Guilherme Arruda Accioly, Jorge Reis de Vasconcellos Sandes, Jose Eduardo Rocha Pinto, Júlio Salarini 
Guiomar, Marcos Vinicius da Silva Rocha, Mariana Bloomsfield Coutinho, Mariana Guimarães Lima, Mauricio 
Busnello Furtado, Natália Faria de Souza, Renata Del Vecchio Gessulo, Roberto Emmerick Gouveia, Rubem Carlos 
de Souza Studart, Simone Marafon Schneider, Solon Eduardo Galhardo Sá, Thais Furtado Costa, Vivian Tavares da 
Costa, Fernando Souza da Silva, André Ferro dos Santos, Marcelo Ribeiro de Sá Martins, Aline de Melo Brandão, 
Eduardo Klingelhoefer de Sá, Pedro Ivo Bifano Guedes e Gabriel Rebello Esteves Areal 

ESTAGIÁRIOS
Emanuelle Makiyama Bezerra, Deyvid Marques de Campos e Desiree Germana de Fatima Alvarez
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ANEXO 4

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES  
E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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ANEXO 5

RELATÓRIO DA AUDITORIA DE CUMPRIMENTO
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ANEXO 6

DIRETRIZES E CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E FOCOS  
DE ATUAÇÃO DO FUNDO AMAZÔNIA PARA O BIÊNIO 2013-2014

As diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia contêm as principais deliberações nor-
mativas do COFA a respeito dos critérios orientadores, condicionantes mínimos para projetos, modalidades de 
aplicação dos recursos, restrição de uso dos recursos, critérios de equidade na aplicação dos recursos e limitações 
na aplicação dos recursos. 

Diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia  
Consolidação: 14.3.2013 

PROJETOS NO BIOMA  
AMAZÔNIA

PROJETOS NOS DEMAIS  
BIOMAS BRASILEIROS

PROJETOS EM OUTROS 
PAÍSES TROPICAIS

A Critérios orientadores G1-G4 Critérios orientadores H1-H3 Critérios orientadores

B Condicionantes mínimos  
para projetos

G5-G14 Condicionantes mínimos  
para projetos

H4-H12 Condicionantes mínimos  
para projetos

C Modalidades de aplicação  
dos recursos

G15-G16 Modalidades de aplicação 
dos recursos

H13-H14 Modalidades de aplicação  
dos recursos

D Restrição de uso dos recursos G17-G19 Restrição de uso dos recursos H15-H17 Restrição de uso dos recursos

E Critérios de equidade na 
aplicação dos recursos

G20 Critérios de equidade na 
aplicação dos recursos

H18 Critérios de equidade na 
aplicação dos recursos

F Limitações na aplicação  
dos recursos 

FOCOS PARA O APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA NO BIÊNIO 2013-2014
I1-I4 Orientações Gerais

I5-I10 Bioma Amazônia – Eixo Monitoramento e Controle

I11-I15 Bioma Amazônia – Eixo Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis

I16-I18 Bioma Amazônia – Eixo Ordenamento Fundiário e Territorial 

I19-I24 Bioma Amazônia – Foco Desenvolvimento Científico e Tecnológico

I25-I27 Modalidades operacionais

I28 O apoio do Fundo Amazônia em outros biomas brasileiros

I29 O apoio do Fundo Amazônia em outros países tropicais

Diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do fundo amazônia no 
Bioma Amazônia

ÁREA DE APLICAÇÃO LIMITE DE APLICAÇÃO DO TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO TABELAS 
Projetos no Bioma Amazônia Sem limite A-F
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CRITÉRIOS ORIENTADORES MODALIDADES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
CÓDIGO CRITÉRIOS CÓDIGO MODALIDADES

A1 Geográfico C1 Aplicação direta – Investimento 

A2 Temático C2 Aplicação direta – Custeio 

A3 Diversidade de atores envolvidos  
e governança compartilhada

C3 Pagamento por serviços ambientais 

C4 Serviços continuados de longo prazo 

A4 Público-alvo C5 Aplicação indireta

A5 Relevância RESTRIÇÃO DE USO DOS RECURSOS 
A6 Linhas de aplicação BNDES CÓDIGO RESTRIÇÕES

CONDICIONANTES MÍNIMOS PARA PROJETOS D1 Diárias 

CÓDIGO CONDICIONANTES D2 Pagamento de pessoas físicas 

B1 Indicadores de resultados D3 Impostos e tributos 

B2 Proponentes/Executores CRITÉRIOS DE EQUIDADE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
B3 Participação social CÓDIGO CRITÉRIOS 

B4 Coerência com Áreas Temáticas Fundo Amazônia E1 Equidade na aplicação de recursos por estado 

B5 Coerência com o Plano Federal e os Planos 
Estaduais de Prevenção e Combate ao 
Desmatamento 

E2 Equidade por tipo de proponente

LIMITAÇÕES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
B6 Coerência com PAS CÓDIGO LIMITAÇÕES 

B7 Contribuição para REDD F1 Projetos com fins econômicos

B8 Adicionalidade de recursos F2 Projetos com fins econômicos de apoio a grupos 
sociais fragilizadosB9 Contrapartida 

B10 Base territorial F3 Projetos com fins econômicos de Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) de uso coletivoB11 Publicidade e transparência 

B12 Sustentabilidade do projeto F4 Projetos com fins econômicos de pesquisa 
científica e tecnológica desenvolvidos em 
cooperação entre Instituições Tecnológicas  
(ITs) e entidades com fins econômicos.

B13 Desconcentração dos recursos

B14 Benefícios de uso coletivo

B15 Não substituição de outras fontes de financiamento

CRITÉRIOS ORIENTADORES

A1 – GEOGRÁFICO
• Projetos realizados nos municípios prioritários para prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento (a definição 

destes municípios é realizada em conformidade com o art. 2 do Decreto 6.321/2007); 
• Projetos realizados nos municípios sobre área de influência de grandes obras do PAC; e
• Projetos realizados nos municípios/regiões com maior conservação da cobertura florestal. 

A2 – TEMÁTICO
Ações para valorizar a floresta em pé (conservação e uso sustentável)
a. Promoção e incremento na escala de produção de cadeias produtivas de produtos florestais madeireiros e não madeireiros 

originados em manejo sustentável da floresta incluindo planos de manejo, pesquisa, inovação, e difusão científica e 
tecnológica, desenvolvimento de mercado, treinamento e capacitação; 

b. Implementação de sistemas de pagamento por serviços ambientais associados ao incremento e/ou manutenção da 
cobertura florestal e/ou sistemas florestais e agroflorestais; 

c. Desenvolvimento e implantação de modelos de recuperação de APPs e Reserva Legal, com ênfase no uso econômico; – O 
uso econômico de APPs somente será apoiado nos termos da legislação em vigor.

d. Consolidação de áreas protegidas, em especial as Unidades de Conservação de Usos Sustentável e Terras Indígenas;

Ações para promover ordenamento territorial e regularização fundiária
a. Destinação de Florestas Públicas não Destinadas, com a priorização para as florestas comunitárias; 
b. Repressão à grilagem de terras, regularização e ordenamento fundiário, preferencialmente em áreas com 

maior concentração de posses e/ou conflitos; Regularização fundiária inclui os processos de regularização e o 
acompanhamento desses processos pela sociedade;

Ações para estruturar e integrar os sistemas de controle, monitoramento e fiscalização ambiental na Amazônia
a. Apoio à estruturação dos órgãos estaduais responsáveis pela gestão ambiental estadual; 
b. Apoio à implementação de sistemas municipais de monitoramento e fiscalização ambiental; 
c. Estruturação e integração dos sistemas de controle da gestão florestal, do licenciamento ambiental das propriedades 

rurais e de rastreamento e cadeia de custódia de produtos agropecuários e florestais;
d. Ampliação e intensificação dos sistemas de monitoramento do desmatamento e degradação florestal.
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A3 – DIVERSIDADE DE ATORES ENVOLVIDOS E GOVERNANÇA COMPARTILHADA
Projetos que envolvam a articulação entre diversos atores, do setor público, privado, terceiro setor ou comunidades locais, 
com estrutura de governança compartilhada. 

A4 – PÚBLICO-ALVO
Projetos envolvendo benefícios diretos a comunidades tradicionais, assentamentos e agricultores familiares. 

A5 – RELEVÂNCIA
• Projetos com maior potencial de replicabilidade;
• Projetos com maior potencial de impacto (ex. R$/hectare de floresta protegido ou manejado sustentavelmente). 

A6 – LINHAS DE APLICAÇÃO BNDES
Priorizar os projetos que contemplem as linhas: (a) atividades produtivas sustentáveis e (d) desenvolvimento científico e 
tecnológico. O BNDES deve envidar esforços para aplicar recursos nas áreas prioritárias, incluindo instrumentos de indução 
da demanda.

CONDICIONANTES MÍNIMOS PARA PROJETOS

B1 – INDICADORES DE RESULTADOS
Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados aos objetivos do Fundo Amazônia. 

B2 – PROPONENTES/EXECUTORES
Projeto deve incluir anuência de todos os parceiros e coexecutores. 

B3 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Projetos envolvendo comunidades tradicionais e povos indígenas devem, obrigatoriamente, apresentar documento que 
comprove o consentimento prévio dessas comunidades ou de suas instituições representativas. As comunidades envolvidas 
deverão ser explicitadas no projeto. Projetos relacionados às atribuições dos órgãos públicos, ou ao estabelecimento de 
políticas públicas, não necessitam, obrigatoriamente, da anuência dos beneficiários.

B4 – COERÊNCIA COM ÁREAS TEMÁTICAS FUNDO AMAZÔNIA
Projeto deve se enquadrar em pelo menos uma área temática do Decreto 6.527/2008. 

B5 – COERÊNCIA COM O PLANO FEDERAL E OS PLANOS ESTADUAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO 
DESMATAMENTO
Projeto deve demonstrar clara coerência com ações previstas no PPCDAm e nos Planos Estaduais de Prevenção e Combate ao 
Desmatamento. Na ausência do Plano Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento, não se aplica o critério.

B6 – COERÊNCIA COM PAS
Projeto deve demonstrar clara coerência com diretrizes do PAS. 

B7 – CONTRIBUIÇÃO PARA REDD
Projeto deve contribuir direta ou indiretamente para levar à REDD. 

B8 – ADICIONALIDADE DE RECURSOS
Projetos devem representar adicionalidade aos orçamentos públicos destinados às áreas de aplicação do Fundo Amazônia. 

B9 – CONTRAPARTIDA
Deve apresentar contrapartida e/ou contribuições não financeiras, demonstrando adicionalidades aos recursos tomados junto 
ao Fundo Amazônia e produzindo um efeito multiplicador para os investimentos do Fundo. As contrapartidas podem se dar na 
forma recursos financeiros diretamente investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas indiretas. 

Na aplicação deste Critério poderão ser considerados os seguintes aspectos: 
• Orçamento médio executado nos dois anos anteriores no orçamento público investido na ação proposta; 
• Grau de contingenciamento de recursos no orçamento público para a execução da ação; 
• Previsão nos planos plurianuais de governo vigentes (PPAs).

B10 – BASE TERRITORIAL
Projetos devem explicitar a sua base territorial de aplicação (estado e, onde aplicável, município).

B11 – PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA
Projetos devem contar com mecanismo de divulgação de sua implementação pela Internet. O BNDES disponibilizará 
ferramenta padronizada de integração e divulgação de informações atualizadas da implementação de todos os projetos.

B12 – SUSTENTABILIDADE DO PROJETO
Apresentar estratégias de sustentação dos resultados do projeto pós implementação.



ANEXOS245   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 – FUNDO AMAZÔNIA

B13 – DESCONCENTRAÇÃO DOS RECURSOS
Deve-se buscar equilibrar, no conjunto da atuação do Fundo, o apoio a todas as suas áreas temáticas, de acordo com as 
prioridades que forem definidas.

B14 – BENEFÍCIOS DE USO COLETIVO
Os resultados dos projetos com fins econômicos devem ser de uso coletivo ou público, relacionados a:
• infraestrutura produtiva de uso coletivo; 
• estudos e levantamentos com resultados disponibilizados à coletividade; 
• treinamento e capacitação abertos à coletividade; 
• desenvolvimento tecnológico com resultados; abertos à coletividade, sempre que viável; 
• inovações replicáveis e de aplicação prática; 
• outros benefícios coletivos identificados no processo de avaliação dos projetos.

B15 – NÃO SUBSTITUIÇÃO DE OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO
Os recursos do Fundo Amazônia não podem substituir outras fontes de financiamento disponíveis.

MODALIDADES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

C1 – APLICAÇÃO DIRETA – INVESTIMENTO
Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. Inclui 
investimentos em construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabelecimento de iniciativas. Os projetos 
podem envolver o emprego de mais de uma modalidade.

C2 – APLICAÇÃO DIRETA – CUSTEIO
Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. Inclui gastos 
de viagem/missões de campo, consultorias de pessoa física ou jurídica, materiais de campo, comunicação entre outros. Os 
projetos podem envolver o emprego de mais de uma modalidade.

C3 – PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
Pagamentos realizados aos provedores de serviços ambientais. Os projetos podem envolver o emprego de mais de uma modalidade.

C4 – SERVIÇOS CONTINUADOS DE LONGO PRAZO
São serviços que devem ser sustentados a longo prazo para obtenção de resultados de longo prazo como monitoramento 
de desmatamento ou degradação florestal, inventário florestal entre outros. Os projetos de serviços continuados poderão 
ser de até 10 anos e deverão contar com mecanismo de acompanhamento continuo de sua implementação e divulgação 
pública de seus resultados. Os projetos podem envolver o emprego de mais de uma modalidade.

C5 – APLICAÇÃO INDIRETA
Aplicações indiretas por intermédio de iniciativas agregadoras de pequenos projetos, aí incluídos fundos e outras 
organizações implementadoras de projetos.

RESTRIÇÃO DE USO DOS RECURSOS

D1 – DIÁRIAS
Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que 
esteja no exercício de função pública. Não se aplica esta restrição em caso de financiamento a atividades de pesquisa.

D2 – PAGAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS
Não poderão ser efetuados pagamentos de salários ou qualquer tipo de remuneração a servidores públicos em regime de 
dedicação exclusiva nas três esferas de governo (não se aplica a restrição ao pagamento de bolsas de estudo ou pesquisa 
especificamente relacionadas ao projeto). 

D3 – IMPOSTOS E TRIBUTOS
Os recursos não poderão ser aplicados em pagamento de tributos ou impostos que não sejam inerentes e ou parte 
integrante do custeio ou investimentos realizados pelo projeto (restrição não se aplica a tributos relacionados às atividades 
dos projetos, como ICMS incluído nos preços dos produtos; INSS sobre o pagamento de serviços de pessoa física etc.) 

CRITÉRIOS DE EQUIDADE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

E1 – EQUIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ESTADO
Evitar a concentração de recursos de projetos em um mesmo estado 
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E2 – EQUIDADE POR TIPO DE PROPONENTE
Evitar a concentração de recursos entre os tipos de proponentes: órgãos públicos, instituições de pesquisa e, organizações 
da sociedade civil. No contexto do Fundo Amazônia, incluem-se em sociedade civil, as Organizações Não Governamentais, 
representações de classe, empresas e outras instituições de direito privado.

LIMITAÇÕES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

F1 – PROJETOS COM FINS ECONÔMICOS
Participação máxima do Fundo Amazônia: 
• 90% para projetos que envolvam micro e pequenas empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita 

operacional bruta anual menor ou igual a R$ 10,5 milhões;
• 70% para projetos que envolvam médias empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita operacional 

bruta anual maior que R$ 10,5 milhões e menor ou igual a R$ 60 milhões;
• 50% para projetos que envolvam grandes empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita operacional 

bruta anual maior que R$ 60 milhões.

Observação: na hipótese de início de atividades no próprio ano-calendário, os limites acima referidos serão proporcionais 
ao número de meses em que a pessoa jurídica houver exercido atividade, desconsideradas as frações de meses. Nos casos de 
empresas em implantação, será considerada a projeção anual de vendas utilizada no empreendimento, levando-se em conta 
a capacidade total instalada. Quando a empresa for controlada por outra empresa ou pertencer a um grupo econômico, a 
classificação do porte se dará considerando-se a receita operacional bruta consolidada.

F2 – PROJETOS COM FINS ECONÔMICOS DE APOIO A GRUPOS SOCIAIS FRAGILIZADOS
Participação máxima do Fundo Amazônia, em casos devidamente justificados: 100%. Os resultados econômicos que resultem 
dos projetos de apoio a grupos sociais fragilizados deverão ser distribuídos aos integrantes destes, independente de quem 
seja o Proponente.

F3 – PROJETOS COM FINS ECONÔMICOS DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APLS) DE USO COLETIVO
Participação máxima do Fundo Amazônia: 90%

F4 – PROJETOS COM FINS ECONÔMICOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DESENVOLVIDOS EM 
COOPERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES TECNOLÓGICAS (ITS) E ENTIDADES COM FINS ECONÔMICOS.
Participação máxima do Fundo Amazônia:
• 90% para projetos que envolvam micro e pequenas empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita 

operacional bruta anual menor ou igual a R$ 10,5 milhões;
• 80% para projetos que envolvam médias empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita operacional 

bruta anual maior que R$ 10,5 milhões e menor ou igual a R$ 60 milhões;
• 70% para projetos que envolvam grandes empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita operacional 

bruta anual maior que R$ 60 milhões – vide observação no item F1.

 » Os beneficiários dos recursos financeiros do Fundo Amazônia serão as Instituições Tecnológicas (ITs) e/ou Instituições 
de Apoio (IA). 

 » Instituição Tecnológica (IT): pessoa jurídica de direito público interno ou entidade direta ou indiretamente por 
ela controlada ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tenham por missão institucional, 
dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, bem como 
desenvolvimento tecnológico.

 » Instituições de Apoio (IA): instituições sem fins lucrativos criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, 
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições de ensino 
superior e de pesquisa científica e tecnológica e instituições criadas ao amparo da Lei nº. 8.958, de 20 de dezembro de 
1994, que possuam esta mesma finalidade.

 » As empresas e/ou demais entidades com fins econômicos com interesse estratégico nas pesquisas não serão 
beneficiárias diretas dos recursos. Elas serão intervenientes nas operações de financiamento e deverão aportar 
contrapartida financeira complementando os recursos do Fundo Amazônia.

 » São apoiáveis os investimentos realizados em benefício da Instituição Tecnológica (IT), com propósito específico de 
atender aos objetivos do projeto

 » A participação na propriedade intelectual e nos resultados econômicos provenientes da exploração das criações 
resultantes do projeto obedecerá aos dispositivos previstos na Lei da Inovação (Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 
2004). Assim, as partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos 
resultados. Essas serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor 
agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados 
pelas partes contratantes no projeto.

 » Durante a etapa de análise o BNDES verificará aspectos relacionados aos direitos de propriedade intelectual 
resultantes do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação com intuito de evitar, quando pertinente, práticas 
restritivas de utilização e cessão desses direitos. Além dos aspectos referidos, o BNDES verificará, também, na etapa de 
análise, os critérios de rateio dos resultados financeiros do projeto.
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G. Diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia em 
projetos de desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do 
desmatamento nos demais biomas brasileiros

ÁREA DE APLICAÇÃO LIMITE DE APLICAÇÃO DO TOTAL DOS 
RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO

TABELAS 

Projetos nos demais biomas brasileiros e em 
outros países tropicais 

20% G e H

CRITÉRIOS ORIENTADORES

G1 – DIVERSIDADE DE ATORES ENVOLVIDOS E GOVERNANÇA COMPARTILHADA
Projetos que envolvam a articulação entre diversos atores, do setor público, privado, terceiro setor ou comunidades locais, 
com estrutura de governança compartilhada. 

G2 – RELEVÂNCIA
Projetos que desenvolvam e implementem metodologia de monitoramento de longo prazo para REDD.

G3 – PRIORIDADE
No âmbito do apoio a outros biomas brasileiros, terão prioridade os projetos de sistema de monitoramento por bioma, de 
caráter permanente, que contribuam para o monitoramento em escala nacional e de sistema de controle do desmatamento, 
queimadas e incêndios florestais, conforme planos de prevenção e controle.

G4 – ESCOPO
Projetos de cadastramento ambiental rural (CAR) são considerados como parte dos sistemas de controle ambiental.

CONDICIONANTES MÍNIMOS PARA PROJETOS

G5 – INDICADORES DE RESULTADO
Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados à implantação de sistema de 
monitoramento de desmatamento ou degradação florestal.

G6 – PROPONENTES/EXECUTORES
Projeto deve incluir anuência de todos os parceiros e coexecutores.

G7 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Projeto deve contar com uma instância de acompanhamento, necessariamente com participação de entes governamentais 
e da sociedade civil. Projetos que envolvam o desenvolvimento de sistemas de monitoramento devem contar com 
instância de acompanhamento, necessariamente com participação de entes governamentais e da sociedade civil. As 
comunidades envolvidas deverão ser explicitadas no projeto. Projetos relacionados às atribuições dos órgãos públicos, ou ao 
estabelecimento de políticas públicas, não necessitam, obrigatoriamente, da anuência dos beneficiários.

G8 – CONTRIBUIÇÃO PARA REDD
Projeto deve contribuir direta ou indiretamente para levar à REDD. 

G9 – ADICIONALIDADE DE RECURSOS
Projetos devem representar adicionalidades aos orçamentos públicos destinados as áreas de aplicação do Fundo Amazônia. 

G10 – CONTRAPARTIDA
Deve apresentar contrapartida e/ou contribuições não financeiras, demonstrando adicionalidades aos recursos tomados 
junto ao Fundo Amazônia e produzindo um efeito multiplicador para os investimentos do Fundo. As contrapartidas podem 
se dar na forma recursos financeiros diretamente investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras 
formas indiretas. Na aplicação deste Critério poderão ser considerados os seguintes aspectos: orçamento médio executado 
nos 2 anos anteriores no orçamento público investido na ação proposta; grau de contingenciamento de recursos no 
orçamento público para a execução da ação; e previsão nos planos plurianuais de governo vigentes (PPAs).

G11 – BASE TERRITORIAL
Projetos devem necessariamente abordar o monitoramento das florestas de, pelo menos, um bioma por completo.

G12 – PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA
Sistemas de monitoramento apoiados pelo Fundo Amazônia devem ser constituídos com base em plataformas que permitam 
ampla divulgação, transparência e acesso aos dados produzidos, por meio da internet. O BNDES disponibilizará ferramenta 
padronizada de integração e divulgação de informações atualizadas da implementação de todos os projetos.

G13 – SUSTENTABILIDADE DO PROJETO
Demonstração da capacidade de sustentação econômica do projeto após a sua implantação.
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G14 – DESCONCENTRAÇÃO DOS RECURSOS
Deve-se buscar equilibrar, no conjunto da atuação do Fundo, o apoio a todas as suas áreas temáticas, de acordo com as 
prioridades que forem definidas. 

MODALIDADES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

G15 – APLICAÇÃO DIRETA – INVESTIMENTO
Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. 

Inclui investimentos em construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabelecimento de iniciativas. Os 
projetos podem envolver o emprego de mais de uma modalidade.

G16 – APLICAÇÃO DIRETA – CUSTEIO
Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. 

Inclui gastos de viagem/missões de campo, consultorias de pessoa física ou jurídica, materiais de campo, comunicação entre 
outros. Os projetos podem envolver o emprego de mais de uma modalidade.

RESTRIÇÃO DE USO DOS RECURSOS

G17 – DIÁRIAS
Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que 
esteja no exercício de função pública. Não se aplica esta restrição em caso de financiamento a atividades de pesquisa. 

G18 – PAGAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS
Não poderão ser efetuados pagamentos de salários ou qualquer tipo de remuneração a servidores públicos em regime de 
dedicação exclusiva nas três esferas de governo (não se aplica a restrição ao pagamento de bolsas de estudo ou pesquisa 
especificamente relacionadas ao projeto). 

G19 – IMPOSTOS E TRIBUTOS
Os recursos não poderão ser aplicados em pagamento de tributos ou impostos que não sejam inerentes e ou parte 
integrante do custeio ou investimentos realizados pelo projeto (restrição não se aplica a tributos relacionados às atividades 
dos projetos, como ICMS incluído nos preços dos produtos; INSS sobre o pagamento de serviços de pessoa física etc.).

CRITÉRIOS DE EQUIDADE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

G20 – EQUIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ESTADO
Evitar a concentração de recursos de projetos em um mesmo bioma.

H. Diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia 
em projetos de desenvolvimento de sistemas de monitoramento do 
desmatamento em outros países tropicais

ÁREA DE APLICAÇÃO LIMITE DE APLICAÇÃO DO TOTAL DOS 
RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO

TABELAS 

Projetos nos demais biomas brasileiros e em 
outros países tropicais 

20% G e H

CRITÉRIOS ORIENTADORES

H1 – DIVERSIDADE DE ATORES ENVOLVIDOS E GOVERNANÇA COMPARTILHADA
Projetos que envolvam a articulação entre diversos atores, do setor público, privado, terceiro setor ou comunidades locais, 
com estrutura de governança compartilhada. Projetos que envolvam articulação regional.

H2 – RELEVÂNCIA
Países com maior cobertura florestal.

H3 – ESCOPO
Em outros países tropicais, o apoio do Fundo Amazônia será limitado a projetos que contribuam para a criação ou 
aprimoramento de sistemas de monitoramento da cobertura florestal.

Entende-se por sistemas de monitoramento da cobertura florestal a aplicação de técnicas que envolvam o processamento 
(ex.: georreferenciamento, realces e classificação) de imagens da superfície terrestre (satelitais ou aerotransportadas) 
para fins de mapeamento temático da vegetação com o uso da informação produzida (ex.: elaboração de mapas, análises 
espaciais e estatísticas) para o subsídio à gestão florestal.
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CONDICIONANTES MÍNIMOS PARA PROJETOS

H4 – INDICADORES DE RESULTADO
Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados à implantação de sistema de 
monitoramento de desmatamento ou degradação florestal.

H5 – PROPONENTES/EXECUTORES
Projeto deve ser apresentado pelo governo central do país beneficiário, por instituições multilaterais, ou ainda, por 
instituições brasileiras governamentais, devendo contar com a anuência formal, nos dois últimos casos, do governo central 
do país que se beneficiará com as ações a serem desenvolvidas pelo projeto.

H6 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Projeto deve contar com uma instância de acompanhamento, necessariamente com participação de entes governamentais e 
da sociedade civil. Projetos relacionados às atribuições dos órgãos públicos, ou ao estabelecimento de políticas públicas, não 
necessitam, obrigatoriamente, da anuência dos beneficiários.

H7 – CONTRIBUIÇÃO PARA REDD
Projeto deve contribuir direta ou indiretamente para levar à REDD. 

H8 – CONTRAPARTIDA
Deve apresentar contrapartida e/ou contribuições não financeiras, demonstrando adicionalidades aos recursos tomados 
junto ao Fundo Amazônia e produzindo um efeito multiplicador para os investimentos do fundo. Poderão ser considerados 
os seguintes aspectos: orçamento médio executado nos dois anos anteriores no orçamento público investido na ação 
proposta; grau de contingenciamento de recursos no orçamento público para a execução da ação e previsão nos planos 
plurianuais de governo vigentes. As contrapartidas podem se dar na forma recursos financeiros diretamente investidos no 
projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas indiretas.

H9 – PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA
Sistemas de monitoramento apoiados pelo Fundo Amazônia devem ser constituídos com base em plataformas que permitam 
ampla divulgação, transparência e acesso aos dados produzidos, por meio da internet.

H10 – SUSTENTABILIDADE DO PROJETO
Demonstração da capacidade de sustentação econômica do projeto após a implantação. O BNDES disponibilizará ferramenta 
padronizada de integração e divulgação de informações atualizadas da implementação de todos os projetos.

H11 – DESCONCENTRAÇÃO DOS RECURSOS
Deve-se buscar equilibrar, no conjunto da atuação do Fundo, o apoio a todas as suas áreas temáticas, de acordo com as 
prioridades que forem definidas. 

H12 – ETAPA PRÉVIA
Como etapa de consideração de projetos internacionais, o BNDES solicitará, previamente ao seu processo de enquadramento 
de projetos, avaliação formal do Ministério das Relações Exteriores (MRE) sobre a prioridade e os impactos do projeto no 
que se refere às relações externas do Brasil.

MODALIDADES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

H13 – APLICAÇÃO DIRETA – INVESTIMENTO
Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. 

Inclui investimentos em construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabelecimento de iniciativas.  
Os projetos podem envolver o emprego de mais de uma modalidade.

H14 – APLICAÇÃO DIRETA – CUSTEIO
Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. 

Inclui gastos de viagem/missões de campo, consultorias de pessoa física ou jurídica, materiais de campo, comunicação entre 
outros. Os projetos podem envolver o emprego de mais de uma modalidade.

RESTRIÇÃO DE USO DOS RECURSOS

H15 – DIÁRIAS
Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que 
esteja no exercício de função pública. Não se aplica esta restrição em caso de financiamento a atividades de pesquisa. 

H16 – PAGAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS
Não poderão ser efetuados pagamentos de salários ou qualquer tipo de remuneração a servidores públicos em regime de 
dedicação exclusiva nas três esferas de governo (não se aplica a restrição ao pagamento de bolsas de estudo ou pesquisa 
especificamente relacionadas ao projeto). 

H17 – IMPOSTOS E TRIBUTOS
Os recursos não poderão ser aplicados em pagamento de tributos ou impostos que não sejam inerentes e ou parte 
integrante do custeio ou investimentos realizados pelo projeto.
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CRITÉRIOS DE EQUIDADE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

H18 – EQUIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR PAÍS
Evitar a concentração de recursos de projetos em um mesmo país.

I – Focos para o apoio do Fundo Amazônia no biênio 2013-2014

ORIENTAÇÕES GERAIS

I1 – FOCOS PARA O BIÊNIO 2013-2014
Nos itens a seguir são definidos os focos de atuação do Fundo Amazônia para o biênio 2013-2014 e estabelecidos diretrizes e 
critérios adicionais. O apoio a projetos apresentados por governos deve representar adicionalidade aos orçamentos públicos 
destinados às áreas de aplicação do Fundo Amazônia.

I2 – CONDICIONANTES DO APOIO AOS ESTADOS
O apoio a novos projetos apresentados por governos estaduais estará condicionado a que o estado interessado esteja em 
processo de realização do necessário investimento para a implantação do CAR em seu território, com recursos do Fundo 
Amazônia, próprios ou de outras fontes. 

Deverá ser incluída nos contratos do Fundo Amazônia com os estados, obrigação contratual prevendo a revisão, pelos 
estados, de seus planos de prevenção e combate ao desmatamento, caso estejam desatualizados. 

O apoio a projetos de combate aos incêndios florestais ou queimadas irregulares estará condicionado ao estabelecimento 
de compromisso, pelas corporações de bombeiros/governos estaduais, de pronto emprego da tropa nas situações de 
emergência ambiental por incêndio florestal quando formalmente solicitado pelo Ministério do Meio Ambiente.

I3 – INFRAESTRUTURA DE PESQUISA
O apoio do Fundo Amazônia ao desenvolvimento científico e tecnológico incluirá o apoio à necessária infraestrutura de pesquisa.

I4 – CONSOLIDAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PROJETOS
Está autorizado o apoio direto (“balcão”) à segunda fase de projetos previamente apoiados pelo Fundo Amazônia, 
concluídos ou em fase final de execução, que objetivem a continuidade e a ampliação de seus resultados, considerando 
prioritariamente aqueles que se enquadrem nos focos definidos para o biênio 2013-2014. 

BIOMA AMAZÔNIA – EIXO MONITORAMENTO E CONTROLE

I5 – REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)
Promoção do processo de regularização ambiental de posses e propriedades rurais, através de inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e fortalecimento de sistemas estaduais de gestão do CAR visando a sua integração ao Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural (Sicar).

O apoio à implantação do CAR será feito prioritariamente através de operações com os estados, que poderão firmar 
parcerias/contratações no âmbito da Lei n 8.666/1993 para a execução das ações necessárias. Ficará a cargo do Ministério 
do Meio Ambiente definir requisitos mínimos para a criação dos sistemas estaduais de CAR. Caberá prioritariamente 
aos estados contratar com o Fundo Amazônia o apoio financeiro para a execução dessas ações, ficando diretamente 
responsáveis pela sua implementação e correspondente prestação de contas junto ao BNDES.

I6 – SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS
Estruturação do sistema nacional de controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos 
florestais e sua integração com os sistemas estaduais da Amazônia Legal e com o SICAR.

I7 – FISCALIZAÇÃO E POLÍCIA AMBIENTAL 
Fortalecimento das estruturas de fiscalização e de polícia ambiental do governo federal e dos governos estaduais, com 
critérios que garantam uma ação conjunta.

I8 – GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL
Apoio ao fortalecimento da gestão ambiental municipal, para fins de implantação do CAR e/ou descentralização da 
atividade de licenciamento ambiental de impacto local que lhe for legalmente delegada. 

O apoio à estruturação dos órgãos municipais de meio ambiente será feito exclusivamente através de operações com os 
estados, que terão a responsabilidade de aglutinar essas demandas, devendo envidar esforços para abranger todos os 
municípios de seu território, mediante processo participativo de construção dos projetos.

I9 – INCÊNDIOS FLORESTAIS E QUEIMADAS IRREGULARES
Apoio a ações de combate a incêndios florestais e queimadas irregulares apresentadas por órgãos de governo com atuação 
na Amazônia Legal.

I10 – MONITORAMENTO 
Apoio ao monitoramento do desmatamento, degradação florestal e das queimadas no Bioma Amazônia, prioritariamente 
em terras indígenas localizadas em áreas de alta pressão de desmatamento.
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BIOMA AMAZÔNIA – EIXO FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS

I11 – PROGRAMA ASSENTAMENTOS VERDES
Implementação do “Programa Assentamentos Verdes” (Programa de Prevenção, Combate e Alternativas ao Desmatamento 
Ilegal em Assentamentos da Amazônia – PPCADI – Amazônia), prioritariamente em: (i) assentamentos situados em 
municípios incluídos pelo Ministério do Meio Ambiente na lista dos municípios prioritários para as ações de combate ao 
desmatamento; e (ii) os assentamentos com maior cobertura florestal.

I12 – MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
Apoio ao manejo florestal madeireiro sustentável.

I13 – ECONOMIA EXTRATIVISTA
Apoio à valorização da economia extrativista em unidades de conservação de uso sustentável e suas zonas de amortecimento 
em apoio ao plano nacional da sociobiodiversidade, com prioridade para (i) as reservas extrativistas (Resex) onde se observem 
altos índices de desmatamento; (ii) unidades de conservação inseridas no Programa Bolsa Verde; e (iii) unidades de conservação 
situadas em municípios incluídos pelo Ministério do Meio Ambiente na lista dos municípios prioritários para as ações de 
combate ao desmatamento.

I14 – PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
Apoio à recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal objetivando a implantação de Programas de 
Regularização Ambiental (PRA) de posses e propriedades rurais.

I15 – AGRICULTURA FAMILIAR
Apoio a atividades produtivas sustentáveis de comunidades constituídas majoritariamente por agricultores familiares.

BIOMA AMAZÔNIA – EIXO ORDENAMENTO FUNDIÁRIO E TERRITORIAL

I16 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Apoio à regularização fundiária de terras públicas, com prioridade nas áreas críticas por pressão do desmatamento, 
priorizadas, ainda, as ações de digitalização do acervo fundiário e construção ou consolidação das bases cartográficas 
fundiárias dos estados e a informatização de registros de imóveis e de órgãos estaduais de terras. 

Não será passível de apoio o pagamento de indenizações por desapropriação.

I17 – TERRAS INDÍGENAS
Apoio à elaboração e implementação dos planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, alinhados com a 
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI).

I18 – ÁREAS PROTEGIDAS
Apoio à criação e consolidação de áreas protegidas.

BIOMA AMAZÔNIA – FOCO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

I19 – NOVOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE
Apoio à pesquisa científica e tecnológica voltada às cadeias de produtos da sociobiodiversidade, inclusive para o 
desenvolvimento de novos produtos a partir da biodiversidade amazônica – fármacos, fitofármacos, medicamentos, 
produtos cosméticos e outros de interesse das indústrias química e de alimentos.

I20 – ATIVIDADES PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS
Apoio à pesquisa científica e tecnológica voltada ao manejo florestal madeireiro, à recuperação de áreas degradadas, à 
integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), à pesca e aquicultura sustentáveis.

I21 – SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
Apoio ao desenvolvimento de metodologias para mensuração do estoque e da capacidade de armazenamento de carbono 
da biomassa da Floresta Amazônica e de mensuração de outros serviços ecossistêmicos.

I22 – SILVICULTURA NATIVA
Apoio ao desenvolvimento de tecnologias para silvicultura de espécies nativas, incluindo a produção e armazenamento de 
sementes e mudas.

I23 – SISTEMAS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO DESMATAMENTO
Apoio ao desenvolvimento de tecnologias de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento e de processamento 
de imagens da superfície terrestre para fins de mapeamento temático da vegetação como subsídio a gestão florestal.

I24 – NOVOS PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Apoio à pesquisa socioeconômica com metodologias participativas para novos padrões de desenvolvimento sustentável para 
a região.

BIOMA AMAZÔNIA – MODALIDADES OPERACIONAIS

I25 – ORIENTAÇÃO 
Os focos definidos nos itens I 5 a I 24 anteriores serão apoiados exclusivamente através da apresentação direta de projetos 
estruturantes ou de projetos selecionados através de chamadas públicas promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia 
(BNDES) ou por intermédio de instituições parceiras.
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I26 – PROJETO ESTRUTURANTE 
Projeto estruturante é aquele que atenda cumulativamente aos critérios a seguir:

Contribua para a implementação de uma política pública.

Seja resolutivo em relação à situação-problema.

Tenha escala no território (sempre que o projeto desenvolva as suas ações no território).

Será considerado atendido o critério “ter escala no território” quando, por exemplo, as ações do projeto abrangerem em 
sua totalidade um conjunto de municípios, de assentamentos ou de áreas protegidas, uma região estadual de planejamento, 
o entorno de obras do PAC etc. A definição da escala territorial deve ser balizada de acordo com as características do projeto 
e as respectivas políticas públicas.

Os projetos estruturantes poderão ser propostos por: (a) órgãos do governo federal; (b) órgãos dos governos estaduais; ou 
(c) organizações privadas sem fins lucrativos. 

No caso de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, os projetos estruturantes poderão ser propostos por 
instituições científicas e tecnológicas e/ou suas fundações de apoio e/ou organizações da sociedade civil que tenham essa 
finalidade definida em seu contrato social ou estatuto, ou ainda, propostos por órgãos do governo federal ou dos governos 
estaduais. No âmbito do desenvolvimento científico e tecnológico, também poderão ser apoiadas na modalidade direta 
(“balcão”) iniciativas que objetivem a formulação de estratégias inovadoras de combate ao desmatamento. 

I27 – CHAMADA PÚBLICA 
Além das chamadas de projetos promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia (BNDES), será admitido o apoio a 
instituições parceiras para que estas promovam chamadas públicas de projetos. As instituições parceiras deverão comprovar 
experiência, conhecimento e capacidade operacional para conferir qualidade e escala às chamadas públicas, entendendo-se 
por instituições parceiras as entidades do terceiro setor e dos governos federal e estadual. 

O Fundo Amazônia estará aberto permanentemente à apresentação, por instituições parceiras, de pedidos de colaboração 
financeira que busquem o seu apoio para a realização de chamadas públicas de projetos, com foco nas ações priorizadas 
para o biênio 2013-2014, conforme itens I 5 a I 24 anteriores. 

As chamadas públicas promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia ou apoiadas indiretamente através das instituições 
parceiras, deverão ser objeto de publicidade, com a sua divulgação na página na Internet do Fundo Amazônia ou das 
instituições parceiras responsáveis, conforme o caso. 

Também poderão ser objeto de apoio estudos e pesquisas nas áreas temáticas do Fundo Amazônia, selecionados pelo 
BNDES, por meio de chamadas públicas, que propiciem, direta ou indiretamente, a geração de projetos que possam implicar 
significativos investimentos públicos ou privados.

O APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA EM OUTROS BIOMAS BRASILEIROS

I28 – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
Serão apoiados: (i) prioritariamente projetos propostos por governos estaduais com a presença dos biomas cerrado e/ou 
caatinga em seu território, visando à promoção do processo de regularização ambiental de posses e propriedades rurais, 
através de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), por meio da adesão ou integração ao Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural (Sicar) e (ii) o desenvolvimento de sistemas de monitoramento do Programa de Regularização Ambiental (PRA).

O APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA EM OUTROS PAÍSES TROPICAIS

I29 – SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO EM OUTROS PAÍSES TROPICAIS
Continua autorizado o apoio do Fundo Amazônia a projetos que contribuam para a criação ou aprimoramento de sistemas de 
monitoramento da cobertura florestal em outros países tropicais, conforme diretrizes e critérios vigentes (veja itens H 1 a H 18).
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