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MENSAGEM DA MINISTRA DO MEIO 
AMBIENTE E DO PRESIDENTE DO BNDES

Caro(a) leitor(a), 

É com grande satisfação que apresentamos o sexto relatório anual 

de atividades do Fundo Amazônia. O ano de 2014 foi concluído com 

números bastante expressivos, tanto na colaboração financeira não 

reembolsável, que atingiu montante superior a R$ 1 bilhão, quanto nos 

projetos aprovados, 69 no total, dos quais 21 projetos somente em 2014. 

O Fundo se destaca, portanto, como instrumento das políticas nacionais 

de combate ao desmatamento e também no cenário internacional como 

mecanismo de pagamento por resultados alcançados na redução das 

emissões de gases do efeito estufa derivados do desmatamento.

Ao longo de seus seis anos de atuação, destaca-se o esforço do 

Fundo para que entidades locais sejam cada vez mais apoiadas no 

desenvolvimento de suas atividades. Nos dez projetos oriundos da 

chamada pública de projetos produtivos sustentáveis aprovados 

até o fim de 2014, por exemplo, 78 instituições parceiras, além das 

proponentes, estão sendo apoiadas com até R$ 500 mil cada. São 

predominantemente associações e cooperativas, com relação direta 

com o território e com as comunidades tradicionais, assentamentos e 

agricultores familiares. Além desses projetos capitaneados por entidades 

aglutinadoras, há outros que atuam por meio de seleções públicas, como 

o Fundo Dema, o Fundo Kayapó e os projetos do Instituto Sociedade, 

População e Natureza (ISPN) e da Fundação Banco do Brasil (FBB), que 

apoiam mais de uma centena de projetos de menor porte.

Também cabe destacar o lançamento, em 2014, da chamada pública de 
projetos para apoio à elaboração e implementação de Planos de Gestão 
Territorial e Ambiental em Terras Indígenas (PGTAs), que deverão gerar 
benefícios diretos aos povos indígenas da Região Amazônica, ampliando 
ainda mais o apoio a esse público prioritário do Fundo Amazônia. 

O apoio à implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi 
ampliado em 2014, alcançando, inclusive, outros biomas brasileiros, 
conforme prerrogativa do decreto de criação do Fundo Amazônia e das 
diretrizes aprovadas pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA).  
Isso demonstra o comprometimento do Fundo também com as 
políticas públicas estruturantes que contribuem para a redução do 
desmatamento, ao apoiar o monitoramento ambiental do território 
nacional, por meio de um instrumento fundamental para promoção da 
regularidade ambiental das propriedades rurais.

O sucesso do Fundo Amazônia é, a um só tempo, resultado da expressiva 
redução do desmatamento na Amazônia – queda de mais de 80% em 
relação a 2004 – e, também, elemento importante para a continuidade 
desse esforço do governo brasileiro e de todos os segmentos de sua 
sociedade. Trata-se de resultado que reflete o compromisso do país em 
caminhar a passos largos na direção de uma economia de baixo carbono. 
O Ministério do Meio Ambiente e o BNDES estão engajados para o 
alcance desse objetivo, e o Fundo Amazônia é um importante símbolo 
dessa parceria.

Nessa trajetória do Fundo Amazônia, seus doadores têm um decisivo 
papel para torná-lo, hoje, uma referência internacional como agente 
financeiro do mecanismo conhecido sob a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) como Redução de Emissões 
provenientes do Desmatamento e da Degradação florestal (REDD+).  



Impossível deixar de mencionar a parceria e a participação do governo 
da Noruega, que apostou em inédito e inovador modelo de cooperação 
bilateral com o Brasil antes mesmo da criação do Fundo Amazônia e 
antes que as regras internacionais para esse tipo de colaboração fossem 
definidas. O ano de 2014 marcou a finalização das transferências do 
compromisso de colaboração financeira da Alemanha, novo aporte 
de recursos da Noruega e doações da Petrobras, ampliando, assim, o 
leque de esforços para a manutenção dos resultados de redução do 
desmatamento obtidos. 

Este relatório mostra os resultados alcançados por cada um dos projetos 
apoiados e, também, procura capturar o impacto regional do conjunto 
de projetos. São muitas atividades sendo desenvolvidas em todos os 
estados da região, nos computadores e escritórios, mas principalmente 
na floresta, no campo, em rios e estradas percorridos por técnicos de 
diversas instituições. De forma que cada castanha beneficiada, “muvuca” 
plantada ou propriedade georreferenciada se integre a um processo 
maior de transformação, contribuindo na promoção de um modo de 
desenvolvimento que reúna toda a grandiosidade e diversidade da 
Amazônia e de seus habitantes.

Junho de 2015 

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

Luciano Coutinho
PRESIDENTE DO BNDES
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Prezado(a) leitor(a),

O Fundo Amazônia é uma iniciativa pioneira de financiamento de ações de Redução de Emissões 
provenientes do Desmatamento e da Degradação florestal (REDD+). Nesse contexto, é relevante o 
relato de seu processo de implementação e a apresentação de seus resultados.

Esta publicação está estruturada em três blocos, a saber: “Atuação do Fundo Amazônia”, “Projetos 
apoiados” e “Anexos”.

No primeiro bloco, além de informações sobre governança, comunicação, captação e funcionamento 
do Fundo Amazônia, encontra-se a seção sobre monitoramento e avaliação de resultados, que vem 
sendo enriquecida a cada ano, com indicadores acompanhados no nível dos projetos e também 
regionalmente.

No segundo bloco, são apresentados os projetos apoiados organizados nos seguintes grupos: projetos 
concluídos, para os quais é relatada uma avaliação preliminar de seus resultados; projetos aprovados 
em 2014, com seu contexto, breve descrição e lógica de intervenção; e projetos aprovados até 2013, 
para os quais são relatadas de forma sintética as atividades já realizadas. Cabe complementar 
que, na página do Fundo Amazônia na internet (www.fundoamazonia.gov.br), encontram-se 
informações mais detalhadas sobre todos os projetos.

No fim do relatório, encontram-se os anexos, com destaque para os relatórios de auditoria financeira  
e de cumprimento.

Boa leitura!

FUNDO AMAZÔNIA.
O BRASIL CUIDA.
O MUNDO APOIA.
TODOS GANHAM.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
Considerada a maior reserva de diversidade 
biológica do mundo, a Amazônia é também o 
maior bioma 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 
aproximadamente 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.

Sessenta por cento da Bacia Amazônica 
encontra-se em território brasileiro, onde o 
Bioma Amazônia 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 do Tocantins 
(9%), de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Amazônia Legal

Bioma Amazônia 

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 
Américado 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 
do 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.

INTRODUÇÃO

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

Figura 1: Amazônia 
Legal (mapa dos 
estados no Bioma 
Amazônia)

Tabela 1: Amazônia – alguns conceitos

Fonte: BNDES.
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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 desmatamento 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 prestação 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 temáticas, especificadas  
no Decreto 6.527/08:

I. gestão de florestas públicas e áreas 

protegidas;

II. controle, monitoramento e fiscalização 

ambiental;

III. manejo florestal sustentável;

IV. atividades econômicas desenvolvidas com 

base no 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 desenvolvimento de sistemas de 

monitoramento e controle do desmatamento 

em outros biomas brasileiros e em florestas 

tropicais de outros países.

As iniciativas elegíveis ao apoio do Fundo 

Amazônia devem estar em consonância 

com o Plano Amazônia Sustentável (PAS), o 

Plano de Ação para 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 RECENTE
Confirmando a trajetória verificada na última 

década, a taxa de desmatamento na Amazônia 

brasileira manteve a tendência de queda em 

2014, com redução estimada de 18% relativa 

ao período anual anterior, conforme dados do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 

Assim, entre 2004 e 2014, o desmatamento na 

região foi reduzido em mais de 80%.

Esse grande êxito alcançado pelo governo e 

pela sociedade brasileira teve seu fio condutor 

na articulação, primeiramente entre os diversos 

órgãos do governo federal e depois avançando 

na participação dos estados e dos municípios, 

dentro das linhas mestras traçadas pelo 

PPCDAm. A sociedade civil também teve papel 

fundamental nesse processo, promovendo 

a mobilização social e fomentando soluções 

inovadoras por meio de saberes e fazeres, 

tradicionais ou não.

O PPCDAm encontra-se em sua terceira fase 

de execução tendo incorporado novas frentes 

INTRODUÇÃO
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de atuação. A partir do novo Código Florestal 

aprovado em 2012, a implementação do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) se firmou 

como uma das prioridades na agenda da 

sustentabilidade no país. Concebido para 

ser o principal instrumento de promoção e 

verificação da regularidade ambiental das 

propriedades rurais, esse instrumento inovador 

desenvolvido na própria Região Amazônica 

também pode alavancar outros temas 

importantes, como a regularidade fundiária e a 

recuperação de áreas degradadas.

O apoio à implantação do CAR foi um dos 

focos de atuação definidos pelo COFA 

para o biênio 2013-2014. Em 2014, mais 

quatro projetos com atividades voltadas à 

implantação do CAR foram aprovados pelo 

fundo, e dois deles foram apresentados 

pelos estados da Bahia e do Mato Grosso 

do Sul, que contêm expressivas parcelas dos 

biomas Cerrado e Caatinga, definidos como 

prioritários pelo COFA no apoio do fundo fora 

do Bioma Amazônia.

Com isso, a carteira de projetos com atividades 

ligadas ao CAR, apoiados pelo Fundo Amazônia, 

monta a 13 projetos, advindos não só de 

órgãos estaduais, mas também de municípios 

e de organizações não governamentais (ONG), 

com mais de R$ 200 milhões destinados 

para efetivação dessa política central da 

governança ambiental. Importante ressaltar 

que a cooperação técnica e institucional entre 

o Fundo Amazônia e o Ministério do Meio 

Ambiente garante o alinhamento dos projetos 

apoiados ao Sistema Nacional de Cadastro 

Ambiental Rural (Sicar).

Outro destaque do ano foi a aprovação de 

nove projetos oriundos da Chamada Pública de 

Projetos Produtivos Sustentáveis, que, somados 

ao projeto aprovado no fim de 2013, totalizam 

mais de R$ 46 milhões no apoio ao manejo 

florestal comunitário, à pesca, aos sistemas 

agroflorestais, ao extrativismo, e outros. 

Como a modalidade de apoio estabelecida 

na chamada pública previa a aglutinação 

de outras instituições além da proponente, 

o conjunto dos projetos apoiados até o 

momento viabilizará o apoio às atividades 

de 82 instituições parceiras, entre associações 

comunitárias, indígenas, quilombolas, 

extrativistas e de pequenos produtores rurais, 

em 74 municípios de sete estados amazônicos.

O apoio aos povos indígenas também é uma 

das prioridades para o Fundo Amazônia. Com 

a aprovação de mais três projetos voltados aos 
povos indígenas da região, o total de recursos 
direcionados para esse público prioritário do 
Fundo Amazônia alcança R$ 80 milhões. São 
quatro projetos com foco exclusivo no apoio aos 
povos indígenas, envolvendo planejamento e 
controle territorial, gestão ambiental, atividades 
produtivas e proteção a povos isolados e outros 
oito projetos com ações em comunidades 
indígenas. Nos próximos anos, esse apoio se 
intensificará com os projetos provenientes da 
Chamada Pública de Projetos Voltados ao Apoio 
de Planos de Gestão Territorial e Ambiental em 
Terras Indígenas, que recebeu vinte propostas 
até 21 de novembro de 2014,1 e irá concluir em 
2015 seu processo de seleção, com participação 
do Ministério do Meio Ambiente, da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), da Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(Coiab), do BNDES e da representação dos 
estados no COFA.

Também em 2014, houve a aprovação de um 
projeto emblemático para o Fundo Amazônia 
e para o combate ao desmatamento na região, 
com vistas à ampliação e ao aprimoramento do 
monitoramento ambiental por satélites  

1  Data de encerramento das inscrições na chamada pública. 

INTRODUÇÃO
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realizado pelo Inpe. Esse trabalho vem 
sendo desenvolvido pelo Inpe desde 1988, 
inicialmente por meio do sistema Prodes, que 
apresenta as taxas anuais de desmatamento 
na região, e agregando, em 2004, o Deter, 
sistema de alerta para suporte à fiscalização 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
e é reconhecido como de fundamental 
importância para o planejamento e a 
execução de políticas públicas de combate ao 
desmatamento na Amazônia.

Entre as diversas ações previstas nesse 
projeto, que receberá R$ 67 milhões de 
apoio do Fundo Amazônia, pode-se destacar 
o aperfeiçoamento de vários sistemas 
e ferramentas que monitoram não só o 
desmatamento mas também os focos de 
incêndios e as mudanças no uso da terra. 
Estudos sobre as dinâmicas de desmatamento 
e que permitam uma melhor estimativa da 
biomassa e das emissões de carbono no Bioma 
Amazônia serão subsídios importantes para 
o aprimoramento contínuo das políticas 
públicas que visam ao desenvolvimento 
sustentável da região.

Além disso, mais quatro projetos foram 

aprovados em 2014, envolvendo o apoio à 

gestão municipal, à gestão de unidade de 

conservação, ao combate a incêndios e ao 

desenvolvimento de atividades produtivas 

sustentáveis. Com isso, o Fundo Amazônia 

completa seu sexto ano de atividades com 

69 projetos apoiados, que totalizam um 

valor superior a R$ 1 bilhão em colaboração 

financeira. São números muito relevantes seja na 

perspectiva do apoio a projetos socioambientais 

no Brasil, seja no âmbito das finanças climáticas 

globais, especialmente em Redução de 

Emissões provenientes do Desmatamento e da 

Degradação florestal (REDD+).

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Apesar de a captação de recursos do 

Fundo Amazônia se basear em resultados 

já obtidos pelo Brasil na redução da taxa 

de desmatamento, a permanência desses 

resultados vai se dar com a construção de 

um modelo de desenvolvimento em que os 

serviços e os recursos que a floresta oferece 

sejam reconhecidos de forma ampla, efetiva 

e duradoura. É nesse contexto que o Fundo 

Amazônia pode dar apoio à implementação 

de políticas estruturantes para a região, 

por exemplo, o CAR e a Política Nacional 

de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas (PNGATI), além de considerar 

o papel fundamental que os povos e 

comunidades tradicionais da região têm 

desempenhado na proteção de seus territórios 

e recursos naturais.

A agenda da regularização ambiental das 

propriedades rurais, colocada na ordem 

do dia pelo novo Código Florestal, está 

criando uma base de geoinformações que 

enseja desdobramentos significativos para 

o desenvolvimento rural, por exemplo, a 

promoção de cadeias produtivas associadas 

à restauração florestal, como as de 

mudas e sementes florestais. Os projetos 

de recuperação de áreas degradadas 

evidenciadas pelo CAR, no âmbito dos 

Programas de Regularização Ambiental (PRA), 

serão uma oportunidade de aproximação 

entre as atividades rurais e florestais, de 

forma a otimizar as funções econômica e 

ambiental das propriedades.

Nesse contexto, o Fundo Amazônia renova seus 

desafios, com a determinação em prosseguir 

contribuindo na promoção de um modo de 

desenvolvimento amazônico que incorpore 

INTRODUÇÃO
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toda a grandiosidade e diversidade dessa região e seus habitantes, considerando também a 
perspectiva regional, já que as fronteiras da grande floresta se estendem por nove países. 

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 2013 a 31 de julho de 2014 (ano florestal 2014), foi de 4.848 km². Como 
se nota no Gráfico 1, desde 2004, quando o governo federal instituiu o PPCDAm, as taxas 
de desmatamento na Amazônia têm caído consistentemente. Verifica-se que a taxa média 
dos últimos cinco anos (5.746 km²) é consideravelmente (56%) inferior à do quinquênio 
imediatamente anterior (13.066 km²).

Gráfico 1: Desmatamento anual na Amazônia Legal, por corte raso (em km²)
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Fonte: Prodes/Inpe.
Nota: 2014 – dados preliminares.
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Na Tabela 2, podem-se verificar as taxas de desmatamento de 2014 nos estados que compõem a 
Amazônia Legal, comparadas às taxas de desmatamento consolidadas no ano anterior.

Tabela 2: Desmatamento por estado

Estados
Desmatamento 2013 

(km²)
Desmatamento 2014 

(km²)
Variação desmatamento  

2013-2014 (%)

Acre 221 312 41 

Amapá 23 0  -

Amazonas 583 464 (20)

Maranhão 403 246 (39)

Mato Grosso 1.139 1.048 (8)

Pará 2.346 1.829 (22)

Rondônia 932 668 (28)

Roraima 170 233 37 

Tocantins 74 48 (35)

Amazônia Legal 5.891 4.848 (18)

Fonte: Prodes/Inpe.

Houve significativa redução na taxa de 
desmatamento no ano florestal 2014 em 
relação ao de 2013, confirmando a tendência 
verificada a partir de 2004. O aumento na taxa 
de desmatamento verificado no ano florestal 
2013 não se repetiu no ano florestal 2014, o que 
provavelmente indica que não representou uma 
inflexão na tendência de redução das taxas de 
desmatamento. Em sete dos nove estados da 
Amazônia brasileira, a taxa de desmatamento 
apresentou redução e, no estado do Amapá, foi 
verificado desmatamento zero.

A estratégia do governo federal para o 
combate ao desmatamento tem sido exitosa. 
A redução na taxa anual de desmatamento 
em relação a 2004 é de 83%. De modo a 
viabilizar a permanência desses resultados, 
é fundamental que o governo federal, 
os governos estaduais e a sociedade civil 
mantenham: as ações de fiscalização na 
Amazônia nas regiões que concentram as 
maiores taxas de desmatamento; as iniciativas 
relacionadas à geração de trabalho e renda, 
por meio do desenvolvimento de atividades 
produtivas sustentáveis de base florestal; e as 
ações de ordenamento territorial. O Fundo 
Amazônia é uma ferramenta importante para 
o apoio a essas ações.

INTRODUÇÃO
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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 indígenas 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

CÁLCULO DAS TAXAS DE 
DESMATAMENTO

Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe/MCTI)

CERTIFICAÇÃO DAS EMISSÕES EVITADAS
Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA)

DIRETRIZES E CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS
Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA)

AUDITORIA INDEPENDENTE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Auditores independentes

CÁLCULO DAS  
EMISSÕES EVITADAS

Ministério do Meio Ambiente

DOADORES
Governos e empresas

CAPTAÇÃO  
DE RECURSOS  
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DE PROJETOS  
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e universidades

 

Fonte: 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 reduções efetivas das 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 10 de setembro de 2014, foi realizada a sétima reunião do CTFA, na qual foram estabelecidos  
o valor estimado de redução das emissões relativo ao ano florestal de 2013, correspondente a  
516,1 milhões de toneladas de CO2, e o valor-limite para captação do Fundo Amazônia relativo  
a esse período, de US$ 2.580.732.000,00.

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  

(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

7ª 10.9.2014 2013 516,1

Fonte: BNDES.

GOVERNANÇA  
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Comitê Orientador  
do Fundo Amazônia
O Comitê Orientador do Fundo Amazônia 
(COFA) tem por atribuição estabelecer as 
diretrizes e os critérios de aplicação dos 
recursos, bem como aprovar as informações 
sobre a aplicação dos recursos e o Relatório 
Anual do Fundo Amazônia.

Durante o ano de 2014, o COFA reuniu-se  
em duas sessões ordinárias.  
As reuniões são consignadas em Registros de 
Encaminhamentos e Temas (RET), que, depois 
de aprovados pelos 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.

15ª reunião do Comitê Orientador 
do Fundo Amazônia
A primeira reunião do ano realizou-se no dia  
4 de abril na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, 
e foi aberta pela ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, que mencionou a importância 
de esse comitê buscar caminhos inovadores 
de avaliação e de acompanhamento para a 
atuação do Fundo Amazônia. 

Durante a reunião, foi aprovado o Relatório 
Anual de Atividades do Fundo Amazônia 
referente a 2013 e autorizada a publicação 
de chamada pública para elaboração e 
implementação de Planos de Gestão Territorial 
e Ambiental de Terras Indígenas (PGTA). 

16ª reunião do Comitê Orientador 
do Fundo Amazônia
A segunda reunião de 2014 foi também 
realizada na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, 
no dia 5 de dezembro. Na abertura da reunião, 
a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, 
fez um balanço das atividades do ano, com 
destaque para a evolução nos desembolsos  
de recursos e nas aprovações e contratações  
de projetos. 

Foi realizada, ainda, apresentação do BNDES 
sobre o andamento da chamada pública para 
elaboração e implementação de PGTAs, que 
teve o prazo para inscrições encerrado em  
21 de novembro. Também durante o 
encontro, o Ministério do Meio Ambiente fez 
exposição sobre a dinâmica do desmatamento 
na Amazônia.

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 passaram a integrar as 
diretrizes e os critérios para aplicação dos 
recursos do Fundo Amazônia. Esse documento 
encontra-se anexo e contém as deliberações 
normativas 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.

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

GOVERNANÇA  
E CAPTAÇÃO
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Bioma Amazônia

MONITORAMENTO E CONTROLE

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
E CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)

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

O apoio à implantação do CAR será feito prioritariamente por meio 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.

GOVERNANÇA  
E CAPTAÇÃO
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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), 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 de posses e propriedades rurais.

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

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.

ÁREAS PROTEGIDAS Apoio à criação e consolidação de áreas protegidas.

GOVERNANÇA  
E CAPTAÇÃO
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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 por meio 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, à pesca e à 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.

GOVERNANÇA  
E CAPTAÇÃO
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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 “Tenha 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 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.
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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, do governo federal e dos governos estaduais.

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 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.

No caso dos projetos fora do Bioma Amazônia, os focos de atuação ficaram definidos da seguinte forma:

OUTROS BIOMAS BRASILEIROS

CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)
E PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAL (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 Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural; 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 o aprimoramento de 
sistemas de monitoramento da cobertura florestal em outros países tropicais, conforme diretrizes e critérios vigentes.
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Regras para a captação  
de recursos
A captação de recursos para o Fundo Amazônia 
é condicionada à redução das emissões de 
carbono oriundas do desmatamento, ou 
seja, o Brasil precisa comprovar a redução do 
desmatamento 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 
desmatada 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 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe),2 órgão público vinculado ao Ministério da 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 hectares, característica que tornou o sistema confiável e reconhecido 
internacionalmente.3

As taxas são calculadas anualmente para períodos que vão de 1º de agosto a 31 de julho. Dessa 
forma, as taxas de referência de 2014, por exemplo, envolvem os desmatamentos identificados de 
1º de agosto de 2013 a 31 de julho de 2014. 

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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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 alcançadas, corresponderão 
à redução de emissões de gases de efeito 
estufa, além de outros ganhos ambientais e 
benefícios socioeconômicos. Essas metas foram 
determinadas pelo Comitê Interministerial 
sobre Mudança do Clima, com a colaboração 
de outros colegiados e instâncias, entre eles, 

4 O PNMC pode ser consultado na íntegra no  
site <www.mma.gov.br/”h>.

o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e a Comissão Interministerial de Mudança Global do 
Clima. 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 (em km²)
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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 
redução 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 redução de mais de 48%. 

O Fundo Amazônia é uma grande inovação em relação a políticas públicas, pois representa o 
reconhecimento da necessidade de um instrumento financeiro que tenha capacidade de responder 
aos desafios da prevenção e do controle do desmatamento. Assim, sua atuação colabora para 
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o alcance das metas do PNMC, em especial 
para a redução permanente das taxas de 
desmatamento e a interrupção 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 encontrados 
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 localização 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 
captação 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 metodologia 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

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

Fonte: BNDES.
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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 2014, foram 
formalizados compromissos de doações ao Fundo 
Amazônia expressos em três moedas: NOK5 para 
as doações da Noruega, EUR6 para as doações da 
Alemanha/KfW e R$ para as doações da Petróleo 
Brasileiro S.A. (Petrobras), conforme detalhado 
mais adiante. Desse total, já foram depositados 
na conta do Fundo Amazônia  
R$ 2.014.046.648,78 (US$ 901.383.496,83).7

O governo da Noruega foi o primeiro e, até 
o momento, o maior doador de recursos 
ao Fundo Amazônia, tendo comprometido 
em contratos de doação celebrados com o 
BNDES o montante de NOK 5.450.000.000,00 
e efetivamente aportado, até 31 de dezembro 
de 2014, NOK 5.330.000.000,00, equivalentes a 
US$ 867.429.088,58, ou R$ 1.942.936.213,30.8

5 NOK, kr ou kr$ – Coroa Norueguesa.
6 EUR ou – Euro.
7, 8. 9, 10, 11, 12 Somatório das doações recebidas convertidas para  
US$ e R$ nas datas do efetivo recebimento dos recursos pelo BNDES, 
conforme expresso nos diplomas de doações.
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Adicionalmente, a partir de 2010, o Fundo 

Amazônia recebeu o apoio do governo da  

Alemanha, por meio do KfW Entwicklungsbank, 

que formalizou compromisso de aporte no 

valor de EUR  21.000.000,00, equivalentes a  

R$ 60.697.500,00, ou US$ 28.323.207,40.9 Esses 

recursos já foram integralmente doados ao 

Fundo Amazônia.

Em 2011, o Fundo Amazônia passou a contar 

com seu terceiro doador, a Petrobras, primeira 

empresa brasileira a contribuir para o fundo.  

A Petrobras aportou, até o fim de 2014,  

R$ 10.412.935,46, o equivalente a  

US$ 5.631.200,85.10

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 

cobertura de custos operacionais e demais 

despesas relacionadas ao Fundo Amazônia, 

incluindo a contratação 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).11

Conforme previsto no contrato, os valores das 

doações que poderiam ser solicitados nos anos 

subsequentes 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 doações adicionais de até  

NOK 2.850.000.000,00 (US$ 475.368.022,43).12

• 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.

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, graças à isenção da incidência dos 

tributos brasileiros Programa Integração Social 

(PIS)/Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público (Pasep) e Contribuição 

 

 



28  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

para Financiamento da Seguridade Social 
(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. Assim, os 
recursos já contratados até então, mas ainda 
não desembolsados para o Fundo Amazônia, 
foram transferidos em 4 de outubro de 2013, 
no total de US$ 465 milhões (R$ 1.025 milhões).

• 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 
comprometeu-se a realizar uma doação 
adicional de NOK 1.000.000.000,00  
(US$ 164 milhões), concretizada no dia 23  
do mesmo mês.

• Segundo aditivo ao contrato  
de doação consolidado

Em 4 de dezembro de 2014, foi celebrado 
o segundo aditivo ao segundo contrato de 
doação. O governo da Noruega comprometeu-
se a realizar uma doação adicional de  
NOK 900.000.000,00 (US$ 121.495.230,00 ou 
R$ 322.650.000,00).13 Desse total, já foram 

13 Valores convertidos para US$ pelas taxas de câmbio médias em  
31 de dezembro de 2014 divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

efetivamente doados NOK 780.000.000 
(US$ 108.839.740,46 ou R$ 288.991.278,87), 
recebidos, em parcela única, em 15 de 
dezembro de 2014.

Governo da Alemanha
No âmbito da cooperação financeira oficial 
entre os governos da Alemanha e do Brasil, 
foi celebrado, em 7 de dezembro de 2010, 
entre o KfW Entwicklungsbank e o BNDES, o 
Contrato de Contribuição Financeira ao Fundo 
Amazônia. O valor total do contrato é de até 
EUR 21.000.000,00 (US$ 28.323.207,40 ou  
R$ 60.697.500,00). A doação já foi 
integralmente recebida pelo Fundo Amazônia.

Petróleo Brasileiro S.A.
O BNDES celebrou com a Petrobras até 2012 seis 
contratos de doações ao Fundo Amazônia, no 
montante de R$ 7.929.444,23 (US$ 4.534.515,00). 
No ano de 2013, mais três contratos de doação 
foram celebrados, totalizando R$ 1.016.749,02 
(US$ 495.328,65). Por fim, em 2014 foram 
celebrados sete contratos de doação (em 23.1, 
25.2, 6.5, 8.5, 2.10, 10.10 e 26.12), somando  
R$ 1.466.742,21 (US$ 601.357,20). No total,  
a Petrobras doou ao Fundo Amazônia  
R$ 10.412.935,46 (US$ 5.631.200,85).

A doação da companhia está em linha com 
a exigência do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(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, 
originária da produção 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 acompanhamento, 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.
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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 nominais, 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.

Doador Parcela
Data de 

ingresso dos 
recursos

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

Noruega 9ª 15.12.2014 NOK 780.000.000,00 288.991.278,87 108.839.740,46 21.767.948,1 5.936.713,1 2013

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

KfW Alemanha 3ª 6.1.2014 EUR 8.000.000,00 26.180.800,00 11.120.181,53 825.407,0 225.111,0 2009

1.938.630,0 381.444,0 2010

KfW Alemanha 4ª 22.7.2014 EUR 4.000.000,00 11.918.000,00 5.385.692,98 1.077.139,0 293.765,0 2010
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Doador Parcela
Data de 

ingresso dos 
recursos

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

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 17.10.2011 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

Petrobras 10ª 23.1.2014               BRL 222.324,37 222.324,37 94.201,25 18.840,3 5.138,3 2006

Petrobras  11ª 25.2.2014                BRL 73.323,19 73.323,19 31.378,95 6.275,8 1.711,6 2006

Petrobras  12ª 6.5.2014                BRL 89.806,99 89.806,99         40.232,50 8.046,5 2.194,5 2006

Petrobras 13ª 8.5.2014                BRL 177.561,21 177.561,21         80.319,00 16.063,8 4.381,0 2006

Petrobras 14ª 2.10.2014 BRL 206.057,53             206.057,53         83.138,00 16.627,6 4.534,8 2006

Petrobras 15ª 10.10.2014              BRL 239.613,95 239.613,95         99.412,50 19.882,5 5.422,5 2006

Petrobras  16ª 26.12.2014                BRL 458.054,97 458.054,97 172.675,00 34.535,0 9.419,0 2006

   Total      2.014.046.648,76 901.383.496,83    

Fonte: BNDES.
* 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 econômico e social do Brasil, 

tendo introduzido práticas inovadoras em 

gestão e responsabilidade socioambiental.

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 concurso 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 responsabilização. 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 
responsabilidade corporativa.

Para saber mais sobre esses temas:

• Política Socioambiental: Portal do BNDES14 > 
Áreas de Atuação > Meio Ambiente > Nesta 
Seção > Política Socioambiental

• 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 desenvolvimento 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 
desenvolvimento de toda a sociedade brasileira.

14 <www.bndes.gov.br>. 

FLUXO OPERACIONAL  
DE PROJETOS
Para que o apoio financeiro do BNDES a 

um projeto seja efetivado, é necessário 

que algumas etapas operacionais sejam 

cumpridas. Trata-se do ciclo operacional do 

BNDES, que envolve regras e procedimentos 

de análise de projetos e deliberações por 

instâncias decisórias.

Critérios de elegibilidade
O apoio pelo Fundo Amazônia é de natureza 

não reembolsável, ou seja, o executor ou 

beneficiário do projeto não precisa devolver 

os recursos disponibilizados. Os projetos 

devem ser modelados em ações concretas 

que evidenciem 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. O proponente precisa comprovar 
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que tem capacidade técnica e gerencial para 

a execução do projeto, 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 diretrizes do Plano Amazônia 

Sustentável (PAS), do Plano de Ação para 

Prevenção e Controle do Desmatamento 

na Amazônia Legal (PPCDAm) e dos Planos 

Estaduais de Prevenção e Combate ao 

Desmatamento. Também devem cumprir 

as diretrizes e os critérios de aplicação dos 

recursos estabelecidos pelo Comitê Orientador 

do Fundo Amazônia (COFA), além de estarem 

alinhados às políticas públicas relacionadas.

Tramitação de projetos
O ciclo operacional completo de um 

projeto no BNDES compreende as etapas 

de enquadramento, análise, contratação 

e desembolso. A condução dessas etapas é 

responsabilidade de duas unidades do BNDES – 

o Departamento de Prioridades (DEPRI) 

e o Departamento de Gestão do Fundo Amazônia (DEFAM) –, integrantes das áreas de 

Planejamento e de Meio Ambiente, respectivamente. Suas avaliações técnicas são submetidas  

em momentos distintos a dois colegiados, o Comitê de Enquadramento, Crédito e Mercado de  

Capitais (CEC) e a Diretoria do BNDES.

A Figura 4 resume as etapas da tramitação de projetos descrita e as alçadas técnicas responsáveis.

Figura 4: Etapas operacionais do BNDES

ENQUADRAMENTO

Departamento 
de Prioridades

Departamento de Gestão do Fundo Amazônia

Instâncias decisórias

ANÁLISE CONTRATAÇÃO DESEMBOLSOCEC DIRETORIA

Fonte: BNDES.

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

proposta formal pelo proponente. Para a elaboração desse documento, o BNDES fornece um 

roteiro das informações requeridas para o entendimento inicial do projeto. Entende-se como 

instituição proponente a pessoa jurídica que submete a proposta ao Fundo Amazônia, que será 

a responsável, perante o BNDES, pela execução do projeto e por todas as demais obrigações 

associadas, como no envio de relatórios sobre o andamento do projeto e no monitoramento e na 

avaliação de resultados.

As propostas de apoio financeiro são recebidas e avaliadas pelo DEPRI, que verifica a 

documentação e a aderência do projeto às diretrizes e aos critérios aplicáveis ao Fundo Amazônia. 

No documento, são apresentadas informações da instituição proponente e do projeto para o qual 

é solicitado o apoio financeiro. Com base nessas informações, é feita uma avaliação preliminar 

da instituição proponente, que inclui a verificação de sua capacidade gerencial, seu histórico de 

projetos realizados e sua classificação cadastral, entre outros aspectos.

O FUNDO AMAZÔNIA  
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Após essa avaliação, a proposta de apoio ao 
projeto é submetida ao CEC, composto pelos 
superintendentes do BNDES, para deliberação 
se o BNDES dará prosseguimento à análise 
do projeto. A comunicação à instituição 
proponente sobre a deliberação do CEC é 
realizada por correspondência.

Análise
Sendo o projeto enquadrado pelo CEC, inicia-
se a etapa de análise, realizada pelo DEFAM. 
Nessa etapa, inicia-se a análise detalhada 
do projeto e do proponente, que incluirá o 
conhecimento pormenorizado do projeto, nos 
seus aspectos técnicos, jurídicos e institucionais, 
a realização de visitas técnicas e as reuniões 
com a equipe técnica responsável pela 
apresentação do projeto. Finalizada a análise, 
o DEFAM elabora a recomendação técnica 
quanto ao apoio financeiro ao projeto, o que 
será deliberado pela Diretoria do BNDES. 

Contratação
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. 

Desembolso  
Os desembolsos dos recursos são realizados 

em parcelas, de acordo com os termos 

do contrato assinado e o cronograma de 

atividades acordado. O andamento da 

execução é verificado no acompanhamento 

técnico realizado pela equipe do BNDES/

Fundo Amazônia.

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 

decisórias. Os procedimentos detalhados 

para a apresentação de pedidos de apoio 

são amplamente divulgados. Informações 

quanto à documentação necessária em cada 

etapa são disponibilizadas 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 diálogo permanente com os diversos 

públicos de interesse, com vistas a promover 

transparência a suas atividades, obter subsídios 
técnicos para sua atuação e estabelecer parcerias.

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

O FUNDO AMAZÔNIA  
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• identificação de mecanismos financeiros 
inovadores. 

Em 2014, 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 no apoio a elaboração e 
levantamento de subsídios no âmbito da 
estratégia de captação de recursos;

• elaboração de insumos técnicos e apoio 
logístico na realização das Reuniões 
Técnicas estaduais, no âmbito da Chamada 
Pública de Projetos Voltados ao Apoio de 
Planos de Gestão Territorial e Ambiental em 
Terras Indígenas;

• levantamento de insumos técnicos para a 
revisão dos indicadores regionais/sistêmicos 
no Quadro Lógico do Fundo Amazônia;

• geração de insumos técnicos para 
instrumentos conceituais para avaliações de 
efetividade; 

• elaboração de mapas georreferenciados para 
auxiliar a divulgação da atuação do Fundo 

Amazônia.

COMUNICAÇÃO
Entre os instrumentos de transparência e 
diálogo, merecem destaque:

Site <www.fundoamazonia.gov.br>
O BNDES mantém na internet um site sobre 
o Fundo Amazônia, que conta com seções 
em inglês e espanhol. Desde o lançamento, 
em 2010, o site vem passando por sucessivos 
aperfeiçoamentos.

Em 2014, a média mensal foi de 3.340 
acessos. Cerca de 77% são originários do 
Brasil, principalmente dos estados da Região 
Amazônica e do Rio de Janeiro, de São Paulo 
e do Distrito Federal. 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 diversas 
informações na internet, tais como o trâmite 
para aprovação de projetos e a documentação 
exigida em cada etapa do projeto. O atendimento 
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 âmbito dele.

O BNDES só não divulga informações resultantes 

de análise que a condição de gestor lhe impõe 

realizar 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 divulgam para a 

sociedade as ações e os resultados do Fundo 

Amazônia. Até o momento, estão publicados os 

relatórios anuais de 2009 a 2014.

O FUNDO AMAZÔNIA  
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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 2014, cinquenta boletins que divulgaram 
seminários, apresentações do Fundo Amazônia 
no Brasil e no exterior, reuniões de trabalho, 
aprovações de projetos, entre outros eventos. 
Os boletins são publicados no site do Fundo 
Amazônia e enviados por mala direta para 
e-mails cadastrados.

Eventos em 2014
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 2014, 
merece destaque a participação do Fundo 
Amazônia nos seguintes eventos:

6º Encontro do Conselho do Green 
Climate Fund – 19 a 21 de fevereiro – 
Bali, Indonésia
A chefe do DEFAM, Juliana Santiago, realizou 

apresentação sobre a experiência do Fundo 

Amazônia na oficina organizada pelo governo 

indonésio sobre o acesso aos recursos do Fundo 

Verde para o Clima (GCF). A programação fez 

parte dos eventos preparatórios para a sexta 

reunião do Conselho do GCF, que se realizou 

na Indonésia, de 19 a 21 de fevereiro. Nos 

dias seguintes, a equipe do Fundo Amazônia 

acompanhou a reunião do GCF, além de 

participar de reuniões com representantes 

do Banco Mundial, BID, KfW, European 

Investment Bank, JICA, GIZ, Agência Francesa 

de Desenvolvimento (AFD) e IDFC Climate 

Finance Work.

Nova Maneira de Monitorar e 
Gerenciar Nossas Florestas, evento 
realizado pela Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO) – 21 de março – Roma, Itália
No dia 21 de março, Dia Internacional das 

Florestas, o diretor da Área de Meio Ambiente 

do BNDES, Guilherme Lacerda, representou o 

Fundo Amazônia no evento Nova Maneira de 

Monitorar e Gerenciar Nossas Florestas, que se 

realizou na sede da FAO e reuniu participantes 

de Alemanha, Rússia, Noruega, Finlândia, 

Estados Unidos e Itália. Na ocasião, Lacerda 

apresentou um balanço dos cinco anos de 

atuação do fundo.

II Seminário Parcial do Projeto Nova 
Cartografia Social na Amazônia –  
29 de abril – Belém
Os técnicos Mariana Bloomfield e Daniel 

Soeiro representaram o Fundo Amazônia 

no II Seminário Parcial do Projeto Nova 

Cartografia Social na Amazônia. O seminário 

contou com a participação de representantes 

dos pesquisadores e de lideranças das 

comunidades onde o projeto atua por meio 

de oficinas de mapeamento social em todos os 

estados da Amazônia, bem como de diversos 

cursos de legislação ambiental e cartografia 

e de utilização de GPS e softwares de 

geoprocessamento. O projeto conta com uma 

rede de setenta pesquisadores distribuídos 

pela Amazônia brasileira sob coordenação do 

professor Alfredo Wagner da Universidade do 

Estado do Amazonas.
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XVI Seminário sobre a Economia 
Mineira – 17 e 18 de setembro – 
Diamantina, Minas Gerais
O técnico Gil Borba falou sobre o 

Fundo Amazônia e participou da mesa-

redonda “Amazônia, Sustentabilidade e 

Desenvolvimento”, que abordou questões 

atuais e perspectivas de desenvolvimento para 

a região, junto com representantes do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e da 

Universidade Federal do Pará (UFPA).

XVI Assembleia Geral da Rede de 
Fundos Ambientais de América 
Latina e Caribe RedLAC – 27 a 29 de 
outubro – Guayaquil, Equador
A gerente jurídica Mariana Lima participou 

do evento, em que foram realizadas diversas 

apresentações com temas de interesse dos 

fundos-membros e do público afim em geral. 

A programação incluiu uma visita a uma 

área protegida do país-sede da assembleia. 

O Fundo Nacional do Equador proporcionou 

aos fundos-membros da RedLAC visita de 

campo a Galápagos. A RedLAC é constituída 

por 23 fundos ambientais da América Latina 

e Caribe, incluindo o Fundo Amazônia, 

sendo importante meio de intercâmbio de 
experiências e divulgação das atividades e 
projetos desenvolvidos pelos diferentes fundos.

III Simpósio Nacional de Inventário 
Florestal – 10 e 12 de novembro – 
Manaus
Os técnicos Dilson Pires e Jorge Sandes 
representaram o Fundo Amazônia no  
III Simpósio Nacional de Inventário Florestal, 
organizado pelo Serviço Florestal Brasileiro 
em conjunto com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa). No evento, 
foram apresentados o panorama atual e as 
perspectivas do inventário em nível nacional, 
além dos resultados dos inventários estaduais. 
Nas seções paralelas, os seguintes temas 
foram abordados: Aplicações de Inventários e 
Experiências com IFN; Análise e Caracterização 
de Ecossistemas; Estudos de Dinâmica e 
Crescimento de Florestas; Identificação 
Botânica em Inventários Florestais: métodos e 
aplicações; e Sensoriamento Remoto. 

A realização do Inventário Florestal Nacional 
no Bioma Amazônia é financiada pelo Fundo 
Amazônia.

Diálogos sobre Agroecologia e 
Mercado Ético na Amazônia – 4 de 
dezembro – Alter do Chão, Pará
As técnicas Aline Brandão e Mariana Bloomfield 

participaram do seminário promovido pelo 

Instituto de Manejo e Certificação Florestal 

e Agrícola (Imaflora), no âmbito do Projeto 

Florestas de Valor, que teve como objetivos: 

promover o debate e a reflexão sobre a 

importância do mercado ético dos produtos 

florestais não madeireiros e da agroecologia 

para o desenvolvimento e conservação da 

Amazônia; fortalecer parcerias entre órgãos 

públicos, organizações da sociedade civil, 

beneficiários do projeto, universidades e outros; 

e possibilitar um intercâmbio de experiência 

e conhecimentos entre as lideranças das 

comunidades beneficiadas. 

20ª Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(COP20/UNFCCC) – 1º a 12 de 
dezembro – Lima, Peru
Os gerentes Ana Paula Silva e Fábio 

Plotkowski e o analista Daniel Soeiro foram os 

representantes do Fundo Amazônia na COP 20. 
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A equipe participou entre os dias  
8 e 12 de diversos encontros e reuniões, com 
destaque para o evento paralelo realizado 
pela Organização do Tratado da Bacia 
Amazônica (OTCA) e pelo Ministério do Meio 
Ambiente, no qual foi apresentado o projeto 
de monitoramento por satélites, apoiado 
pelo Fundo Amazônia, que visa à ampliação 
e ao aprimoramento do controle ambiental 
realizado pelos países-membros da OTCA por 
meio da estruturação e implementação de 
salas de observação em cada um dos países e 
da transferência da tecnologia desenvolvida 
pelo Inpe.

Serviço Fale Conosco
Para dar mais transparência e segurança ao 
fluxo de informações, o BNDES criou a caixa 
postal <fundoamazonia-faleconosco@bndes.
gov.br>, para responder às perguntas do 
público encaminhadas 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 meio 
da assessoria de imprensa do BNDES.

Durante 2014, foram recebidas e respondidas, 
pelo e-mail <fundoamazonia-faleconosco@
bndes.gov.br>, 164 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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PERFIL DA CARTEIRA DE PROJETOS 
De junho de 2009 a dezembro de 2014, o Fundo Amazônia aprovou colaboração financeira a  
69 projetos, no valor total de R$ 1.039.542.474,00. O número de projetos apoiados nesse período  
e o total de recursos desembolsado, por ano, são apresentados na Tabela 5:

Tabela 5: Projetos apoiados e desembolsos – 2009 a 2014

Ano
Número de projetos 

apoiados*
Valor total  

do apoio* (R$)
Total desembolsado a projetos (R$)

2009 5 70.303.338,87 -

2010 8 119.891.704,43 11.105.966,90

2011 8 69.299.105,77 59.740.091,49

2012 13 179.466.341,93 71.205.781,69

2013 14 332.003.810,00 80.903.376,19

2014 21 268.578.173,00 167.954.502,53

Total 69 1.039.542.474,00 390.909.718,80

Fonte: BNDES.
* Do número de projetos apoiados e do valor total do apoio, foram excluídos três projetos com os municípios de Cumaru do Norte (PA),  

Porto de Moz (PA) e Anapu (PA). Os projetos foram cancelados antes que houvesse desembolso de recursos. Os valores agregados 
também foram atualizados em razão do cancelamento de saldos na execução de projetos. 

Os desembolsos para os projetos apoiados ocorrem parceladamente no decorrer de sua implementação 
e seguem os prazos estabelecidos nos cronogramas físico-financeiros, que normalmente variam de um 
ano a seis anos. Do total de projetos apoiados, 54 (78%) receberam recursos financeiros.

A Tabela 5 mostra que o total desembolsado a projetos soma R$ 390.909.718,80.15 
Aproximadamente 43% desse montante (cerca de R$ 168 milhões) foi desembolsado em 2014, o 

15 A lista dos projetos que já receberam recursos é apresentada na nota explicativa número 5 das demonstrações contábeis do Fundo Amazônia, no 
Anexo 4 deste Relatório Anual.

DESEMPENHO
OPERACIONAL

que representa um incremento de 108% nos 
desembolsos em relação a 2013. 

Além de apresentar projetos que contemplam 
ações variadas e em diferentes estágios de 
execução, a carteira do fundo também é 
caracterizada pelas diferentes naturezas 
jurídicas dos responsáveis pelos projetos e pela 
distribuição geográfica das ações apoiadas. 

Conforme ilustram os gráficos 3 e 4, 31 (45%) 
dos 69 projetos apoiados são provenientes de 
instituições do terceiro setor. A contribuição 
financeira destinada a esses projetos 
corresponde a 30% do valor total do apoio 
do Fundo Amazônia. Outros 31 projetos (que 
representam 66% do valor total do apoio) 
foram contratados por entidades ou órgãos 
da administração pública municipal, estadual 
ou federal. 

O projeto internacional apoiado tem como 
responsável a Organização Tratado de 
Cooperação Amazônica (OTCA), organização 
intergovernamental formada por oito 
países que, juntos, englobam 99% do Bioma 
Amazônia. 
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Gráfico 3: Número de projetos apoiados, por natureza 
jurídica do responsável
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Gráfico 4: Valor total do apoio, por natureza jurídica do 
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Os gráficos 5 e 6 retratam a abrangência 
territorial dos projetos apoiados, conforme 
o número de projetos e seu valor. Conforme 
ilustrado, todos os estados da Amazônia Legal 
estão sendo beneficiados pela implantação 
dos projetos. 

Quanto ao valor total do apoio, verifica-se que 
não há concentração de recursos em qualquer 
um dos estados da Amazônia. Observa-
se ainda que os quatro estados com maior 
participação no valor total do apoio financeiro 
(Acre, Amazonas, Mato Grosso e Pará) têm, 
em conjunto, mais de 81% do total da área do 
Bioma Amazônia no Brasil.16 Cabe mencionar 
que os estados do Pará e de Mato Grosso 
foram os estados com a maior incidência de 
desmatamento em 2014.17 

16 Informação disponível em <www.ibge.gov.br>.
17 Na Introdução são mostradas as taxas de desmatamento dos estados 
amazônicos em 2014.
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A evolução anual da carteira do Fundo 
Amazônia (projetos em consulta, em análise e 
apoiados) está representada nos gráficos 7 e 8.

Gráfico 7: Evolução do número de projetos, por situação 
operacional no BNDES
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Gráfico 8: Evolução do valor total dos projetos,  
por situação operacional no BNDES (em R$ milhões)
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Conforme ilustrado nos gráficos 7 e 8, em 2014, 
o número de projetos apoiados cresceu 38% em 
relação ao acumulado até 2013 (de cinquenta 
para 69 projetos), ao passo que o volume total da 
colaboração financeira aos projetos cresceu 35% 

(de R$ 770.964.301,00 para R$ 1.039.542.474,0018). 

O Gráfico 9 mostra o número de pedidos de 
colaboração financeira negados na fase de 
análise preliminar, por não terem apresentado 
requisitos de elegibilidade do Fundo 
Amazônia, ou por falta da apresentação de 
informações e/ou documentos pelo postulante. 

Gráfico 9: Número de pedidos de apoio financeiro 
apresentados, mas não apoiados
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Total de pedidos não aprovados: 288

18 Diferenças percebidas entre os valores atuais e os referentes a posições 
da carteira em períodos anteriores se explicam devido ao cancelamento 
de três projetos e reembolso de saldos não utilizados. Informações sobre 
o cancelamento de projetos são fornecidas no capítulo “Monitoramento 
e avaliação de resultados” e no site do Fundo Amazônia. 

ASPECTOS CONTÁBEIS  
E FINANCEIROS 
As transações contábeis e financeiras 
relativas ao Fundo Amazônia são registradas 
e reportadas conforme a legislação vigente 
e os princípios e normas promulgados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
órgão independente que, entre suas 
atribuições privativas, normatiza os 
procedimentos de auditoria independente 
e contábeis gerais e específicos que devem 
ser adotados no Brasil. Por meio de seus 
colegiados e grupos de trabalhos, o CFC 
busca a convergência das práticas adotadas 
no país aos padrões definidos nas normas 
internacionais (International Standards on 
Auditing – ISA, International Standard on 
International Accounting Standards – IAS etc.).

As tabelas a seguir resumem as informações 
constantes nas demonstrações financeiras 
auditadas e nas suas notas explicativas 
referentes ao ano de 2014. As demonstrações 
auditadas, com informações detalhadas, são 
apresentadas no Anexo 4.

DESEMPENHO
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Fonte: BNDES.

Fonte: BNDES.

Fonte: BNDES.
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Tabela 6: Balanço patrimonial do Fundo Amazônia em 31.12.2014 (em R$ mil)

Ativo Passivo

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1.768.599 Recursos de projetos 1.768.599

Despesas antecipadas 54.413 Recursos de custeio                                             54.413

Patrimônio líquido

  Superávit acumulado -

Total do ativo  1.823.012
Total do passivo e 
patrimônio líquido 

1.823.012

Fonte: BNDES.

Do total do ativo circulante, R$ 1.768.599 mil correspondem ao 
montante disponível, em 31.12.2014, 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 disponíveis para apoio 
financeiro a projetos (ver “Receita financeira” na Tabela 7).  

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 doados são registrados entre os ativos financeiros do fundo 
e, ao mesmo tempo, na rubrica “Recursos de projetos” no passivo. Em 
outras palavras, reconhece-se na contabilidade que as doações recebidas 
não implicam qualquer tipo de aumento patrimonial para o fundo.

Tabela 7: Demonstração do resultado do exercício de 2014 (em R$ mil)

Receitas

Receita de doações para investimentos 167.954

Receita de doações para custeio 1.050

Receita financeira 154.786

323.790

(-) Despesas  

Despesas com doações para investimento (167.954)

Despesas administrativas                                                                                                                                 (1.050)

Despesas com remuneração de recursos de projetos                                                                                                      (154.786)

(323.790)

Superávit/déficit do período                                                                                                                           0

Fonte: BNDES. 

Enquanto o Balanço Patrimonial mostra saldos acumulados, a 
demonstração de resultados considera apenas o que ocorreu em um 
ano específico. O total de R$ 167.954 mil apresentado nas rubricas 
“Receita de doações para investimentos” e “Despesas com doações para 
investimento” refere-se aos valores efetivamente desembolsados em 
2014 a projetos apoiados pelo Fundo Amazônia. 

De acordo com o entendimento da Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil da 7ª RF, as doações ao Fundo Amazônia não devem 
integrar, na data do 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 cálculo 

DESEMPENHO
OPERACIONAL
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para o IR e a CSLL relativa às doações ao fundo 
é sempre igual a zero, não havendo qualquer 
recolhimento desses tributos aos cofres públicos. 

O montante de R$ 1.050 mil informado na 
Tabela 7 refere-se à apropriação realizada pelo 
BNDES, no exercício de 2014, dos custos e das 
despesas relacionados ao Fundo Amazônia.

Os rendimentos dos fundos Gaia e Gaia II, no 
valor R$ 154.786 mil, são considerados receita e 
despesa porque correspondem à remuneração 
dos recursos disponíveis para desembolsos a 
projetos, apresentados no Balanço Patrimonial 
como saldo das rubricas “Caixa e equivalentes 
de caixa” e “Recursos de projetos”.

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.

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 critérios do Comitê Orientador 
do Fundo Amazônia (COFA), o Plano 
Amazônia Sustentável (PAS) e o Plano  
de Ação Para a Prevenção e o Controle  
do Desmatamento na Amazônia  
Legal (PPCDAm).

Os procedimentos de auditoria contábil 
relativos ao ano de 2014 foram realizados pela 
empresa KPMG Auditores Independentes. O 
referido auditor concluiu pela adequação dos 
saldos contábeis apresentados pelo BNDES. 
A auditoria de cumprimento foi executada 
pela BDO RCS Auditores Independentes, que 
também concluiu pela conformidade dos 
projetos apoiados pelo fundo em 2014.

O parecer dos auditores independentes e o 
relatório da auditoria de cumprimento são 
expostos no Anexo 4.

DESEMPENHO
OPERACIONAL
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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 fundamenta-se 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 principalmente os diagnósticos desse 

plano, no qual são apontadas como as principais 

causas do desmatamento na Amazônia: 

• expansão da agropecuária, impulsionada 

pela crescente demanda por commodities no 

mercado globalizado;

• impunidade dos ilícitos ambientais, graças à 

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 científica voltada para a 

recuperação, conservação e uso sustentável do 

Bioma Amazônia.  

Na construção do Quadro Lógico do Fundo 

Amazônia consideraram-se também as 

sete áreas temáticas definidas no Decreto 

6.527/2008, que regulamenta o funcionamento 

do Fundo Amazônia, a saber:

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;

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO  

DE RESULTADOS

5. Zoneamento Ecológico-Econômico, 

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 desmatamento 

em outros biomas brasileiros e em outros 

países tropicais. 

Considerando esse contexto é que foi 

definido o objetivo geral (alvo estratégico) 

do Fundo Amazônia, convergindo-se para 

uma proposição resumida e focada nesse 

bioma, sem prejuízo de o Fundo Amazônia 

estar autorizado a apoiar o desenvolvimento 

de sistemas de monitoramento e controle do 

desmatamento em outros biomas brasileiros e 

outros países tropicais. Dessa forma, o objetivo 

geral do Fundo Amazônia foi enunciado 

em seu Quadro Lógico como a: “Redução 

do desmatamento com desenvolvimento 

sustentável na Região Amazônica”.



47  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

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 dos 
seus recursos, explicitando-se objetivo geral, 
objetivos específicos, resultados e atividades, 
bem como os indicadores de execução 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 as suas interações com os indicadores 
que foram definidos e os riscos que foram 
identificados, o Fundo Amazônia apresenta a 
seguinte lógica de intervenção: 

Figura 5: Sequência lógica de intervenção

INDICADORES

SUPOSIÇÕES IMPORTANTES (RISCOS)

ATIVIDADES RESULTADOS OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO
GERAL

Fonte: BNDES. 

O Quadro Lógico do Fundo Amazônia, em face da situação-problema a ser enfrentada e das 
condicionantes estabelecidas para sua atuação, está alinhado com os três eixos do PPCDAm – a 
saber: (i) fomento às atividades produtivas sustentáveis; (ii) monitoramento e controle ambiental; 
e (iii) ordenamento fundiário e territorial –, bem como incorpora uma quarta componente voltada 
ao desenvolvimento científico e tecnológico, de caráter transversal.

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO  

DE RESULTADOS
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Na figura a seguir, pode ser visualizada a lógica de intervenção do Quadro Lógico do Fundo Amazônia.

OBJETIVO GERAL
Redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável na Região Amazônica

COMPONENTE 1
Produção sustentável

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Atividades que mantêm a floresta 
em pé têm atratividade econômica 

no Bioma Amazônia

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Ações governamentais asseguram a 
adequação de atividades antrópicas 

à legislação ambiental

RESULTADOS 
- Instituições de monitoramento, 

controle e responsabilização 
ambiental estruturadas e 

modernizadas

- Acesso ampliado dos produtores 
rurais à regularização ambiental de 

suas propriedades

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Área do Bioma Amazônia está 

ordenada territorialmente

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 Zoneamento Ecológico-

Econômico implantado no  
Bioma Amazônia

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Atividades de ciência, tecnologia 

e inovação contribuem para a 
recuperação, a conservação e o uso 

sustentável do 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

COMPONENTE 2
Monitoramento e controle

COMPONENTE 3
Ordenamento territorial

COMPONENTE 4
Desenvolvimento científico  

e tecnológico

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO  

DE RESULTADOS

Figura 6: Quadro Lógico do Fundo Amazônia

Fonte: BNDES.
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Distribuição dos Recursos por  
Componente do Quadro Lógico 
O Fundo Amazônia contabilizou o apoio a 69 projetos até 2014. 
Esses projetos têm suas ações e recursos distribuídos pelas quatro 
componentes do Quadro Lógico da seguinte forma:

Figura 7: Distribuição dos recursos pelas componentes de apoio do Fundo Amazônia

Parte dos projetos apoiados tem ações em outros biomas brasileiros e 
outros países com florestas tropicais, no montante de R$ 83 milhões. 
Esse valor está distribuído pelas componentes do Quadro Lógico do 
Fundo Amazônia da seguinte forma: R$ 16,7 milhões da componente 
“monitoramento e controle” referem-se a ações em outros países e  
R$ 59,3 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 seguinte figura 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 

Fundo Amazônia:
REDUÇÃO DO DESMATAMENTO COM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL

R$ 269.174.771,85
(26%)

R$ 495.155.765,86
(48%)

R$ 124.413.383,25
(12%)

R$ 150.798.553,03
(14%)

MONITORAMENTO  
E CONTROLE

ORDENAMENTO
TERRITORIAL

DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO

R$1.039.542.474,00

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO  

DE RESULTADOS

Figura 8: Inserção de projetos no Quadro Lógico do Fundo Amazônia

Fonte: BNDES.

QUADRO LÓGICO DO 
FUNDO AMAZÔNIA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

RESULTADOS

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

QUADRO LÓGICO 
DOS PROJETOS

Fonte: BNDES.
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ACOMPANHAMENTO 
E MONITORAMENTO 
DE RESULTADOS DOS 
PROJETOS DO FUNDO 
AMAZÔNIA
No acompanhamento dos projetos 
apoiados pelo Fundo Amazônia, além do 
monitoramento dos indicadores do quadro 
lógico de cada projeto, são executados diversos 
procedimentos descritos a seguir, visando 
prevenir ou solucionar situações que coloquem 
em risco a 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, contendo, entre outras, as 
seguintes informações: (a) resumo das principais 
atividades realizadas no período; (b) quadro 
de usos e fontes do projeto, indicando o total 
financeiro realizado no período e o acumulado; 
(c) comprovação de que a entidade está em dia 
com suas obrigações fiscais e trabalhistas.

O acompanhamento pelo BNDES compreende, 
também, a verificação da execução física e 
financeira do projeto, isto é, a comprovação 
da realização das atividades previstas e a 
correspondente prestação de contas, incluindo 
visita ao local do projeto, quando necessário; 
a análise dos dados financeiros do beneficiário 
e a verificação do atendimento das condições 
estabelecidas no contrato. Cada liberação 
de recursos está condicionada à verificação 
do cumprimento das normas e cláusulas 
contratuais pertinentes. 

Na conclusão do projeto, o beneficiário 
deverá apresentar um relatório de avaliação 
de seus resultados. O principal objetivo desse 
relatório é consolidar informações sobre 
a execução do projeto apoiado e os 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; problemas que surgiram na 
sua implantação; bem como conhecimentos 
gerados e lições aprendidas.  

Resultados dos Projetos Apoiados 
pelo Fundo Amazônia
Os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia são 
acompanhados individualmente. As atividades 
realizadas pelos projetos em fase execução 
são relatadas no capítulo “Projetos apoiados”. 
Há uma gama de indicadores comuns aos 
projetos que permitem sua consolidação 
e proporcionam uma visão agregada dos 
produtos e serviços entregues pelos projetos e 
dos impactos resultantes das suas ações. Cabe 
mencionar que em alguns casos os resultados 
são mais de natureza qualitativa, o que exige 
que sejam analisados de forma individual. 

Além do acompanhamento dos projetos 
durante a sua execução, o Fundo Amazônia 
divulga uma avaliação detalhada dos 
resultados e impactos de cada projeto 
concluído. No Relatório de Atividades de 2013, 
foram avaliados os três primeiros projetos 
concluídos com o apoio do Fundo Amazônia. 
No presente relatório, inicia-se o capítulo 
“Projetos apoiados” com uma avaliação dos 
impactos de dois importantes projetos que 
foram concluídos em 2014, a saber, os projetos 
Virada Verde, de responsabilidade da  
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The Nature Conservancy (TNC) do Brasil, e o 
projeto Gestão Socioambiental de Municípios 
do Pará, de responsabilidade do Instituto 
do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 
(Imazon). 

São apresentadas, a seguir, tabelas com 
a consolidação de resultados e impactos 
mensurados a partir de indicadores 
selecionados nos quadros lógicos dos projetos 
apoiados pelo Fundo Amazônia, bem como sua 
contextualização e uma avaliação qualitativa 
dos efeitos já alcançados.

Componente “produção sustentável”
Tabela 8: Indicadores da componente “produção sustentável”

Indicadores de produção sustentável

Oficinas e cursos de capacitação 313

Indivíduos capacitados para a prática de atividades econômicas sustentáveis 8.466

Organizações comunitárias fortalecidas 93

Subprojetos de pequeno porte (até R$ 100 mil) apoiados por entidades aglutinadoras 1.212

Subprojetos de médio ou grande porte apoiados por entidades aglutinadoras                         17

Imóveis rurais com projetos de produção sustentável 2.806

Imóveis rurais beneficiados com assistência técnica 2.919

Área de floresta diretamente manejada em decorrência dos projetos apoiados (hectares) 8.110.000

Unidades de beneficiamento de produtos da agricultura familiar e do extrativismo  
vegetal implantadas

5

Receita obtida com a comercialização de produtos in natura (R$ mil) 26.875

Indivíduos diretamente beneficiados pelas atividades apoiadas 65.118

Fonte: BNDES.

O prazo de seis anos de atuação do Fundo Amazônia é um prazo ainda curto para a ampliação 
significativa da escala das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade na Região Amazônica. Não 
obstante, já começam a aparecer resultados positivos, como sinalizam os indicadores de receita obtida 
com a comercialização de produtos in natura no âmbito dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia.  

Os projetos que contribuíram em maior escala para a geração de renda para as populações 
tradicionais e os pequenos agricultores da Região Amazônica foram os seguintes: Bolsa Floresta 
(Fundação Amazonas Sustentável), Fundação Banco do Brasil – Fundo Amazônia (Fundação Banco 
do Brasil – FBB) e Valorização do Ativo Ambiental Florestal (estado do Acre). Dentre os produtos 
comercializados, destacam-se o pirarucu (peixe), a seringa (borracha), a castanha-do-brasil, o 
guaraná orgânico, o açaí, a farinha de mandioca e a produção e comercialização de artesanato.
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Também são apoiados subprojetos de 

pequeno porte por meio do Instituto 

Sociedade, População e Natureza (ISPN) e pela 

Federação de Órgãos para Assistência Social e 

Educacional (Fase). 

No caso do projeto de responsabilidade da 

Fundação Amazonas Sustentável (FAS), que 

desenvolve o Programa Bolsa Floresta (PBF), 

o Fundo Amazônia apoia as componentes 

de geração de renda e associativismo. O PBF 

reconhece, valoriza e recompensa as populações 

tradicionais que assumem o compromisso formal 

de desmatamento zero. O apoio do Fundo 

Amazônia a esse projeto permitiu que a FAS, por 

sua vez, já tenha apoiado 1.099 subprojetos de 

pequeno porte (até R$ 100 mil). Cabe registrar 

que nesse caso o conceito de projeto é bastante 

singelo, cabendo aos próprios beneficiários finais 

dos subprojetos a sua discussão e planejamento 

no âmbito das 15 associações das 15 unidades 

de conservação da natureza (UC) que o projeto 

beneficia no estado do Amazonas.  

O apoio a esse projeto apresentou 

como resultado uma redução na taxa 

de desmatamento nas UCs beneficiadas, 

bem como evidenciou que essa taxa 

de desmatamento é cerca de 15 vezes 

menor quando comparada com a taxa de 
desmatamento de outras UCs que não se 
beneficiam do PBF.19  

Já os subprojetos apoiados pela FBB são de 
maior porte, variando entre R$ 393 mil e  
R$ 1,5 milhão (valor médio de R$ 892 mil). 
Dentre os projetos apoiados no âmbito 
da cooperação do Fundo Amazônia com 
a FBB, destacam-se os projetos produtivos 
que beneficiam as etnias indígenas Gavião, 
Arara, Cinta Larga, Zóro e Kayapó, bem 
como assentados da reforma agrária e outros 
agricultores familiares.

Outra contribuição significativa desses 
projetos é que, além de fomentarem a prática 
sustentável do extrativismo em expressivas 
áreas, conferindo-lhes valor econômico e 
gerando renda, ocorre, ainda, a mobilização 
das populações tradicionais que nelas 
habitam para que monitorem e denunciem 
desmatamentos e outras atividades ilegais.

Os projetos apoiados também promovem 
a inclusão social e a melhoria da renda das 
populações tradicionais e dos pequenos 
agricultores familiares, além de promoverem 

19 Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Amazonas Sustentável 
de 2013.

o associativismo e novas formas de produção 
coletiva. Nesse sentido, o indicador que 
monitora o número de indivíduos diretamente 
beneficiados pelas atividades sustentáveis 
apoiadas com recursos do Fundo Amazônia, 
que já supera o marco de 65 mil indivíduos, 
sinaliza que os projetos apoiados já adquiriram 
uma relativa escala.
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Componente “monitoramento e controle”
Tabela 9: Indicadores da componente “monitoramento e controle”

Indicadores de monitoramento e controle

Órgãos ambientais fortalecidos (federais, estaduais e municipais) 55

Servidores capacitados 986

Imóveis rurais com mapeamento georreferenciado realizado para fins de adesão ao 
Cadastro Ambiental Rural (CAR)

23.544

Área de imóveis com mapeamento georreferenciado realizado para fins de CAR (hectares) 10.350.350

Imóveis rurais inscritos no CAR (protocolo) 138.854

Área de imóveis rurais inscritos no CAR (protocolo)�em hectares 37.404.609

Montante desembolsado para projetos de combate a incêndios florestais e queimadas 
ilegais (R$ mil)

57.019

Indivíduos capacitados em técnicas de combate ao fogo para formação de brigadas civis 3.142

Fonte: BNDES.

Os indicadores apresentados na Tabela 9 medem entregas e impactos intermediários de diversos 

dos projetos apoiados no eixo de monitoramento e controle do desmatamento. Muitas das 

ações apoiadas são de fortalecimento institucional de entidades governamentais, aí incluídas 

a sua estruturação com equipamentos e tecnologias, bem como a capacitação técnica de suas 

equipes. Cabe ressaltar que o apoio do Fundo Amazônia não abrange o pagamento de salários de 

servidores públicos, sendo essa uma das contrapartidas desses órgãos.

Mas não são apenas os órgãos públicos que atuam na componente de monitoramento e  

controle. No presente relatório, é apresentada a avaliação dos resultados e impactos de dois 

projetos concluídos em 2014, que foram executados por organizações da sociedade civil (ver  

o capítulo “Projetos apoiados”). Esses dois projetos, a cargo da TNC do Brasil e do Imazon,  

tiveram significativo impacto na redução da taxa de desmatamento dos territórios em que  

foram implementados.

No caso do projeto Virada Verde (TNC), 

implementado em 12 municípios dos estados 

de Mato Grosso e do Pará, foi verificada uma 

redução de 41% na taxa de desmatamento do 

conjunto desses municípios ao término de sua 

execução. A redução da taxa de desmatamento 

desses dois estados, já excluídos os municípios 

beneficiados por esse projeto, foi de 34%, o 

que evidencia que nos municípios apoiados 

pelo Fundo Amazônia a redução da taxa de 

desmatamento foi mais acentuada do que no 

restante dos municípios. 

O mesmo fenômeno ocorreu no caso do 

projeto Gestão Socioambiental de Municípios 

do Pará (Imazon), em que se observou uma 

redução de 44% na taxa de desmatamento do 

conjunto dos 11 municípios do estado do Pará 

onde esse projeto foi implementado, enquanto 

a redução da taxa de desmatamento desse 

estado, já excluídos os municípios beneficiados 

por esse projeto, foi de 37%, o que confirma 

que o apoio do Fundo Amazônia contribuiu 

para a aceleração e o aprofundamento do 

processo de redução do desmatamento.

Esses projetos atuaram em sinergia com diversas 

outras iniciativas, tais como a lista do Ministério 

do Meio Ambiente de municípios prioritários 
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para ações de controle e monitoramento do 
desmatamento na Amazônia e a assinatura 
de Termos de Ajuste de Conduta da Pecuária, 
iniciativa capitaneada pelo Ministério Público 
Federal nos estados do Pará e de Mato Grosso, 
envolvendo mais de uma centena de atores 
locais, entre frigoríficos, curtumes, calçadistas e 
outras empresas que revendem produtos com 
matéria-prima da pecuária. 

Não é possível isolar a contribuição de cada 
projeto apoiado pelo Fundo Amazônia para 
a redução das taxas de desmatamento, 
todavia, infere-se a partir dos diversos 
indicadores individuais de cada projeto e 
de suas entregas, bem como dos resultados 
já percebidos, que estes estão dando uma 
substancial contribuição nesse processo. Em 
alguns casos, essa contribuição chega a ser 
essencial, como parte de um conjunto maior 
de vetores concorrentes. Exemplo é o caso do 
projeto Virada Verde (TNC), pioneiro no apoio 
em larga escala ao Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), antes mesmo de sua incorporação pelo 
novo Código Florestal como mecanismo de 
regularização ambiental de imóveis rurais. A 
área total de imóveis rurais georreferenciados 
por esse projeto foi de aproximadamente  
10 milhões de hectares, dos quais cerca de  

6,8 milhões de hectares foram inscritos no CAR, 

correspondendo a 11.700 imóveis rurais.

Ressalte-se que o Ministério do Meio Ambiente 

desenvolveu uma análise da dinâmica do 

desmatamento na Região Amazônica para 

o ano de 2013, a partir da destinação das 

terras onde este ocorreu, tendo identificado 

uma correlação direta entre as áreas 

privadas inscritas no CAR e a redução da sua 

contribuição para as taxas de desmatamento. 

As sinergias ocorrem também entre projetos 

apoiados pelo próprio Fundo Amazônia. As 

ações relacionadas ao CAR dos projetos do 

Imazon e da TNC também se beneficiaram 

do apoio do Fundo Amazônia ao estado do 

Pará, para a estruturação de sua Secretaria de 

Meio Ambiente (Sema-PA). Esse projeto, cuja 

execução começou em 2012, prevê diversas 

ações, entre as quais o aprimoramento do 

processo de emissão do CAR, a estruturação 

de quatro unidades regionais da Sema-PA 

(Marabá, Santarém, Altamira e Paragominas) 

e a expansão do número de municípios do 

estado do Pará habilitados a exercer a gestão 

municipal ambiental. Graças a esse apoio é 

que os demais projetos, também apoiados 

pelo fundo no estado do Pará, lograram os 

resultados já alcançados, dos quais se destacam 

os projetos concluídos em 2014.

O apoio à Sema-PA possibilitou que, no estado 

do Pará, tenham sido inscritos 27,5 milhões 

 de hectares no CAR, considerando-se  

exclusivamente o período de 2012 a 

2014 de execução das ações do projeto, 

correspondendo a cerca de 100 mil imóveis 

rurais. Cabe mencionar que esse apoio do 

Fundo Amazônia ao CAR no estado do Pará foi 

ampliado a partir da aprovação de um novo 

projeto no fim de 2013 (Programa Municípios 

Verdes), cujos resultados atribuíveis ao apoio 

financeiro do Fundo Amazônia ainda não 

foram quantificados, por conta de se encontrar 

em fase inicial de execução, apesar de o 

programa já existir há alguns anos.

Com relação ao combate a incêndios florestais 

e queimadas ilegais, vale mencionar que 

foram desembolsados R$ 57 milhões para 

cinco corporações de bombeiros militares 

estaduais. Em 2014 foram aprovados dois 

novos projetos na vertente de combate a 

incêndios florestais, a saber, o primeiro em 

favor do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Roraima e o segundo em favor do 

Centro Nacional de Prevenção e Combate aos 
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Incêndios Florestais (Prevfogo), do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), órgão do 

governo federal.  

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, 

microcomputadores, bem como 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. Informa-se ainda 

que foram capacitados 3.142 indivíduos em 

técnicas de combate ao fogo para formação de 

brigadas civis.

É mister mencionar que dois projetos 

foram cancelados em 2014, sem que 

tenha havido desembolso de recursos. Os 

cancelamentos ocorreram em decorrência 

da não apresentação de certidões exigidas 

legalmente para a contratação com o setor 

público (município de Porto de Moz) e em 

atendimento a pedido de cancelamento do 

apoio, formulado pelo interessado (município de Anapu). Esses projetos haviam sido aprovados 

em 2011 (Anapu) e em 2012 (Porto de Moz), com valor de colaboração financeira de R$ 431.940,00 

e R$ 337.206,46, respectivamente. Somando o projeto de responsabilidade do município de 

Cumaru do Norte, cancelado em 2013, são três projetos cancelados sem desembolso de recursos.

Componente “ordenamento territorial” 
Tabela 10: Indicadores da componente “ordenamento territorial”

Indicadores de ordenamento territorial

Unidades de conservação apoiadas 94

Área de unidades de conservação criadas (km²) 6.682

Extensão de áreas protegidas com gestão ambiental e/ou controle de seu território fortalecido (km²) 144.899

Número de propriedades rurais georreferenciadas para fins de regularização fundiária 2.594

Área de propriedades rurais georreferenciadas para fins de regularização fundiária (hectares) 203.660

Fonte: BNDES.

Na componente “ordenamento territorial”, pode ser destacado o indicador que monitora a 

consolidação da gestão de UCs. O projeto Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) – Fase 2, de 

responsabilidade do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), apoia a consolidação de 

94 UCs por meio da elaboração de planos de manejo, realização de reuniões de seus conselhos 

gestores e de atividades de consolidação territorial, elaboração e implementação de planos de 

proteção e compra de equipamentos básicos para a sua gestão. 

Como resultado, foram consolidados 44 mil km2 de áreas protegidas, considerados marcos 

referenciais específicos estabelecidos no âmbito desse projeto. Quando se leva em conta a 

contribuição dos demais projetos apoiados pelo Fundo Amazônia e adotando-se critérios  

mais flexíveis de aferição do grau de consolidação da gestão das áreas protegidas, chega-se  

a uma área de 145 mil km2 de áreas protegidas com gestão ambiental e/ou controle de seu  

território fortalecido.

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO  

DE RESULTADOS



56  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

A importância das UCs federais e estaduais e a 
contribuição relevante das terras indígenas para 
a conservação dos recursos naturais e da floresta 
evidenciam-se quando se comparam a área da 
Amazônia Legal já desmatada, que corresponde 
a cerca de 19% da cobertura florestal original 
(ou 15% da área total da Amazônia Legal),20 
e a área desmatada dessas áreas protegidas, 
que corresponde a aproximadamente 2,5% de 
sua área total. Ou seja, a existência de áreas 
protegidas funciona como um importante 
inibidor das atividades de desmatamento, e 
essas áreas protegidas (UCs e terras indígenas) 
correspondem em seu conjunto a 47% da área 
total da Amazônia Legal. 

É importante lembrar que o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (Snuc) contempla 
dois grupos de UCs, a saber: UCs de proteção 
integral e UCs de uso sustentável. Esse segundo 
grupo compatibiliza a conservação da natureza 
com o uso sustentável de parcela de seus 
recursos naturais.

O apoio do Fundo Amazônia a projetos de 
proteção territorial e gestão ambiental de UCs 
e de terras indígenas, bem como de fomento 

20 Fonte: Inpe/Prodes – <http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodes-
municipal.php>.

de atividades produtivas sustentáveis nesses territórios, tem se ampliado significativamente. O PBF, 
de responsabilidade da FAS, desenvolve-se em UCs estaduais, no estado do Amazonas. E já são 
quatro projetos apoiados pelo Fundo Amazônia com foco exclusivo no apoio aos povos indígenas, 
no valor total de R$ 68 milhões de colaboração financeira, além de R$ 14 milhões que beneficiam 
as comunidades indígenas em outros oito projetos.  

Cabe ressaltar que, em 2014, foram aprovados três importantes projetos que beneficiarão esses 
povos, sob a responsabilidade de duas organizações não governamentais – Centro de Trabalho 
Indigenista (CTI) e TNC do Brasil – e de um órgão de governo do estado do Amazonas – Secretaria 
de Estado para os Povos Indígenas (Seind-AM). Em 2014, também foi publicada uma nova 
chamada pública de projetos voltados a organizações não governamentais, que tem como foco as 
terras indígenas e suas populações, no valor total de até R$ 70 milhões. Essa chamada encontra-se 
na fase de seleção de projetos.  

Componente “desenvolvimento científico e tecnológico” 
Tabela 11: Indicadores da componente “desenvolvimento científico e tecnológico”

Indicadores de desenvolvimento científico e tecnológico

Valor total desembolsado para pesquisa científica e tecnológica (R$ milhões) 17,9

Valor desembolsado para investimento em infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica 
(R$ milhões)

6,4

Número de pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de pesquisa científica e 
tecnológica residentes na Região Amazônica durante a execução dos projetos

198

Número de publicações científicas, pedagógicas ou informativas produzidas 72

Foram investidos R$ 17,9 milhões no desenvolvimento científico e tecnológico. No conjunto dos 
projetos apoiados, destacam-se os resultados já obtidos no âmbito do projeto Nova Cartografia 
Social, de responsabilidade da Universidade do Estado do Amazonas (UEA)/Fundação de Apoio 
Institucional Muraki, que se encontra em fase final de execução.
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Esse projeto promoveu o mapeamento social 

de trinta comunidades do Bioma Amazônia 

e o fortalecimento da rede de pesquisa 

envolvida no projeto. Entre os principais 

impactos qualitativos, podem ser mencionados 

aqueles que dizem respeito à situação das 

comunidades beneficiadas pelo projeto, já 

tendo o processo participativo de mapeamento 

social contribuído para a resolução de diversos 

conflitos internos relacionados à ocupação 

de seus territórios, à maior coesão dessas 

comunidades e à construção de um discurso 

comum, como também se revelado um 

instrumento de afirmação dessas comunidades 

perante as pressões externas. O material 

produzido pelo projeto já foi utilizado até 

mesmo nas esferas administrativa e judicial. 

MONITORAMENTO DE 
INDICADORES REGIONAIS
No âmbito do 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, onde 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. 

O atual ano de avaliação é 2014, 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. 

Importante mencionar que a contribuição 
do Fundo Amazônia para o comportamento 
do conjunto desses indicadores, apesar de já 
ser identificável e relevante, conforme atesta 
a avaliação dos projetos concluídos com o 
apoio do fundo, não é exclusiva, somando-se 
a iniciativas e ações de uma pluralidade de 
agentes públicos e privados que atuam nesse 
continente que é a Amazônia.

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 Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe). 

Dados preliminares do Inpe indicam que o 

desmatamento na Amazônia Legal em 2014 

foi de 4.848 km². Desde 2004, a taxa de 

desmatamento na Amazônia foi reduzida 

em 83%. Quando se comparam as taxas de 

desmatamento de 2014 e 2009 (linha de base), 

verifica-se que nesse período ocorreu uma 

redução de 35%, o que é claramente muito 

positivo (para mais informações, ver o tópico 

“Dados sobre o desmatamento na Amazônia 

Legal”, na “Introdução” deste relatório). 

Ainda não foram tornadas públicas análises 

sobre a dinâmica do desmatamento na 

Amazônia para o ano de 2014. Todavia, em 

relação a 2013, foi identificado que ele ocorreu 
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principalmente em assentamentos da reforma 

agrária e em glebas públicas não destinadas, 

o que sinaliza quais políticas públicas deverão 

ser desenvolvidas e quais ações deverão ter seu 

apoio priorizado. Compete ao governo federal 

e aos governos estaduais o estabelecimento 

de políticas e programas específicos para o 

enfrentamento dos vetores do desmatamento. 

No âmbito do Fundo Amazônia, compete 

ao seu Comitê Orientador (COFA), composto 

por 24 membros representantes de órgãos 

do governo federal, dos governos estaduais 

e da sociedade civil, estabelecer e rever suas 

diretrizes e critérios de apoio.

Destaque-se que um dos principais agentes no 

combate ao desmatamento é o setor público 

brasileiro, por meio de suas várias estruturas 

administrativas, tanto na esfera federal 

quanto nas esferas estaduais e municipais, 

sem prejuízo da relevante contribuição 

da sociedade civil, que não só denuncia os 

malfeitos ambientais como também promove 

iniciativas pioneiras, que com frequência são 

incorporadas pela ordem estabelecida. 

Não obstante o caráter complementar do apoio 

do Fundo Amazônia, este tem sido estratégico 

para a trajetória de redução do desmatamento, 

por apoiar a continuidade e ampliação de várias 
iniciativas essenciais e também por apoiar ações 
indutoras de transformações. Exemplos de 
iniciativas com essas características são o apoio 
do Fundo Amazônia ao desenvolvimento e à 
continuidade de atividades de monitoramento 
do desmatamento e dos usos da terra da 
Amazônia regional, o apoio em larga escala ao 
CAR no Bioma Amazônia e em outros biomas 
brasileiros e o apoio às atividades produtivas 
que promovem a valorização da floresta em pé.

Pela análise do indicador “desmatamento 
anual na Amazônia Legal”, conclui-se, 
portanto, que o objetivo geral do Fundo 
Amazônia (“redução do desmatamento com 
desenvolvimento sustentável”) vem sendo 
atingido no que tange à dimensão de redução 
do desmatamento, o que significa, por sua 
vez, que vem ocorrendo a redução de emissões 
de gases de efeito estufa decorrentes do 
desmatamento na Amazônia.  

Indicador: (2) Participação do PIB dos 
estados com presença do Bioma Amazônia 
em relação ao PIB nacional

O segundo indicador selecionado para medir 
a evolução do objetivo geral do Fundo 
Amazônia é a participação do Produto Interno 

Bruto (PIB) dos estados com presença do Bioma 
Amazônia em relação ao PIB brasileiro. 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 um indicador ideal para a medição de 
desenvolvimento sustentável, pois não inclui, 
por exemplo, informações como passivos 
ambientais gerados. Portanto, esse indicador 
precisa ser analisado conjuntamente com o 
indicador de redução do desmatamento.

A informação mais atual disponibilizada  
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) sobre a evolução do PIB  
de cada estado é relativa ao ano de 2012.  
Na Tabela 12, constata-se que é crescente  
a participação do PIB da Amazônia Legal  
em relação ao PIB brasileiro. Cabe mencionar 
que o PIB brasileiro de 2012 foi 11,6%  
maior que o PIB de 2009 (variação percentual  
real acumulada).
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Tabela 12: Evolução da participação do PIB dos estados com presença do Bioma 
Amazônia em relação ao PIB brasileiro (em %)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7,96 7,88 7,76 7,81 8,13 8,04 8,13 8,38 8,45

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(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, o que indica que o 
objetivo geral do Fundo Amazônia 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 publicação 
anual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (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 produção, 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 comestível de 

uma palmeira), castanha-do-brasil (também conhecida como castanha-
do-pará), borracha nativa, amêndoas e outros produtos oleaginosos e 
fibras diversas, produtos esses que têm representatividade econômica e 
são comercializados dentro e fora do bioma.

A evolução da produção e receita desses produtos estará sendo 
acompanhada graças à sua relevância 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.

No conjunto dos produtos oleaginosos, está sendo acompanhada 
a produção extrativista de, entre outros produtos, amêndoas de 
cumaru, de pequi e de copaíba. No conjunto das fibras, estão sendo 
acompanhadas, entre outras, a piaçava e o buriti.

Na Tabela 13, é apresentada a evolução da produção física (em 
toneladas) da extração vegetal desses produtos nos anos de 2009 e 2013.

Tabela 13: Produção da extração vegetal nos estados da Amazônia Legal (em toneladas)

Produtos 2009 2013
Variação 

(%)

Açaí 115.767 202.216 75

Castanha-do-brasil 37.468 38.300 2

Borrachas (látex coagulado e líquido) 3.459 1.958 (43)

Oleaginosos 1.240 1.281 3

Fibras 2.848 2.904 2

Total 160.782 246.659 53

Fonte: BNDES, com base em dados do IBGE.
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Na Tabela 14, observa-se a evolução desses mesmos produtos sob a ótica 
de receita gerada.

Tabela 14: Produção da extração vegetal nos estados da Amazônia Legal (valores em R$ mil)

Produtos 2009 2009* 2013 Variação (%)

Açaí 160.312 202.693 409.698 102

Castanha-do-pará 52.261 66.077 72.055 9

Borracha (látex 
coagulado e líquido)

7.597 9.605 7.682 (20)

Oleaginosos 6.570 8.307 6.922 (17)

Fibras 4.495 5.683 5.611 (1)

Total histórico 292.366 501.968 72

Fonte: BNDES, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
* Valores atualizados para reais de 2013 pela variação do Índice Nacional  

de Preços ao Consumidor (IPCA) de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Observa-se que, no período, ocorreu um crescimento da receita com 
açaí de 102%, superior ao crescimento de sua produção (75%). No 
caso da castanha-do-brasil, o incremento da receita foi de 9%, e o da 
produção física de 2%. O grupo das fibras teve ligeira redução de receita 
(1%) e crescimento de produção modesto (2%). O grupo dos produtos 
oleaginosos, apesar de ter apresentado um ligeiro crescimento em 
volume produzido (3%), teve uma redução bastante expressiva no valor 
da receita gerada (17%), enquanto as borrachas apresentaram uma 
redução de receita de 20% associada a uma queda na produção de 43%. 

Aufere-se, portanto, que o crescimento de 72% da receita gerada pelo 
conjunto desses produtos e o de 53% no volume produzido entre 2009 a 
2013 são fortemente impactados pelo açaí e a castanha-do-brasil, o que 
indica um fortalecimento da vocação extrativista desses produtos e seu 

potencial de mercado. O crescimento desses indicadores também sinaliza 
que o esforço para realizar o objetivo específico estabelecido no Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia de “atividades que mantêm a floresta em 
pé têm atratividade econômica no Bioma Amazônia” está evoluindo de 
forma positiva.

O Fundo Amazônia apoia a exploração da potencialidade dessas e 
outras atividades extrativistas, haja vista sua importância como única 
fonte de renda ou de 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 efetividade dos órgãos estaduais de meio ambiente da 

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO  

DE RESULTADOS



61  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

Amazônia Legal na 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 celebrados pelos 
estados com os municípios”. 

A desconcentração ambiental por meio da 
implantação de postos avançados ou unidades 
regionais dos órgãos estaduais de meio 
ambiente torna 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 
empreendimentos e atividades de impacto 
ambiental local e daquelas delegadas pelos estados 
da federação por instrumento legal ou convênio. 
Dessa forma, a descentralização ambiental por 
meio da delegação de competências aos municípios 
é peça fundamental para que a legislação 
ambiental possa ser implementada 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 
importante 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 15 dados obtidos nos órgãos 
estaduais de meio ambiente da Amazônia Legal.

Tabela 15: Indicadores regionais da componente “monitoramento e controle”

Estado

Nº de postos avançados do 
órgão estadual de meio 

ambiente (CONSOLIDADO)

Nº de termos de 
descentralização 

celebrados com município 
(CONSOLIDADO)

Nº de autorizações ou  
licenças ambientais  
concedidas no ano

2009 2014 2009 2014 2009 2014

Rondônia 14 15 1 16 1.923 4.234

Pará 4 4 10 62 3.259 6.785

Acre 5 5 1 2 2.239 1.595

Amazonas 0 5 2 3 2.723 6.105

Roraima 1 0 13 3 183 1.192

Tocantins 20 20 0 31 3.360 12.074

Mato Grosso 11 11 5 11 5.430 9.606

Total 55 60 32 128 19.117 41.591

Incremento: 9% Incremento: 300% Incremento: 118%

Fonte: BNDES, com base em dados dos órgãos estaduais de meio ambiente.

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO  

DE RESULTADOS



62  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

Uma análise conjunta dos indicadores 

monitorados revela uma evolução positiva 

em todas as dimensões acompanhadas, 

destacando-se um significativo crescimento 

(300%) 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 cinco anos (118%). Por fim, 

também houve um incremento de 9% 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 em assumirem atribuições 

relacionadas ao licenciamento e à gestão 

ambiental. Esse crescimento sinaliza a tendência 

de os municípios tornarem-se cada vez mais um 

importante locus da gestão ambiental. 

O Fundo Amazônia vem contribuindo para essa 

evolução favorável por meio do apoio a projetos 

que visam ao fortalecimento institucional dos 

órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, 

ao aprimoramento do processo de licenciamento 

ambiental, à capacitação do corpo técnico, à 
desconcentração 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 com presença 
do Bioma Amazônia com Zoneamento 
Ecológico-Econômico na escala 1:250.000 
(ou maiores) concluído

Para o monitoramento dessa componente, foi 
criado indicador que se refere à elaboração do 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). O ZEE 
é um instrumento de organização do território 
que estabelece medidas e padrões de proteção 
ambiental.  

Sua principal finalidade é subsidiar as decisões 
de planejamento do uso e ocupação do 
território em bases sustentáveis. Para sua 
construção 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 

municípios. No âmbito do Fundo Amazônia, 

monitora-se o avanço da elaboração do ZEE 

no nível dos estados. Cabe mencionar que 

em 2010 foi concluído o Macrozoneamento 

Ecológico-Econômico da Amazônia Legal na 

escala 1:1.000.000.

Para efeitos de análise dos avanços referente 

ao ZEE, foram consideradas as seguintes fases:

• planejamento para a realização do ZEE;

• diagnóstico para avaliação da situação atual 

da área a ser zoneada; 

• prognóstico que tem como objetivo a 

proposição de ações para as unidades de 

planejamento estabelecidas; e

• normatização por meio de legislação 

específica.

Na tabela a seguir, 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, isto é, 

já tendo superado as etapas de planejamento, 

diagnóstico, prognóstico e normatização por 

lei estadual.  
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Tabela 16: Área dos estados da Amazônia Legal com Zoneamento Ecológico-Econômico 
na escala 1:250.000 (ou maiores) concluído

Estados da 
federação

Área do estado 
(em km2)

Área com ZEE concluído (em km2)

2009 2014

Amazonas 1.559.149 252.985

Acre 164.124 164.123 164.123

Amapá 142.829

Roraima 224.303 224.300 224.300

Pará 1.247.954 476.742 1.155.166

Tocantins 277.721 33.434

Maranhão 331.937

Rondônia 237.591 237.590 237.590

Mato Grosso 903.378

Total 5.088.985 1.102.755 2.067.598

Variação 2009-2014: 87,49%

Área dos estados da Amazônia Legal com ZEE concluído: 40,63%

Fonte: BNDES, com dados do Ministério do Meio Ambiente.

Como pode ser observado na Tabela 16, houve uma ampliação de 87% 
da área com o ZEE concluído na escala 1:250.000. 

Os estados do Acre, Roraima e Rondônia já encerraram a elaboração 
de seus ZEEs, cabendo destacar que grande parte do Pará já está com o 
zoneamento concluído. Dessa forma, pode ser considerado que houve 
um avanço significativo no ordenamento territorial da Amazônia sob 
a ótica do ZEE. Com o apoio ao fortalecimento institucional dos órgãos 
estaduais de meio ambiente, o Fundo Amazônia contribui para o 
processo de formulação e implantação dos ZEEs.

Outra vertente do apoio do Fundo Amazônia que contribui para o 
ordenamento territorial é o da criação de áreas protegidas e o fortalecimento 
de sua gestão ambiental e territorial. Registre-se que o Fundo Amazônia vem 
ampliando seu apoio tanto a projetos que beneficiam UCs quanto a projetos 
que contemplam as terras indígenas e suas populações.  

Tabela 17: Desmatamento em áreas protegidas na Amazônia Legal

Áreas 
protegidas

Número 
de áreas 

protegidas 

Área 
desmatada 

em 2009 
(km2)

Área 
desmatada 

em 2013 
(km2)

Variação 
(%)

Unidades de 
conservação 
da natureza 
federais

132 287,35 319,18 11,1

Unidades de 
conservação 
da natureza 
estaduais

178 320,09 293,85 (8,2)

Terras 
indígenas 379 246,51 175,5 (28,8)

Total 689 853,95 788,53 (7,7)

Fonte: BNDES, com base em dados do Inpe/Prodes.

Na Tabela 17, verifica-se que a taxa de desmatamento foi reduzida em 
cerca de 8% nas 689 áreas protegidas da Amazônia Legal, considerado 
o período de 2009 a 2013, destacando-se favoravelmente a redução do 
desmatamento em terras indígenas (-29%) e negativamente o crescimento 
do desmatamento em UCs federais (11%). Quando se analisam os dados 
desagregados do desmatamento em UCs federais, verifica-se que, nesse 
período, ele diminuiu nas UCs de proteção integral (-22%) e aumentou 
nas UCs de uso sustentável (15%), o que claramente sinaliza a importância 
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de o Fundo Amazônia apoiar projetos que 

combatam o desmatamento e promovam 

alternativas de geração de trabalho e renda 

para as populações que habitam as UCs federais 

de uso sustentável. 

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 18, no período de 2009 

a 2013, houve um crescimento de 21,3% no 

número de pedidos de patentes depositados 

no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI) por residentes nos estados da Amazônia 

brasileira (os dados de 2013 são preliminares). Este foi um crescimento maior do que o verificado 
no Brasil, que foi de 3,4%.

Tabela 18: Pedidos de patentes depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial por residentes

Brasil
2009 2013 Variação (%)

7.709 7.974 3,4

Estados da Amazônia 2009 2012 Variação (%)

Acre 3 5 66,7

Amazonas 63 52 (17,5)

Amapá 3 0 0,0

Maranhão 24 39 62,5

Mato Grosso 29 41 41,4

Pará 25 26 4,0

Rondônia 13 18 38,5

Roraima 1 4 300,0

Tocantins 8 20 150,0

Total 169 205 21,3

Fonte: BNDES, com base em dados do INPI.

O número de patentes depositadas por residentes na Amazônia representa 2,6% do total das patentes 
solicitadas no Brasil, e a população da Amazônia Legal corresponde aproximadamente a 13% da 
população 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 
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desenvolvimento 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 
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 socioeconômicos 
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 realização 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 35% na Amazônia brasileira (2009-2014). 

• Continua a ocorrer o crescimento da 
participação do PIB da Amazônia brasileira 
em relação ao PIB brasileiro (2009-2012).

• Tanto o volume como a receita gerada pelo 
conjunto dos produtos do extrativismo vegetal 
que estão sendo monitorados cresceram mais 
que 50% no período (2009-2013).

• Ampliou-se a descentralização da gestão 
ambiental para os municípios (300%), bem 
como o número de atos autorizativos expedidos 
pelos órgãos estaduais de meio ambiente 
(118%), tendo também crescido o número de 
postos avançados dos órgãos estaduais de meio 
ambiente (9%) no período (2009-2014).

• Houve uma ampliação de 87% da área com 
o ZEE concluído na escala 1:250.000 entre 
2009 e 2014.

• Cresceu em 21,3% 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 (3,4%) – 2009-2013.

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 ocorre por meio da revisão 
periódica do comportamento tanto dos riscos 
quanto dos efeitos das medidas de mitigação:

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO  

DE RESULTADOS
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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

Os fluxos migratórios dentro e para a Amazônia têm se mantido 
relativamente estáveis. 

O Fundo Amazônia não tem como influenciar diretamente esses fluxos, mas 
pode ajudar a mitigar possíveis efeitos negativos dessas migrações por meio 
do apoio a projetos realizados nos estados e municípios sob influência de 
grandes obras e em municípios situados no arco do desmatamento. A carteira 
de projetos apoiados pelo Fundo Amazônia contempla diversos projetos de 
gestão ambiental de estados da região.

Mudanças na 
legislação ambiental 
brasileira que reduzam 
a proteção da floresta

O novo Código Florestal introduziu mudanças na legislação ambiental. 
Dentre os mecanismos de valorização e conservação das florestas, destacam-
se o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e os Programas de Regularização 
Ambiental (PRA).

O Fundo Amazônia vem apoiando a implementação do CAR, registro 
eletrônico que tem por objetivo integrar as informações ambientais referentes 
às propriedades e posses rurais.

O próximo passo deverá ser o apoio aos PRAs estaduais. A sua 
implementação configura etapa importante para o resgate de passivos 
ambientais e para garantir o efeito positivo da legislação ambiental em vigor 
para a proteção da floresta.

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 a 
nível internacional. 

Entende-se que o Fundo Amazônia é ele mesmo uma medida preventiva 
ou mitigadora dos efeitos negativos das mudanças climáticas. Diante da 
ocorrência de repetidas secas, o Fundo Amazônia apoia projetos de Corpos  
de Bombeiros Militares em seis estados da Amazônia, visando ao 
fortalecimento da capacidade de prevenção, monitoramento e combate a 
incêndios florestais e queimadas não autorizadas, bem como um projeto para 
o fortalecimento operacional do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos 
Incêndios Florestais (Prevfogo).

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO  

DE RESULTADOS
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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

Em 2014, houve uma desaceleração da atividade econômica no Brasil e 
na Amazônia, sem que tenha ocorrido uma deterioração da conjuntura. 
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. A produção baseada na extração 
vegetal está se fortalecendo, tanto no volume produzido quanto em seu valor.

C
O
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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 o início da atuação 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 Fundo Amazônia vem apoiando a implementação do CAR, inclusive em 
assentamentos da reforma agrária. Como em 2013 cerca de um quarto do 
desmatamento verificado na Amazônia ocorreu nesses territórios, o Fundo 
Amazônia reavalia esse risco como “médio”.  

Migração da mão de 
obra empregada nas 
atividades florestais 
ilegais para outras 
atividades ilegais

A transformação das atividades ilegais em legais e a inserção da produção 
em processos sustentáveis ainda é um desafio. 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.

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO  

DE RESULTADOS
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Área do Bioma 
Amazônia está ordenada 
territorialmente

Crescimento da 
demanda por madeira 
ilegal

Para uma economia madeireira sustentável na Amazônia, será necessário 
ampliar a destinação de terras públicas e a concessão florestal dessas áreas; 
melhorar a fiscalização da indústria madeireira e dos planos de manejo 
emitidos; e integrar melhor as ferramentas de controle com o licenciamento 
da indústria e o sistema tributário. 

O Fundo Amazônia continua apoiando projetos que visam fortalecer o 
manejo florestal sustentável, destacando-se o apoio às ações de capacitação 
técnica, sensibilização dos atores-chave e da pesquisa aplicada.

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 do controle do desmatamento ilegal, do 
fomento das atividades florestais sustentáveis e do aumento da produtividade 
das atividades agropecuárias em áreas antropizadas.

O Fundo Amazônia prioriza ações de monitoramento e controle do 
desmatamento e o apoio a atividades produtivas sustentáveis de base 
florestal, sem prejuízo do apoio a ações que contribuam para a melhoria da 
produtividade da agropecuária.

C
O

M
PO

N
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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. Existem também grandes diferenças intrarregionais, 
já que os estados do Amazonas e do Pará oferecem o maior número de cursos 
superiores e empregam o maior número de pessoal técnico-científico, quando 
comparados com os demais estados da região.

O Fundo Amazônia vem contribuindo para a fixação de pesquisadores 
na região por meio do apoio a projetos de pesquisa e de desenvolvimento 
tecnológico nas universidades da região. 

* “Programa Assentamentos Verdes” (Programa de Prevenção, Combate e Alternativas ao
Desmatamento Ilegal em Assentamentos da Amazônia – PPCADI – Amazônia).

MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO  

DE RESULTADOS
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GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL 
DE MUNICÍPIOS 
DO PARÁ
Imazon

Responsável pelo projeto
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon)
<www.imazon.org.br>

Abrangência territorial 11 municípios do estado do Pará

Beneficiários População local dos 11 municípios abrangidos pelo projeto

Objetivos

(i) Mobilizar os governos estaduais e municipais, os produtores 
rurais, sindicatos e associações objetivando acelerar a adesão 
ao Cadastro Ambiental Rural;  
(ii) monitorar o desmatamento por meio de imagens de 
satélite; e auxiliar no planejamento da paisagem; e  
(iii) restauração de áreas degradadas na Bacia do Rio Uraim 
em Paragominas

Valor total do projeto R$ 9.736.473,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 9.736.473,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 1.12.2009

Data da contratação 29.7.2010

Valor total desembolsado R$ 9.736.473,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

100%
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O estado do Pará é uma das unidades da 
federação com maior índice de desmatamento, 
conforme dados de 2014 do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Pará tem o 
quinto maior rebanho bovino do país, com 
aproximadamente 17 milhões de cabeças. Os 
produtos agrícolas de destaque são arroz, 
feijão, milho e soja, de acordo com o Censo 
2009 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Os municípios referentes a esse projeto 
pertencem majoritariamente à mesorregião 
Sudeste Paraense. São eles: Abel Figueiredo, Bom 
Jesus do Tocantins, Moju, Dom Eliseu, Goianésia 
do Pará, Itupiranga, Jacundá, Paragominas, 
Rondon do Pará, Tailândia e Ulianópolis.

Cabe ressaltar, ainda, que, no início do 
projeto, seis dos 11 municípios constavam 
na lista do Ministério do Meio Ambiente de 
municípios prioritários para ações de controle e 
monitoramento do desmatamento na Amazônia 
(o município de Paragominas foi excluído da 
referida lista antes do início do projeto).

O PROJETO
O projeto Gestão Socioambiental de Municípios do Pará teve como principal objetivo contribuir 
para a redução do desmatamento e da degradação florestal nos 11 municípios contemplados 
pelo projeto, por meio da mobilização de atores locais – governo estadual, governos municipais, 
produtores rurais, associações, sindicatos etc. – e do levantamento de dados ambientais e fundiários 
de propriedades rurais. O projeto também teve o intuito de contribuir para a regularização fundiária 
e acelerar a adesão dos produtores rurais ao Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Durante o projeto, foi utilizado o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), 
desenvolvido pelo Imazon, para monitorar o desmatamento desses municípios e orientar as ações 
de apoio à fiscalização e à redução de desmatamento.

O projeto também contemplou o mapeamento das áreas de preservação permanente (APP) nos  
11 municípios e a realização de um diagnóstico para fins de restauração florestal das APPs na Bacia 
do Rio Uraim, em Paragominas.

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

Municípios apoiados

Capitais

Rios

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
DE MUNICÍPIOS DO PARÁ

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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ATIVIDADES REALIZADAS
As principais atividades realizadas no âmbito do projeto podem ser 
resumidas em nove tópicos, a saber:

1. Pactos locais pela redução do desmatamento nos municípios

Apoio aos preparativos para a formalização de 10 pactos municipais pela 
redução do desmatamento mediante a articulação de atores-chave, o 
levantamento de informações e a revisão dos documentos pactuados.  
Os principais compromissos que constam dos documentos são, entre 
outros: (i) manutenção do desmatamento municipal anual abaixo de  
40 km²; (ii) realização do CAR em pelo menos 80% da área cadastrável 
do município; e (iii) verificação do desmatamento em campo quando do 
recebimento de um alerta. O Imazon estabeleceu rotina de repasse de 
informações aos municípios acerca da evolução do desmatamento e do 
CAR para auxiliar no cumprimento dos pactos firmados. Antes do início  
do projeto, o município de Paragominas já havia firmado o referido pacto.

2. Monitoramento e fiscalização ambiental na escala do município

Envio de 229 boletins mensais de alertas de desmatamento às autoridades 
locais e regionais responsáveis pela gestão ambiental nos 11 municípios do 
projeto, visando aperfeiçoar os processos de monitoramento, controle e 
responsabilização ambiental nesses municípios.  

Ao longo do projeto, foi constatado que os municípios, ao receberem os 
alertas de desmatamento, levantaram informações insuficientes para a 
emissão dos autos de infração pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
do Pará (Sema-PA). Para superar esse problema, a Sema-PA elaborou um 
modelo de relatório específico para esse fim, e o Imazon organizou um 
treinamento para a elaboração dos relatórios para alguns municípios.

PROJETOS CONCLUÍDOS EM

2014

3. Capacitação local em geoprocessamento e sensoriamento remoto

Foram realizadas capacitações de 62 técnicos municipais e  
12 representantes de associações locais em geotecnologia aplicada à 
gestão ambiental. Os treinamentos abordaram, entre outros assuntos: 
(i) monitoramento colaborativo do desmatamento; (ii) geotecnologia 
aplicada ao CAR; e (iii) legislação e fiscalização ambiental. 

4. Elaboração da base cartográfica digital

Foram elaboradas bases cartográficas na escala de 1:50.000 em  
10 municípios contemplados pelo projeto, conjuntamente com 
orientações técnicas quanto à aplicação do instrumento às rotinas 
operacionais das secretarias municipais de meio ambiente. O município 
de Paragominas já dispunha de base cartográfica.

5. Mapeamento fundiário participativo

Foi desenvolvido, validado e aplicado método para realização do 
mapeamento fundiário participativo nos municípios de Tailândia, 
Paragominas e Moju. Essa metodologia está sendo disseminada em 
diferentes fóruns que agregam especialistas no tema de regularização 
fundiária, tais como: a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) etc. A metodologia tem perspectivas de ganhar escala e vir a ser 
utilizada em diversos outros municípios.

6. Avaliação da celebração e cumprimento de termos de ajustamento de 
conduta (TAC) para regularização ambiental de imóveis rurais

Foi realizado estudo para avaliar a situação de 42 TACs visando à 
recomposição de passivos ambientais em imóveis rurais no estado do 
Pará, por meio da verificação de seus conteúdos, regras e procedimentos 

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
DE MUNICÍPIOS DO PARÁ



74  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

PROJETOS CONCLUÍDOS EM

2014

para sua assinatura e acompanhamento. Como resultado do estudo, 
a Sema-PA publicou a Instrução Normativa 14/2011, mediante a qual 
designou um setor responsável pelo efetivo monitoramento dos termos. 
Adicionalmente, o Imazon auxiliou a Sema-PA e o Ministério Público 
Federal (MPF) no desenvolvimento de um método para auditoria da 
implementação do TAC da pecuária no Pará. 

7. Avaliação e monitoramento das ações de regularização fundiária 
promovidas pelos governos federal e estadual 

Foram monitoradas as ações do Programa Terra Legal, na esfera federal, 
e do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), na esfera estadual. Além disso, 
as pendências fundiárias no estado do Pará foram mapeadas. Essas ações 
contribuíram para a elaboração de um marco legal que prioriza as ações 
de regularização fundiária em municípios que atingem as metas do 
Programa Municípios Verdes (Decreto Estadual 739/2013).

8. Planejamento da paisagem e restauração florestal

Inicialmente, essa ação previa atividades de planejamento de paisagem 
apenas na Bacia do Rio Uraim, no município de Paragominas, tendo 
sido expandida para os 11 municípios do projeto.

Foi realizado o mapeamento das APPs nos 11 municípios, compreendendo 
445 mil hectares de APPs, dos quais 54% estão desmatados. Foi 
elaborado um mapa para cada município mostrando a situação da 
cobertura do solo das APPs.

Adicionalmente, foi realizado um diagnóstico para fins de restauração 
florestal das APPs na Bacia do Rio Uraim, abrangendo 60 pequenos 
imóveis rurais (dois mil hectares), dos quais quatro já iniciaram processo 
de recuperação.

9. Avaliação do potencial para negócios com sequestros de carbono no 
município de Paragominas

Inicialmente, essa ação previa atividades na Bacia do Rio Uraim, tendo sido 
ampliada para todo o município de Paragominas. Nesse contexto, foram 
realizadas as seguintes análises: (i) potencial para negócios com sequestro 
de carbono e outros serviços ambientais em Paragominas; e (ii) risco de 
desmatamento potencial em Paragominas e estimativa de redução de 
emissões de dióxido de carbono do município em um cenário de redução 
nas taxas de desmatamento comparativamente a sua taxa anual histórica.

Foi criada a Agência de Serviços Ambientais (ASA) de Paragominas 
para coordenar os projetos de pagamento por serviços ambientais no 
município. Em parceria com a Bolsa Verde do Rio (BVRio), foi elaborada 
uma cartilha sobre as cotas de reserva ambiental (mecanismo previsto 
no novo Código Florestal), que está sendo distribuída pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais de Paragominas. 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS  
E ADMINISTRATIVOS
O Imazon firmou parcerias com diversas instituições para a implantação 
do projeto. As parcerias formais foram estabelecidas com as seguintes 
instituições: (i) prefeituras dos 11 municípios contemplados pelo 
projeto; (ii) Secretaria do Programa Municípios Verdes (PMV) do estado 
do Pará; (iii) Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Pará 
(Idesp); e (iv) Emater.

Também foram estabelecidas parcerias informais com as seguintes 
instituições: (i) IBGE; (ii) Comissão Nacional de Cartografia (Concar);  
(iii) Associação dos Produtores Rurais da Colônia do Uraim; (iv) Ministério 

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
DE MUNICÍPIOS DO PARÁ



75  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

PROJETOS CONCLUÍDOS EM

2014

Público Estadual do Pará; (v) Sindicato de Produtores Rurais de Paragominas; 
(vi) MPF; (vii) Sema-PA; (viii) Universidade de Wisconsin; (ix) BV Rio;  
(x) Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas; e (xi) Embaixada Britânica.

Cada parceria cumpriu um papel fundamental, contribuindo para o êxito 
do projeto.

INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTOS
Principais indicadores do projeto:

• Número de indivíduos capacitados em geotecnologia aplicada à 
gestão ambiental municipal

O projeto contou com 62 técnicos municipais e 12 representantes de 
associações locais. Do total de técnicos municipais treinados, 43 (69%) 
continuavam trabalhando nas mesmas instituições ao fim do projeto,  
de forma a assegurar a continuidade das ações para as quais  
foram capacitados. 

• Número de pactos locais municipais pela redução do desmatamento 

A meta estabelecida pelo projeto foi de assinatura de seis pactos, 
considerando que, no início do projeto, o município de Paragominas já 
tinha pacto assinado. Com o projeto, foram firmados pactos locais nos 
demais 10 municípios contemplados por ele.

• Área coberta pela cartografia digital na escala 1:50.000 no território

Foi realizado mapeamento em toda a área de extensão do projeto,  
o que correspondeu a 7.180.000 hectares, incluindo a atualização  
da base cartográfica do município de Paragominas à luz do novo 
Código Florestal. 

• Número de mapas de áreas prioritárias para a restauração florestal

Foram elaborados mapas de áreas prioritárias para restauração florestal 
dos 11 municípios contemplados pelo projeto.

• Número de relatórios sobre as ações governamentais de regularização 
fundiária no Pará

Foram produzidos quatro relatórios abordando sinteticamente os 
seguintes assuntos: (i) atuação do Programa Terra Legal na Amazônia 
Legal; (ii) pendências fundiárias no Pará; (iii) avaliação da transparência 
de informações do Iterpa; e (iv) ações de regularização fundiária no Pará 
em 2012 e 2013. 

• Taxa de desmatamento anual nos municípios em que se 
desenvolveram as atividades do projeto

A Tabela 1 mostra uma substancial redução do desmatamento no conjunto 
dos 11 municípios a partir de 2010 (linha de base do projeto). Com exceção 
do município de Itupiranga, todos os demais municípios registraram queda 
do desmatamento, bem como apresentaram taxas anuais de desmatamento 
abaixo do teto de 40 km2, estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente 
como uma das duas condições para a saída da lista de municípios prioritários 
para ações de controle e monitoramento do desmatamento.

• Número de mulheres em funções de coordenação no Imazon: nove 
mulheres (50%) de um total de 18 cargos. 

SUSTENTABILIDADE DOS RESULTADOS
Além da redução de 44% da taxa de desmatamento no conjunto dos 
municípios, o projeto Gestão Socioambiental de Municípios do Pará 
contribuiu para a saída dos municípios de Dom Eliseu, Ulianópolis e 

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
DE MUNICÍPIOS DO PARÁ
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Tailândia da lista de municípios prioritários para ações de controle e 
monitoramento do desmatamento.

A inclusão nessa lista, além de conferir uma imagem negativa aos 
municípios, implicava uma série de restrições para os produtores rurais, 
inclusive de natureza creditícia.

Outros três municípios que ainda se encontram na lista já atenderam a 
pelo menos um dos dois requisitos para sua exclusão: Moju e Rondon do 
Pará, ambos estão com taxa de desmatamento anual abaixo de 40%, e 
Itupiranga, que já alcançou 80% de sua área inscrita no CAR.

A sustentabilidade desses resultados depende de vários fatores, 
para os quais o projeto deu uma importante contribuição, 
dentre os quais se destacam: a continuidade do cumprimento 
dos pactos locais pela redução do desmatamento nos municípios, 
a implementação dos procedimentos para a responsabilização 
dos infratores ambientais e a permanente mobilização de 
todos os atores interessados no combate ao desmatamento.

Tabela 1: Taxa de desmatamento dos 11 municípios contemplados pelo projeto

Município Desmatamento 
anual 2010

Desmatamento 
anual 2013

 Variação 
(%)

Abel Figueiredo 1,9 0,4 (79)

Goianésia do Pará 49,9 38,2 (23)

Jacundá 6,8 1,8 (74)

Moju 115,9 35,4 (69)

Rondon do Pará 53,3 28,8 (46)

Bom Jesus do Tocantins 7,4 5,9 (20)

Itupiranga 52,1 62,9 21

Dom Eliseu 37,3 10,2 (73)

Tailândia 49,7 33,2 (33)

Paragominas 68,3 30,8 (55)

Ulianópolis 19,3 11,1 (42)

Subtotal 461,9 258,7 (44)

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
DE MUNICÍPIOS DO PARÁ
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PRODUTOS
E SERVIÇOS
Avaliação do 

potencial para 
negócios com 
sequestro de 

carbono na Bacia do 
Rio Uraim

OBJETIVO GERAL
Componente monitoramento e controle

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

OBJETIVO GERAL 
Componente ordenamento territorial

11 municípios no estado do Pará com situação fundiária 
regular contribuindo para o ordenamento territorial

OBJETIVO GERAL 
Componente produção sustentável

Áreas desmatadas e degradadas na Bacia do Rio Uraim 
recuperadas com utilização para fins econômicos e de 

conservação 

Municípios atendidos pelo projeto: 
Abel Figueiredo, Bom Jesus do 

Tocantins, Dom Eliseu, Goianésia 
do Pará, Itupiranga, Jacundá, 

Moju, Paragominas, Rondon do 
Pará, Tailândia e Ulianópolis

OBJETIVO ESPECÍFICO
Processos de monitoramento, controle 

e responsabilização ambiental 
estruturados e modernizados

OBJETIVO ESPECÍFICO
Aumento do número e área de imóveis 

no Cadastro Ambiental Rural (CAR)

OBJETIVO ESPECÍFICO
Processo de regularização fundiária 

ampliado e executado de forma 
transparente, segura e célere 

OBJETIVO ESPECÍFICO
Início da recuperação de áreas 

desmatadas e degradadas na Bacia 
do Rio Uraim com utilização para fins 

econômicos e de conservação ecológica

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Capacitação local em 
geoprocessamento 
e sensoriamento 

remoto para 
combate ao 

desmatamento e 
elaboração de CAR

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Incremento no 
monitoramento 

ambiental na escala 
do município

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Elaboração da 
base cartográfica 
digital na escala 

1:50.000 (ou mais 
aproximada) no 
território de 11 
municípios no 
estado do Pará

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Desenvolvimento 
de metodologia 
de mapeamento 

fundiário 
participativo mais 
eficiente para fins 
de cadastramento 
ambiental (CAR) 
a ser testada nos 

municípios de 
Tailândia e Abel 

Figueiredo 

PRODUTOS
E SERVIÇOS
Avaliação e 

monitoramento 
das ações de 
regularização 

fundiária 
promovidas pelos 
governos federal  

e estadual

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Planejamento da 
paisagem para 

restauração florestal 
na Bacia do Rio 

Uraim

PRODUTOS E SERVIÇOS
Elaboração e  

celebração de pactos pela 
redução do desmatamento 

nos municípios

PRODUTOS E SERVIÇOS
Avaliação da celebração e cumprimento 
de Termo de Ajustamento de Conduta 

para regularização ambiental de 
imóveis rurais

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere nas componentes “monitoramento e controle”, “ordenamento territorial” e “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo 
Amazônia. A figura a seguir mostra sua árvore de objetivos, ou seja, como se encadeiam os produtos e serviços do projeto com os objetivos específicos 
e seus objetivos gerais.

PROJETOS CONCLUÍDOS EM

2014
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
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VIRADA VERDE
TNC Brasil

Responsável pelo projeto
The Nature Conservancy do Brasil (TNC Brasil)
<www.tnc.org.br>

Abrangência territorial 12 municípios de Mato Grosso e do Pará

Beneficiários
Prefeituras municipais e produtores rurais em 
geral dos municípios abrangidos pelo projeto

Objetivos

(i) Contribuir para a mobilização dos atores 
locais em 12 municípios de Mato Grosso e 
do Pará, com vistas à adesão ao Cadastro 
Ambiental Rural; e  
(ii) monitorar o desmatamento na região por 
meio de imagens de satélite

Valor total do projeto R$ 19.200.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 16.000.000,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 1.12.2009

Data da contratação 13.4.2010

Valor total desembolsado R$ 16.000.000,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

100%
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O projeto foi implementado em municípios 
de Mato Grosso e do Pará, estados que 
apresentaram recorrentemente as duas 
maiores taxas de desmatamento na Amazônia 
Legal entre 1988 e 2014, apesar da tendência 
de queda dos últimos anos, conforme dados 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). Os municípios que compuseram a região 
de abrangência do projeto foram: Campos de 
Júlio, Cotriguaçu, Juruena, Nova Mutum, Nova 
Ubiratã, Sapezal e Tapurah, em Mato Grosso; 
e Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do 
Norte, São Félix do Xingu e Tucumã, no Pará. 
Majoritariamente, esses municípios abrigam 
atividades econômicas ligadas à exploração 
madeireira, ou à pecuária e/ou à soja, sob forte 
pressão de desmatamento.

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

Municípios apoiados

O PROJETO
O projeto realizou atividades de sensibilização, mobilização e integração de atores – 
como os governos estaduais e municipais, associações, sindicatos e produtores rurais – 
para estimular 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 de Mato 
Grosso e cinco do estado do Pará.

Promoveu, também, a adesão dos produtores rurais ao CAR, com o georreferenciamento 
de cerca de 10 milhões de hectares.

VIRADA VERDE

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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ATIVIDADES REALIZADAS
No âmbito do projeto, foram implementados os seguintes conjuntos de 
atividades principais:

1. Criação de um ambiente favorável à implementação do CAR e de 
um modelo de desenvolvimento econômico pautado na adequação 
ambiental e na sustentabilidade socioambiental do setor agropecuário

A equipe do projeto realizou ações de sensibilização e mobilização 
em relação ao CAR com as equipes de governos estaduais, municipais 
e, principalmente, dos produtores rurais da região abrangida, 
promovendo reuniões, seminários, campanhas na rádio, eventos nas 
comunidades rurais, participações em feiras agropecuárias visando 
à disseminação do tema e ao esclarecimento de dúvidas. Além disso, 
nos 12 municípios do projeto foram estabelecidos locais (salas) 
para atendimento aos produtores rurais, nos quais eles puderam 
tirar dúvidas sobre o processo de regularização ambiental de suas 
propriedades e realizar a adesão ao CAR.

2. Construção de instrumentos técnicos para permitir maior adesão de 
produtores rurais ao CAR

Foram georreferenciados 9.985.162 hectares de imóveis rurais nos 
municípios do projeto (atingindo quase plenamente a meta de  
10 milhões de hectares) e foram elaboradas na escala de 1:25.000 as bases 
cartográficas digitais com mapeamento do uso do solo dos 12 municípios. 
Essas bases foram disponibilizadas aos municípios e aos órgãos estaduais 
de meio ambiente do Pará e de Mato Grosso.

PROJETOS CONCLUÍDOS EM
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3. Elaboração de documentos e mapas para auxiliar o processo de 
regularização ambiental de propriedades rurais

Foram confeccionados mapas individualizados de 16.892 propriedades 
rurais, identificando as áreas de reserva legal e de preservação 
permanente e diagnosticando a situação dessas partes de cada imóvel 
rural vis-à-vis às exigências do novo Código Florestal (Lei 12.727/2012).

Com base nessas análises das propriedades individuais foi possível 
disponibilizar informações para planos de compensação e recuperação, 
tanto no nível de propriedades como no nível de municípios 
inteiros. Foram também desenvolvidos mapas com a indicação das 
áreas prioritárias para restauração de reserva legal, de acordo com 
parâmetros tais como: existência de fragmentos florestais, seus 
respectivos tamanhos, formas e distribuição, além de existência ou 
não de áreas de preservação permanente. Com base nessas análises, 
foram desenvolvidas recomendações para cada uma das propriedades 
cadastradas ou mapeadas. 

Para auxiliar os processos de restauração florestal foi realizado um 
levantamento das espécies nativas recomendadas para esse fim. No estado 
do Pará, foi publicado um guia de restauração e, no estado de Mato Grosso, 
um manual para restauração de áreas de preservação permanente.

No estado do Pará também foram elaborados, já com base no novo 
Código Florestal, 18 Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas ou 
Alteradas (Prada), totalizando cerca de 47.300 hectares. 

VIRADA VERDE
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4. Desenvolvimento de um sistema de monitoramento da adequação 
ambiental de propriedades rurais

Para os municípios do estado do Pará foram elaborados alertas e diagnósticos 
anuais do desmatamento enviados às secretarias municipais de meio 
ambiente, subsidiando os municípios no acompanhamento e monitoramento 
das informações sobre os focos de desmatamento em seus territórios. No 
caso dos municípios de Mato Grosso, foram gerados dois cenários: um de 
2008 e outro de 2011 (ano das imagens adquiridas no âmbito do projeto), 
permitindo a comparação do desmatamento de propriedades em 2011 com 
o realizado até 22 de julho de 2008 (data-base para sanções relativas a novos 
desmatamentos, conforme estabelecido pelo novo Código Florestal).

Foram criados portais ambientais municipais na internet para que os 
municípios possam monitorar o desmatamento e a restauração florestal 
em seus territórios. Profissionais das equipes técnicas que trabalham nos 
municípios receberam treinamento de como utilizar esse instrumento 
em suas atividades diárias. No estado de Mato Grosso, os portais estão 
funcionando adequadamente, entretanto, no estado do Pará, apenas o 
portal do município de São Félix do Xingu está em funcionamento, em 
razão de dificuldades com o fornecimento de serviços de internet de alta 
velocidade nos demais municípios.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS  
E ADMINISTRATIVOS
Para a consecução das atividades mencionadas, foram assinados Termos 
de Cooperação Técnica com: (i) órgãos ambientais estaduais de Mato 
Grosso e do Pará; (ii) prefeituras dos municípios do projeto; (iii) entidades 
representativas dos produtores rurais dos 12 municípios-alvo do projeto;  

PROJETOS CONCLUÍDOS EM
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(iv) Instituto de Terras do Pará (Iterpa); e (v) Superintendência Regional do Sul 
do Pará do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra-SR27). 

INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTOS
Principais indicadores do projeto:

1. Número e área de imóveis rurais inscritos no CAR

Aderiram ao CAR 11.700 imóveis, totalizando 6.980.565 hectares, 
conforme demonstrado nas tabelas 1 e 2: 

Tabela 1: Imóveis rurais cadastrados no CAR em municípios no estado do Pará

Município
Área total 

(ha)

Área  
cadastrável  

(ha)

CAR – dezembro 2013

N° de  
propriedades

Área  
cadastrada 

% da área 
cadastrável

Bannach 297.210 280.124 492 233.767 83,5

Cumaru  
do Norte

1.706.454 1.297.780 842 1.134.145 87,4

Ourilândia  
do Norte

1.425.616 207.901 699 180.782 87,0

São Félix  
do Xingu

8.420.142 3.331.517 6.268 2.766.976 83,1

Tucumã 251.246 249.109 1.146 248.501 99,8

Total 12.100.667 5.366.431 9.447 4.564.172 85,1

Fonte: BNDES.

VIRADA VERDE
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Tabela 2: Imóveis rurais cadastrados no CAR em municípios no estado de Mato Grosso

Município
Área total 

(ha)

Área  
cadastrável  

(ha)

CAR – dezembro 2013

N° de  
propriedades

Área  
cadastrada 

% da área 
cadastrável

Cotriguaçu 914.948,23 607.681,79 188 166.645,89 27,42

Juruena 322.609,72 318.844,35 118 132.553,50 41,57

Sapezal 1.358.793,85 876.395,73 216 446.248,31 50,92

Campos  
de Júlio

679.578,64 658.242,12 218 296.493,21 45,04

Nova  
Mutum

954.443,37 952.428,82 568 534.088,31 56,08

Tapurah 447.125,53 445.175,92 229 221.875,80 49,84

Nova  
Ubiratã

1.248.930,15 1.113.960,33 716 618.488,80 55,52

Total 5.926.429,49 4.972.729,07 2.253 2.416.393,82 46,63

Fonte: BNDES.

2. Número e área de imóveis rurais georreferenciados

Foram georreferenciados 16.892 imóveis rurais nos 12 municípios, 
compreendendo uma área de 9.985.162 hectares (97% do total da área 
cadastrável), com a confecção de 16.892 mapas individualizados identificando 
as áreas de reserva legal e de preservação permanente desses imóveis.

3. Número de bases cartográficas municipais elaboradas

Foram elaboradas e disponibilizadas bases cartográficas dos  
12 municípios-objeto das ações do projeto.

4. Número de mapas com as áreas prioritárias para restauração de 
reservas legais elaborados

Foram elaborados e disponibilizados mapas com as áreas prioritárias 
para restauração de reservas legais dos 12 municípios do projeto.
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5. Número de mapas com a indicação das áreas com déficit e superávit 
de reservas legais elaborados

Foram elaborados e disponibilizados mapas, para orientar as políticas de 
compensação de reserva legal, com a indicação das áreas com déficit e 
superávit dessas reservas legais nos 12 municípios do projeto.

6. Área desmatada nos 12 municípios abrangidos pelo projeto

Na Tabela 3, pode ser acompanhada a taxa de desmatamento nos  
12 municípios ao longo da execução do projeto. A despeito de ter havido 
aumento do desmatamento em seis dos 12 municípios (18,7 km2 de 
desmatamento adicional total), no agregado dos 12 municípios 
observou-se uma redução de 244,2 km2 da área desmatada anualmente, 
o que representa uma redução de 41% na taxa de desmatamento.

Tabela 3: Taxa de desmatamento anual em municípios dos estados de Mato Grosso e do Pará

Estado de Mato Grosso (MT) 

Município
Desmatamento 

anual 2009 (km²)
Desmatamento 

anual 2013 (km²)
Variação 

(%)

Campos de Júlio 0 0,5  0

Cotriguaçu 36,2 42,6 18

Juruena 16,0 12,3 (23)

Nova Mutum 4,4 6,4 45

Nova Ubiratã 30,5 9,7 (68)

Sapezal 0,2 1,4 600

Tapurah 7,4 16,2 119

Subtotal (A) 94,7 89,1 (6)

VIRADA VERDE
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Estado do Pará (PA)

Município
Desmatamento 

anual 2009 (km²)
Desmatamento 

anual 2013 (km²)
Variação 

(%)

Bannach 15,6 4,6 (71)

Cumaru do Norte 37,4 37,7 1

Ourilândia do Norte 7,6 4,6 (39)

São Félix do Xingu 444,4 220,4 (50)

Tucumã 2,6 1,7 (35)

Subtotal (B) 507,6 269,0 (47)

Total (A+ B) 602,3 358,1 (41)

Fonte: Inpe/Prodes.

7. Número de mulheres em funções de coordenação na TNC Brasil:  
19 mulheres (38%) de um total de 50 cargos

SUSTENTABILIDADE DOS RESULTADOS
O projeto Virada Verde contribuiu não só para a redução expressiva na taxa 
de desmatamento no conjunto dos municípios (41%), como também para 
a construção de instrumentos que poderão ser utilizados pelos municípios 
beneficiados para que estes possam monitorar e formular políticas públicas 
para seus territórios. Criou, inclusive, capacidades nas equipes técnicas das 
secretarias municipais de meio ambiente para trabalharem com geotecnologia 
e apoio aos produtores na regularização ambiental de suas propriedades.

A implementação do CAR teve avanços bastante expressivos nesses 
municípios, mesmo levando-se em conta que as atividades desenvolvidas 
começaram anteriormente ao Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), 
que institui o CAR como instrumento nacional, obrigatório para todos os 
proprietários e possuidores de imóveis rurais no Brasil.
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A sustentabilidade desses resultados depende da continuidade da 
mobilização dos atores locais para que eles possam chegar até o fim do 
processo de regularização ambiental das propriedades rurais, com a efetiva 
recomposição florestal das áreas em que foram verificados os déficits de 
vegetação, incluindo aí a formação de corredores ecológicos por meio do 
planejamento da paisagem com as áreas remanescentes e reflorestadas.

Para tanto, destaca-se a importância da construção de um ambiente 
favorável a essas políticas, assim como o que foi desenvolvido ao longo 
dos anos de execução desse projeto por iniciativas que, somadas, 
contribuíram para o seu êxito e para a criação de uma legislação federal 
sobre o CAR. Nesse sentido, destacam-se as seguintes ações que tiveram 
sinergia com o projeto: a lista federal dos municípios prioritários para 
monitoramento e controle do desmatamento na Amazônia, com 
sanções econômicas associadas; o lançamento do Programa Municípios 
Verdes (PMV) pelo estado do Pará; e a assinatura de Termos de Ajuste 
de Conduta da Pecuária, iniciativa capitaneada pelo Ministério Público 
Federal (em 2009 no Pará e em 2010 no Mato Grosso).

Por fim, existem outros tipos de incentivos que podem contribuir para 
a perpetuação dos resultados alcançados, por exemplo, legislações 
estaduais que vêm dispondo sobre os critérios de distribuição de parte 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que 
compete aos municípios, incorporando parâmetros para a composição 
do valor a ser por eles recebido tais como a área de seu território 
coberta por vegetação nativa e a percentagem de sua área cadastrável 
efetivamente inscrita no CAR.

VIRADA VERDE
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “monitoramento e controle” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia. A figura a seguir mostra sua árvore de 
objetivos, ou seja, como se encadeiam os produtos e serviços do projeto com seus objetivos específicos e o objetivo geral.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Acesso facilitado dos produtores rurais à regularização ambiental de suas propriedades 

em sete municípios do MT e em cinco municípios no PA

OBJETIVO GERAL
Componente monitoramento e controle

Ações governamentais e não governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental nos estados do Pará (PA) e Mato Grosso (MT)

PRODUTOS E SERVIÇOS
Avaliação da participação de RLs e APPs na 

conservação da biodiversidade

PRODUTOS E SERVIÇOS
Realização de zoneamento local com 

geração de cenários de paisagem orientando 
planos estratégicos de compensação de 
reservas legais (RL) e disponibilização de 

planos regionais de recuperação de áreas de 
preservação permanente (APP) e RLs

PRODUTOS E SERVIÇOS
Criação de um sistema de monitoramento da adequação 
ambiental de propriedades rurais, a ser disponibilizado 
aos órgãos ambientais, e atualização anual da dinâmica 

dos desmatamentos

PRODUTOS E SERVIÇOS
Articulação com os governos municipais visando à 

sensibilização de produtores rurais para o estabelecimento 
de um modelo de desenvolvimento econômico pautado 
na adequação socioambiental e objetivando sua adesão 

ao Cadastro Ambiental Rural

PRODUTOS E SERVIÇOS
Implantação de Portal de Cadastro e 

Monitoramento de estabelecimentos rurais 
com interface direta com as secretarias 

estaduais de Meio Ambiente do MT e do 
PA e integração com o programa Mais 

Ambiente do Ministério do Meio Ambiente

OBJETIVO ESPECÍFICO
Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental estruturadas  

e modernizadas em sete municípios do MT e em cinco municípios no PA

PRODUTOS E SERVIÇOS
Atualização da base cartográfica na escala de 1:25.000 
com georreferencimento dos estabelecimentos rurais 

e apoio operacional à adesão dos produtores rurais ao 
processo de licenciamento ambiental

VIRADA VERDE
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PROJETOS CONCLUÍDOS ATÉ

2013

Além dos projetos concluídos em 2014, 
encontram-se listados no Quadro 1 três 
outros projetos concluídos até 2013 que 
foram implementados com o apoio do Fundo 
Amazônia. Informações detalhadas sobre 
esses projetos, bem como seus resultados e 
impactos, podem ser conferidas no Relatório 
de Atividades do Fundo de Amazônia de 2013 
e no site <www.fundoamazonia.gov.br>.

Quadro 1 Projetos concluídos até 2013

PROJETOS OBJETIVOS ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

VALOR DO  
APOIO DO FUNDO 

AMAZÔNIA

Sementes  
do Portal
Responsável:  
Instituto Ouro Verde

Promover a recuperação 
ambiental de 1.200 hectares 
de áreas degradadas 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. 

Sete municípios no 
extremo norte de Mato 
Grosso: Apiacás, Alta 
Floresta, Carlinda, Nova 
Guarita, Nova Canaã do 
Norte, Terra Nova do 
Norte e Matupá

R$ 5.397.778,87

Olhos d’Água  
da Amazônia
Responsável:  
Município de  
Alta Floresta

Apoiar o fortalecimento da 
gestão ambiental do município e 
viabilizar o processo de registro 
das pequenas propriedades 
rurais no Cadastro Ambiental 
Rural, além de promover ações 
de fomento à recuperação de 
áreas de preservação permanente 
degradadas próximas às 
nascentes localizadas nas 
pequenas propriedades.

Município de Alta 
Floresta, estado de 
Mato Grosso

R$ 2.781.340,40

Preservar 
Porto dos 
Gaúchos
Responsável:  
Município de Porto  
dos Gaúchos

Fortalecer a gestão ambiental 
municipal, por meio da 
estruturação física e operacional 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo.

Município de Porto dos 
Gaúchos, estado de 
Mato Grosso

R$ 120.655,00

Fonte: BNDES.
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

TNC Brasil

FORTALECIMENTO  
DA GESTÃO 
TERRITORIAL E 
AMBIENTAL DE 
TERRAS INDÍGENAS 
NA AMAZÔNIA

Responsável pelo projeto
Instituto de Conservação Ambiental – The 
Nature Conservancy do Brasil (TNC Brasil)
<www.tnc.org.br>

Abrangência territorial
Seis terras indígenas localizadas parcialmente 
em três municípios do estado do Amapá e 
cinco municípios do Pará

Beneficiários
Aproximadamente 8.800 indígenas e  
60 técnicos de instituições públicas

Objetivo

Promover a gestão territorial e ambiental 
sustentável em seis terras indígenas nos 
estados do Amapá e Pará, contribuindo para 
a redução do desmatamento nessas áreas 

Valor total do projeto R$ 16.492.406,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 15.750.406,00 

Prazo de execução 48 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 16.9.2014

Data da contratação 18.11.2014

Valor total desembolsado R$ 1.280.188,79

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

8%
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CONTEXTUALIZAÇÃO
A iniciativa está inserida no contexto de 
implantação da Política Nacional de  
Gestão Territorial e Ambiental de Terras  
Indígenas (PNGATI), instituída pelo governo 
federal em junho de 2012, por meio do 
Decreto 7.747/2012, e que visa apoiar a gestão 
integrada desses territórios e de seus recursos 
naturais. A PNGATI reconhece o papel dos 
povos indígenas e seus territórios como um 
importante elemento no enfrentamento  
do desmatamento, dado que as terras 
indígenas (TI), comparativamente a outras áreas 
protegidas, têm se mostrado bastante eficazes 
como uma barreira às tendências de avanço do 
desmatamento e da degradação florestal. 

A execução do projeto apoia-se no 
desenvolvimento de Planos de Gestão 
Territorial e Ambiental (PGTA), instrumentos 
que têm se firmado como importante 
ferramenta de implementação da PNGATI. 

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

FORTALECIMENTO DA GESTÃO TERRITORIAL  
E AMBIENTAL DE TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA 

O PROJETO
O projeto, a ser realizado pela The Nature Conservancy do Brasil (TNC Brasil), contemplará as TIs 
Galibi, Jumina, Uaçá, Waiãpi, Trincheira Bacajá e Apyterewa – localizadas nos estados do Amapá 
e do Pará. Está estruturado em quatro componentes: (i) elaboração e atualização de PGTAs e de 
planos de sustentabilidade financeira para as seis TIs do projeto; (ii) implementação de PGTAs nas 
seis TIs, por meio de projetos locais de uso sustentável de recursos naturais e de ações de controle 
territorial; (iii) fortalecimento institucional e técnico de representações indígenas e de instituições 
públicas relacionadas; e (iv) comunicação e articulação para disseminação de informações e 
experiências com o desenvolvimento e implementação de PGTAs. 

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Terras indígenas apoiadas

Fonte: Elaboração GIZ, com 
base em dados de BNDES, 

IBGE e Funai.
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

FORTALECIMENTO DA GESTÃO TERRITORIAL  
E AMBIENTAL DE TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA 

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere nas componentes “ordenamento territorial” e “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

OBJETIVO ESPECÍFICO
Organização do território definida 

por meio de Planos de Gestão 
Territorial e Ambiental (PGTA)

PRODUTOS  
E SERVIÇOS
Elaboração 

dos PGTAs das 
TIs Trincheira 

Bacajá, 
Apyterewa 
e Waiãpi e 

atualização do 
PGTA das TIs 

Galibi, Jumina 
e Uaçá no 
Oiapoque 

PRODUTOS  
E SERVIÇOS
Elaboração 

de planos de 
sustentabilidade 
econômica dos 

PGTAs com 
diagnóstico de 
investimentos 

mínimos e 
de fontes 

de recursos 
para o seu 

financiamento

OBJETIVO GERAL
Componente ordenamento territorial

Seis terras indígenas (TI) nos estados do Pará e Amapá com gestão territorial e 
ambiental consolidada

OBJETIVO ESPECÍFICO
Instituições e lideranças fortalecidas 
para a gestão territorial e ambiental

PRODUTOS  
E SERVIÇOS
Formação 

continuada 
de 60 técnicos 
da Funai, do 
Ministério 
do Meio 

Ambiente 
e de órgãos 
estaduais e 
municipais

OBJETIVO ESPECÍFICO
Estrutura de proteção territorial 

implantada

PRODUTOS  
E SERVIÇOS
Formação 

de gestores 
ambientais 
indígenas e 

fortalecimento 
das estruturas 

locais de 
controle social

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Fortalecimento 
institucional 

das 
organizações 

indígenas para 
condução 
da gestão 

administrativo-
financeira dos 

PGTAs

PRODUTOS  
E SERVIÇOS
Estruturação 
e capacitação 

de equipes 
comunitárias 

e apoio à 
realização de 
expedições de 

vigilância

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Estruturação do 
monitoramento 

ambiental 
participativo e 
informatizado 

das TIs por 
meio de 

redes locais 
articuladas 

com gestores 
de fiscalização 

da Funai 

PRODUTOS 
E SERVIÇOS
Promoção 
de acordos 
formais de 
vizinhança 

para 
ordenamento 

e gestão 
integrada do 
território no 

entorno das TIs

PRODUTOS  
E SERVIÇOS
Implantação 
de projetos 

comunitários 
locais de 

manejo e uso 
sustentável 
de recursos 

naturais

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atividades econômicas de uso 

sustentável da floresta, agrofloresta 
e da biodiversidade identificadas e 

desenvolvidas

OBJETIVO GERAL 
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica em seis 
TIs nos estados do Pará e Amapá
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

FBB

FUNDAÇÃO 
BANCO DO BRASIL 
(FASE 2) – FUNDO 
AMAZÔNIA

Responsável pelo projeto
Fundação Banco do Brasil (FBB)
<www.fbb.org.br>

Abrangência territorial Bioma Amazônia

Beneficiários

Comunidades tradicionais da Amazônia (povos 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 e população de baixa renda ou em situação de 
risco de exclusão social na região do Bioma Amazônia

Objetivo
Apoiar projetos que viabilizem o desenvolvimento de atividades 
produtivas alinhadas à promoção da conservação e do uso 
sustentável do Bioma Amazônia

Valor total do projeto R$ 20.000.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 12.000.000,00

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 7.10.2014

Data da contratação 5.12.2014

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

CONTEXTUALIZAÇÃO
A Fundação Banco do Brasil (FBB) iniciou 
suas operações em fevereiro de 1988 
com a proposta de financiar projetos 
em diversos campos, como alimentação, 
saúde, educação, emprego e habitação. 
Atua em todo o território nacional, 
mediante o desenvolvimento, implantação, 
acompanhamento e avaliação de programas 
e projetos em parceria com outras instituições 
governamentais e não governamentais.

Trata-se da segunda operação no âmbito do 
Acordo de Cooperação Técnica e Financeira 
12.2.0435.1, celebrado entre o BNDES e a FBB, 
destinada a apoiar subprojetos que viabilizem 
o desenvolvimento de atividades produtivas 
alinhadas à promoção da conservação e do uso 
sustentável do Bioma Amazônia.

O PROJETO
Por meio do projeto, serão selecionados e implementados subprojetos que tenham como 
finalidade a estruturação de empreendimentos produtivos sustentáveis da sociobiodiversidade; 
a reaplicação de tecnologias sociais que tenham como foco a segurança alimentar; a geração de 
energia de forma sustentável; a recuperação de áreas degradadas e a recuperação e uso do solo 
por meio de sistemas agroflorestais; entre outras finalidades aderentes às diretrizes estratégicas 
do Fundo Amazônia.

Dessa forma, também poderão ser submetidos à FBB subprojetos que visem apoiar processos 
sustentáveis de produção, comercialização e uso dos recursos naturais do Bioma Amazônia, tais 
como ações de manejo florestal, integração entre silvicultura, lavoura e pecuária, certificação 
florestal e outras atividades ligadas ao uso sustentável da biodiversidade.

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL (FASE 2) –  
FUNDO AMAZÔNIA

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia: 

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL (FASE 2) –  
FUNDO AMAZÔNIA

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade no Bioma Amazônia

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

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atividades econômicas de uso 
sustentável da floresta e da 

biodiversidade identificadas e 
desenvolvidas

OBJETIVO ESPECÍFICO
Cadeias dos produtos agroflorestais 

e da biodiversidade com valor 
agregado ampliado

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacidade gerencial e técnica 

ampliadas para o desenvolvimento 
de atividades econômicas de uso 

sustentável da floresta e  
da biodiversidade

OBJETIVO ESPECÍFICO
Áreas desmatadas e degradadas 

recuperadas e utilizadas para fins 
econômicos e de conservação 

ecológica
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Ecam

CAPACITAR PARA 
CONSERVAR

Responsável pelo projeto
Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam)
<www.equipe.org.br>

Abrangência territorial Áreas protegidas no estado do Amapá

Beneficiários

Gestores envolvidos na implementação 
de políticas públicas para unidades de 
conservação (curso Master) e moradores 
dessas unidades e de seus entornos (curso de 
formação de agentes ambientais)

Objetivo
Formar agentes ambientais e gestores 
visando ao fortalecimento das áreas 
protegidas no estado do Amapá

Valor total do projeto R$ 1.452.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 1.452.000,00

Prazo de execução 42 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 23.9.2014

Data da contratação 2.12.2014

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETORCAPACITAR PARA CONSERVAR

CONTEXTUALIZAÇÃO
As unidades de conservação (UC) têm um papel 
estratégico na redução do desmatamento. 
Porém, dadas as dimensões de seus territórios 
e a limitação de recursos disponíveis para sua 
conservação, sua gestão constitui um grande 
desafio para toda a Amazônia.

Em experiência com projetos de consolidação 
de UCs, a Equipe de Conservação da Amazônia 
(Ecam) identificou como uma das principais 
deficiências o nível de conhecimento dos 
agentes ambientais e dos gestores das UCs 
em temas tais como: relações comunitárias; 
comunicação; ferramentas para planejamento 
de gestão; produção de informação; e 
monitoramento e avaliação de ações.

O PROJETO
O projeto tem como objetivo formar agentes ambientais e gestores visando ao fortalecimento 
das áreas protegidas no estado do Amapá. Para tanto, serão realizados seis cursos de agentes 
ambientais, voltados a um público amplo envolvido na gestão de áreas protegidas, e dois cursos 
Master, voltados a gestores e outros agentes envolvidos, com temas específicos destinados ao 
aprimoramento da implementação de políticas públicas para UCs.

A Ecam contará com a parceria de outras instituições, tais como: o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio); a Universidade Federal do Amapá (Unifap); a Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente do Pará (Sema-PA); e o Instituto Estadual de Florestas do Amapá, 
para apoiá-la na realização dos cursos, na definição dos temas a serem ministrados e, também, na 
divulgação ao público interessado.

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES, IBGE e Ministério do 
Meio Ambiente.
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “ordenamento territorial” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

CAPACITAR PARA CONSERVAR

OBJETIVO GERAL
Componente ordenamento territorial

Unidades de conservação (UC) no estado do Amapá estão ordenadas territorialmente

PRODUTOS E SERVIÇOS
Realização de dois cursos Master para a capacitação  

de tomadores de decisão em gestão de UCs

PRODUTOS E SERVIÇOS
Realização de seis cursos para a formação de agentes  

ambientais para atuação em UCs

OBJETIVO ESPECÍFICO
Gestão aprimorada das UCs federais e estaduais no estado do Amapá
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

CTI

PROTEÇÃO 
ETNOAMBIENTAL 
DE POVOS 
INDÍGENAS 
ISOLADOS E DE 
RECENTE CONTATO 
NA AMAZÔNIA 

Responsável pelo projeto
Centro de Trabalho Indigenista (CTI)
<www.trabalhoindigenista.org.br>

Abrangência territorial Todo o Bioma Amazônia

Beneficiários

O público-alvo são povos indígenas isolados e 
povos indígenas de recente contato e, ainda, povos 
indígenas que habitam o entorno de territórios de 
índios isolados e de recente contato

Objetivo

Apoiar a proteção dos povos indígenas isolados e 
de recente contato de forma a assegurar os limites 
físicos e as riquezas naturais das áreas com a 
presença dessas populações, de modo a contribuir 
para a redução do desmatamento na Amazônia 

Valor total do projeto Até R$ 19.043.330,00 

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 19.043.330,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 28.10.2014

Data da contratação 23.12.2014

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

CONTEXTUALIZAÇÃO
A pressão que os índios isolados sofrem de 
grupos envolvidos com a exploração predatória 
da floresta e em decorrência da implantação 
de grandes projetos de infraestrutura leva-os 
a um êxodo permanente, que compromete a 
sustentabilidade ambiental da floresta. 

As equipes locais denominadas Frentes de 
Proteção Etnoambiental (FPE) responsáveis 
pela proteção de índios isolados não dispõem 
de recursos humanos e financeiros suficientes 
para manter a estrutura necessária à vigilância 
de áreas indígenas tão extensas. 

O PROJETO
O projeto tem por finalidade apoiar a  
proteção dos povos indígenas isolados e 
de recente contato e de seus territórios na 
Amazônia brasileira. 

Serão realizadas as seguintes atividades  
em estreita parceria com a Fundação  
Nacional do Índio (Funai), com quem o  
Centro de Trabalho Indigenista (CTI) tem 
Acordo de Cooperação, com vigência até 2019: 
(i) pesquisa em 20 “referências” de índios 
isolados não confirmadas (i.e., expedições para 

PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL DE POVOS INDÍGENAS 
ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO NA AMAZÔNIA

coletar mais informações sobre possíveis grupos isolados, identificados em “referências” da Funai, 
objetivando descartar ou confirmar sua existência); (ii) aprimoramento metodológico da pesquisa 
de “referências” com a utilização de ferramentas de sensoriamento remoto; (iii) incremento da 
interlocução com povos indígenas e populações do entorno de territórios dos índios isolados para 
a elaboração e implementação de estratégias de gestão territorial; (iv) ampliação da participação 
da sociedade civil em agenda internacional para a proteção e promoção dos direitos de povos 
indígenas isolados e de recente contato de países da Bacia Amazônica; e (v) capacitação de 
servidores que atuam nas FPEs em política indigenista e metodologias de proteção de povos 
indígenas isolados.

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Terras indígenas apoiadas

Fonte: Elaboração GIZ, com 
base em dados de BNDES, 

IBGE e Funai.
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “ordenamento territorial” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL DE POVOS INDÍGENAS 
ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO NA AMAZÔNIA

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Estruturação e 
implementação 

de um banco 
de dados dos 

registros de índios 
isolados e de uma 

ferramenta de 
geoprocessamento 

a ele associada 
para integração 

ao Sistema 
Indigenista de 
Informações da 

Funai

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Realização de 
expedições e 
de sobrevoos 
objetivando a 
localização de  

pelo menos  
20 referências não 

trabalhadas de 
índios isolados

PRODUTOS
E SERVIÇOS
Realização 
de curso de 

capacitação e de 
oficinas temáticas 

em política 
indigenista e em 
metodologias de 
localização e de 

proteção de índios 
isolados voltados 
para o quadro de 

pessoal das Frentes 
de Proteção 

Etnoambiental e 
outros quadros 
permanentes  

da Funai

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Levantamentos 
socioambientais 

para 
caracterização 
do entorno de 
territórios de 

índios isolados

OBJETIVO ESPECÍFICO
Órgão oficial indigenista (Fundação Nacional do Índio – Funai) fortalecido  
para localização, proteção e monitoramento de povos indígenas isolados  

e de recente contato

OBJETIVO ESPECÍFICO
Proteção de povos indígenas isolados e de recente contato fortalecida em 

diálogo com populações do entorno

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Realização de 
intercâmbios, 
encontros e 
publicação 
de boletins 

voltados para a 
promoção dos 

direitos de povos 
indígenas isolados 

localizados 
nas regiões de 
fronteira dos 

países da bacia 
amazônica

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Realização de 
intercâmbios 

e oficinas 
temáticas com 

povos indígenas 
e comunidades 
do entorno de 
territórios de 

índios isolados

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Realização de 
ações-piloto de 

proteção territorial 
e de gestão 

ambiental com 
povos de recente 
contato Zoé (PA)  

e Matis (AM)

OBJETIVO GERAL
Componente ordenamento territorial

Gestão consolidada de terras indígenas, com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, 
 contribui para o ordenamento territorial do Bioma Amazônia
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Coopavam

SENTINELAS  
DA FLORESTA

Responsável pelo projeto Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer (Coopavam)

Abrangência territorial
Oito municípios do noroeste do estado de Mato Grosso 
(Aripuanã, Brasnorte, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juara, 
Juína e Juruena)

Beneficiários

O projeto abrange quatro etnias indígenas (Apiaká, Caiaby, 
Munduruku e Cinta Larga), a própria Coopavam, formada por 
extrativistas do assentamento Vale do Amanhecer, e a Associação 
de Mulheres Cantinho da Amazônia, oriunda da Coopavam

Objetivo

Fortalecer a cadeia da castanha-do-brasil, desde a coleta até o 
beneficiamento e comercialização, aumentando a renda das 
comunidades extrativistas que vivem de produtos florestais  
na região

Valor total do projeto R$ 6.528.000,00 

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 5.288.817,00

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 4.2.2014

Data da contratação 17.4.2014

Valor total desembolsado R$ 2.187.000,00 

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

41%



101  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

CONTEXTUALIZAÇÃO
A região do Bioma Amazônia, no noroeste 
de Mato Grosso, envolvendo os municípios de 
Aripuanã, Juruena, Juara, Juína, Castanheira, 
Cotriguaçu e Brasnorte é considerada bastante 
vulnerável ao desmatamento e à degradação 
florestal, em face da expansão das atividades 
de agricultura e pecuária. Por outro lado, é 
uma das últimas fronteiras florestais do estado, 
com grande área remanescente de floresta 
amazônica em terras contíguas com tamanho 
superior a quatro milhões de hectares. 

Nessa região, é ainda precária a atividade 
extrativista de produtos florestais não 
madeireiros, competindo desigualmente com 
o uso da terra para pastagens e agropecuária. 
O envolvimento das associações indígenas e 
comunidades de assentamento da reforma 
agrária ali existentes, na atividade extrativista 
e no beneficiamento da castanha, requer 
melhor estruturação de sua cadeia produtiva. 

SENTINELAS DA FLORESTA

O PROJETO
Selecionado no âmbito da Chamada Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis do Fundo 
Amazônia, o projeto Sentinelas da Floresta visa reforçar a cadeia produtiva da castanha-do-brasil 
na região do noroeste do estado de Mato Grosso, de forma a aumentar a renda das comunidades 
indígenas e extrativistas ali existentes, reduzindo a pressão sobre a floresta. 

Serão realizadas as seguintes ações no âmbito do projeto: (i) ampliação e aprimoramento da 
coleta de castanha-do-brasil nas comunidades indígenas; (ii) construção de barracões e mesas de 
secagem da castanha nas comunidades; (iii) aumento da capacidade de aquisição de castanha 
in natura pela Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer (Coopavam); (iv) aquisição 
de caminhão, caminhonetes, tratores e lanchas para coleta e distribuição da castanha e seus 
derivados; (v) ampliação e modernização das unidades de beneficiamento da Coopavam e da 
Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia (AMCA); e (vi) capacitação técnica e gerencial dos 
indígenas e extrativistas envolvidos no projeto, com estímulo a sua integração e fortalecimento.

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto
Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETORSENTINELAS DA FLORESTA

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

PRODUTOS  
E SERVIÇOS
Ampliação e 

modernização da 
capacidade produtiva 

das unidades de 
beneficiamento da 

Cooperativa dos 
Agricultores do 

Vale do Amanhecer 
(Coopavam) e 

da Associação de 
Mulheres Cantinho 

da Amazônia 
(AMCA) e aumento 
da capacidade de 

aquisição de castanha 
in natura pela 

Coopavam

OBJETIVO ESPECÍFICO
Cadeias dos produtos agroflorestais e da 

biodiversidade com valor agregado ampliado na 
região noroeste de Mato Grosso

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Elaboração de 
materiais para 

divulgação do projeto 
e dos produtos 
da Coopavam e 

da AMCA visando 
à ampliação de 

parcerias e à maior 
inserção de seus 

produtos no mercado 

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Contratação de 
consultorias para a 

elaboração de plano 
de negócio para 

expansão do mercado 
de derivados de 
castanhas e para 
a certificação dos 
produtos como 

orgânicos

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica nos municípios do noroeste de Mato Grosso

PRODUTOS  
E SERVIÇOS
Ampliação e 

aprimoramento 
da coleta de 

castanha-do-brasil 
nas comunidades 
indígenas Apiaká, 

Caiaby, Munduruku 
e Cinta Larga e no 
assentamento Vale 

do Amanhecer

PRODUTOS  
E SERVIÇOS
Estruturação 

operacional da 
Coopavam, da AMCA 

e das associações 
indígenas partícipes 

no projeto

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atividades econômicas de uso sustentável  

da floresta e da biodiversidade desenvolvidas  
na região

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Realização de eventos 
de capacitação, 

seminários, 
intercâmbios e 

oficinas de boas 
práticas de manejo 

de produtos florestais 
não madeireiros 
e contratação de 

consultoria para o 
aprimoramento na 

gestão das unidades 
de beneficiamento da 
Coopavam e AMCA 

e das associações 
das comunidades 

extrativistas

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacidade gerencial e técnica ampliada 

para o desenvolvimento de boas práticas de 
manejo de produtos florestais não madeireiros, 

cooperativismo e gestão de associações na região 
noroeste de Mato Grosso
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Instituto Peabiru

NÉCTAR DA 
AMAZÔNIA

Responsável pelo projeto
Instituto Peabiru
<www.peabiru.org.br>

Abrangência territorial
Comunidades tradicionais dos municípios de Curuçá, Almeirim e 
Monte Alegre, no estado do Pará, e Macapá e Oiapoque, no estado 
do Amapá 

Beneficiários
30 comunidades rurais – quilombolas, indígenas, ribeirinhas e 
extrativistas –, compondo um público-alvo estimado de 310 produtores

Objetivo

Fortalecer a cadeia produtiva do mel de abelhas nativas em 
comunidades tradicionais dos municípios de Curuçá, Almeirim e 
Monte Alegre, no estado do Pará, e Macapá e Oiapoque, no estado 
do Amapá, de modo a constituir alternativa econômica sustentável 
ao desmatamento 

Valor total do projeto R$ 2.030.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 2.030.000,00

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 13.5.2014

Data da contratação 27.8.2014

Valor total desembolsado  R$ 517.718,71

Valor total desembolsado em relação ao 
valor do apoio do Fundo Amazônia

26%
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O projeto tem como foco a criação de 
abelhas melíponas, termo usado para 
denominar as espécies de abelha sem ferrão 
nativas da Amazônia. A extração do mel 
produzido por essas abelhas recebe o nome 
de meliponicultura e faz parte das práticas 
tradicionais locais, usualmente destinando-se 
ao consumo alimentar e à farmácia popular.

A meliponicultura, além de trazer benefícios 
para a comunidade por ser uma alternativa 
de renda complementar e contribuir com 
a segurança alimentar, tem relevantes 
efeitos ambientais. A abelha nativa é um 
importante agente polinizador, contribuindo 
diretamente para a polinização das árvores, 
e consequentemente para a renovação da 
floresta e a estabilidade do ecossistema.

As comunidades tradicionais envolvidas no 
projeto já trabalham com a produção de 
mel desde 2006, no âmbito do Programa 
de Abelhas Nativas do Instituto Peabiru. No 
entanto, a situação atual da cadeia produtiva 
é caracterizada pelo baixo volume produzido 
e pela comercialização pouco estruturada, 
feita de maneira informal, sem cuidado com o 
armazenamento, embalagem e logística.

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETORNÉCTAR DA AMAZÔNIA

O PROJETO
Selecionado pela Chamada Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis, o projeto Néctar 
da Amazônia vai atuar no fortalecimento e na ampliação da infraestrutura produtiva e de 
beneficiamento, na valorização do produto final e na estruturação da comercialização do mel de 
abelhas nativas produzido em comunidades tradicionais dos municípios de Curuçá, Almeirim e 
Monte Alegre, no estado do Pará, e Macapá e Oiapoque, no estado do Amapá. 

O Instituto Peabiru também espera contribuir com o processo de desenvolvimento técnico e social 
das comunidades, com especial atenção à participação de jovens e mulheres. Dessa forma, espera-
se consolidar a cadeia produtiva do mel como oportunidade de geração de renda, proporcionando 
uma alternativa a atividades florestais predatórias e informais.

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.



105  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETORNÉCTAR DA AMAZÔNIA

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia: 

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

Atividades de manejo de abelhas nativas para produção de mel têm atratividade econômica na Amazônia Oriental

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Implantação de 
sistemas agroflorestais 

em áreas associadas 
aos locais de criação 

das abelhas

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Consolidação da 
atividade de produção 

de mel de abelhas 
nativas e ampliação 

do número de 
colmeias

OBJETIVO ESPECÍFICO
Cadeia produtiva de mel de abelhas nativas com escala e valor  

agregado ampliados

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Implementação de 
uma unidade de 

beneficiamento de 
mel e supervisão da 

operação por  
12 meses

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Estudo sobre o 
mercado do mel de 
abelhas nativas e 

seus subprodutos e 
elaboração de planos 

de negócio para a 
cadeia produtiva 

adequados à realidade 
do projeto

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacidade gerencial e técnica de comunidades tradicionais ampliadas para 

atuação na cadeia produtiva do mel de abelhas nativas

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Apoio técnico e 
capacitação do 
público-alvo em 

criação de abelhas 
nativas, práticas 
agroecológicas, 

beneficiamento de 
mel e gestão de 

negócios

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Desenvolvimento 
de sistema de 

monitoramento 
socioambiental 

participativo
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Fundação Jari

NEGÓCIOS 
AGROFLORESTAIS

Responsável pelo projeto
Fundação Jari 
<www.fundacaojari.org.br>

Abrangência territorial Municípios de Vitória do Jari e Laranjal do Jari, no estado do Amapá 

Beneficiários
12 comunidades de agroextrativistas, compondo um público-alvo 
estimado de 260 famílias

Objetivo

Apoiar o combate ao desmatamento ilegal e à pobreza no campo 
mediante (i) a implantação de sistemas agroflorestais com ênfase 
na cultura do açaí em consórcio com outras espécies tais como 
mandioca, cupuaçu e castanha-do-brasil; (ii) o aprimoramento da 
infraestrutura e a qualificação da mão de obra de cooperativas 
moveleiras locais; e (iii) a formação de auxiliares técnicos  
em agroextrativismo

Valor total do projeto R$ 3.122.410,00 

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 2.838.549,00 

Prazo de execução 30 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 29.7.2014

Data da contratação 23.10.2014

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETORNEGÓCIOS AGROFLORESTAIS

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Vale do Jari é uma região de fronteira entre os estados do Pará e do Amapá, englobando os 
municípios de Laranjal do Jari (AP), Vitória do Jari (AP) e Almeirim (PA). Compreende uma área 
de 106.409 km² e uma população de aproximadamente 86 mil habitantes, concentrada nas áreas 
urbanas. A população rural distribui-se em, aproximadamente, 180 pequenas comunidades, cada 
uma composta por cerca de 20 famílias. Essas comunidades estão situadas em áreas ribeirinhas e de 
terra firme nas florestas da região, algumas delas vivendo dentro de áreas privadas, como no caso da 
propriedade do Grupo Jari, ou em unidades de conservação que circundam a região, como a Reserva 
Extrativista do rio Cajari. 

Em termos de atividade econômica na região, destacam-se: (i) a castanha-do-brasil, presente em 
todo o Vale do Jari, configurando-se como uma das principais fontes de renda das famílias; (ii) a 
cultura do açaí, segunda cadeia produtiva de maior expressão na região, configurando-se como 
um item importante da pauta de exportação do Amapá; (iii) a cadeia da mandioca, cultivada 
na região por pequenas comunidades para fins de subsistência e para obtenção de renda com a 
venda do excedente em pequenas feiras ou para cooperativas de beneficiamento; e (iv) o setor 
moveleiro, em que se verificam esforços para o desenvolvimento de boas práticas em termos 
sociais e ambientais, com o uso de matéria-prima certificada, oriunda de áreas de manejo florestal. 
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETORNEGÓCIOS AGROFLORESTAIS

O PROJETO
O projeto Negócios Agroflorestais, selecionado 
pela Chamada Pública de Projetos Produtivos 
Sustentáveis, busca apoiar a produção 
extrativista (castanha-do-brasil, açaí e 
cupuaçu), o fortalecimento da agricultura 
da mandioca e o aprimoramento da 
infraestrutura e a qualificação de cooperativas 
moveleiras locais. Além disso, visa promover 
a gestão empreendedora, com foco na 
vocação produtiva de cada comunidade, 
de modo a construir, de forma gradativa, a 
autossuficiência das comunidades abrangidas 
pelo projeto. 

O projeto foi estruturado por meio do apoio 
a subprojetos de associações e cooperativas 
locais (aglutinadas) e um subprojeto de caráter 
transversal. Destacam-se as seguintes ações:  
(i) implantação de sistemas agroflorestais (SAF) 
que abrangerão uma área de 110 hectares, 
dos quais 30 ha consorciados com o plantio de 
mandioca, 30 ha em conjunto com engorda 
de frango semicaipira e 50 ha consorciados 
com cupuaçu; (ii) reforma e ampliação da 
agroindústria do beneficiamento de vinho 
de açaí (polpa) e de sorvete de açaí e de 
cupuaçu; (iii) introdução de boas práticas 

na produção local de castanha-do-brasil, abrangendo a sua coleta, transporte, pré-secagem e 
acondicionamento (pós-coleta); e (iv) formação e capacitação de jovens de cooperativas moveleiras 
locais na fabricação de móveis e artefatos de madeira e aprimoramento da infraestrutura das 
cooperativas locais. Está prevista também a formação de auxiliares técnicos em agroextrativismo, 
beneficiando todas as comunidades abrangidas pelo projeto. 

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETORNEGÓCIOS AGROFLORESTAIS

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

PRODUTOS 
E SERVIÇOS
Construção 

de paiol e de 
pré-secador de 

castanha-do-brasil 
e reforma da sede 

da cooperativa 
com instalação de 
equipamento para 
seu beneficiamento

PRODUTOS
E SERVIÇOS
Ampliação e 

aprimoramento da 
infraestrutura do 

setor de movelaria
 com aquisição de 
equipamentos e 

reforma das sedes 
das cooperativas

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Implantação de  
110 hectares 
de SAFs em 

áreas alteradas 
utilizando espécies 
como açaí e cacau 

consorciados 
com o plantio de 
mandioca e com 

a engorda de 
frango por meio 
da construção de 
pequenos aviários 

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Construção de 
25 viveiros para 

produção de 
mudas de açaí  
e de cupuaçu

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica na região do Vale do Jari, situado no estado do Amapá

OBJETIVO ESPECÍFICO
Cadeias dos produtos agroflorestais e da 

biodiversidade com valor agregado ampliado

OBJETIVO ESPECÍFICO
Áreas desmatadas e degradadas recuperadas  

e utilizadas para fins econômicos e de  
conservação ecológica

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacidade gerencial e técnica de comunidades 
agroextrativistas ampliadas para implantação de 

sistemas agroflorestais (SAF), atividades de manejo 
florestal não madeireiro, produção agroextrativista 

sustentável e beneficiamento de produtos

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Formação de 
50 membros das 

comunidades 
abrangidas 

pelo projeto na 
fabricação de 

móveis e artefatos 
de madeira

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Formação de  
50 jovens membros 
das comunidades 
abrangidas pelo 

projeto como 
técnicos em 

agroextrativismo

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Capacitação de 
260 membros 

das comunidades 
abrangidas pelo 

projeto em técnicas 
agroextrativistas, 

de beneficiamento 
de produtos da 

sociobiodiversidade 
e de gestão coletiva

PRODUTOS 
E SERVIÇOS
Reforma e 

ampliação da 
agroindústria do 
beneficiamento 

de açaí e cupuaçu

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Reforma e ampliação 
da agroindústria 
para produção da 

farinha de mandioca
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Imaflora

CALHA NORTE 
SUSTENTÁVEL

Responsável pelo projeto
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 
(Imaflora)
<www.imaflora.org>

Abrangência territorial Municípios de Oriximiná e Alenquer, no estado do Pará

Beneficiários 34 comunidades quilombolas e um assentamento da região

Objetivo

Fortalecer o extrativismo e a agricultura familiar 
como vetores do desenvolvimento da Calha Norte 
Paraense, por meio da implantação de unidades de 
beneficiamento de alimentos, de viveiro de mudas para 
Sistemas Agroflorestais e de marcenaria comunitária, em 
comunidades quilombolas e assentamentos

Valor total do projeto R$ 3.312.877,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 3.312.877,00

Prazo de execução 42 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 26.8.2014

Data da contratação 29.10.2014

Valor total desembolsado R$ 352.261,50

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

11%
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETORCALHA NORTE SUSTENTÁVEL

CONTEXTUALIZAÇÃO
A Calha Norte Paraense abrange cerca de 28 milhões de hectares e ocupa 23% do estado do Pará. 
Está localizada ao norte do rio Amazonas e abriga nove municípios: Alenquer, Almeirim, Curuá, 
Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Terra Santa. A região tem o maior conjunto de 
áreas protegidas (unidades de conservação, terras indígenas e terras quilombolas) de florestas 
tropicais do planeta, com aproximadamente 22 milhões de hectares. Somada às áreas protegidas 
do Amapá e do Amazonas, a Calha Norte do Pará compõe o maior corredor de biodiversidade do 
mundo (http://www.imazon.org.br/publicacoes/calha-norte).

As principais atividades econômicas das comunidades quilombolas de Oriximiná são o extrativismo, 
no qual se destaca a castanha-do-brasil, e a agricultura. Todavia, os quilombolas enfrentam muitas 
dificuldades para comercializar a castanha com autonomia, dependendo de regatões e outros 
atravessadores, o que diminui drasticamente a margem recebida por venda. Para mudar esse 
cenário, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) já vem trabalhando na 
promoção do desenvolvimento da cadeia de comercialização em conjunto com essas populações e 
esse projeto visa fortalecer essas ações na região.

Com os moradores do assentamento Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Paraíso, o 
Imaflora iniciou um trabalho voltado para o fortalecimento institucional da associação local, bem 
como atividades voltadas à sensibilização e à capacitação desses atores para práticas agrícolas 
sustentáveis. Esse projeto visa à continuidade de tais ações.
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETORCALHA NORTE SUSTENTÁVEL

O PROJETO
O projeto, selecionado pela Chamada Pública de 
Projetos Produtivos Sustentáveis, foi estruturado 
por meio do apoio a subprojetos de associações 
(aglutinadas). Destacam-se as seguintes ações: 
(i) construção, estruturação e implementação 
de quatro unidades de beneficiamento de 
alimentos em comunidades quilombolas 
do município de Oriximiná para fomento 
a mercados institucionais; (ii) construção e 
estruturação de um viveiro para produção 
de mudas visando à implantação de sistemas 
agroflorestais e a recomposição florestal no  
PDS Paraíso, no município de Alenquer; e  
(iii) construção e estruturação de uma marcenaria 
para promoção do manejo florestal de uso 
múltiplo e geração de renda em comunidades 
remanescentes de quilombos de Oriximiná. 

A implantação desse projeto beneficiará, 
diretamente, 1.500 pessoas no município de 
Oriximiná (PA) e 100 pessoas do assentamento 
PDS Paraíso, localizado em Alenquer (PA). 
Indiretamente, os nove municípios que 
compõem a Calha Norte serão beneficiados, 
pela dinamização da economia local e por 
oferecer novas referências de atividades 
produtivas sustentáveis.

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETORCALHA NORTE SUSTENTÁVEL

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica na região da Calha Norte do rio Amazonas

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacidade gerencial e técnica ampliada para 
o beneficiamento de produtos agroflorestais, 

implantação de viveiro e gestão comunitária nos 
municípios de Oriximiná e Alenquer (PA)

PRODUTOS E SERVIÇOS
Capacitação para coleta 
de sementes, produção 

de mudas e operação de 
viveiro

PRODUTOS E SERVIÇOS
Capacitação dos 

agricultores familiares 
em beneficiamento 

de alimentos e gestão 
comunitária

PRODUTOS E SERVIÇOS
Capacitação para atividades 

de marcenaria e gestão 
comunitária

PRODUTOS E SERVIÇOS
Construção de unidades 
de beneficiamento de 
alimentos in natura

OBJETIVO ESPECÍFICO
Cadeias de produtos agroflorestais com valor 

agregado ampliado no município de  
Oriximiná (PA) 

PRODUTOS E SERVIÇOS
Implantação de uma 

marcenaria

OBJETIVO ESPECÍFICO
Áreas desmatadas e degradadas recuperadas  

e utilizadas para fins econômicos e de 
conservação ecológica por meio de sistemas 

agroflorestais

PRODUTOS E SERVIÇOS
Implantação de um viveiro 

de espécies nativas e 
frutíferas no município de 

Alenquer (PA)
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Assema

APL BABAÇU Responsável pelo projeto
Associação em Áreas de Assentamento no 
estado do Maranhão (Assema)

Abrangência territorial
Municípios de Lago do Junco, Lago da Pedra e 
Bacabal, no estado do Maranhão

Beneficiários
Populações de assentamentos, quilombos, 
comunidades tradicionais e agricultores 
familiares 

Objetivo

Apoiar a conservação e o manejo sustentável de 
babaçuais e a recuperação de áreas degradadas 
por meio de sistemas agroflorestais em três 
municípios integrantes do Bioma Amazônia, no 
estado do Maranhão

Valor total do projeto R$ 5.286.300,00 

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 5.286.300,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 2.9.2014

Data da contratação 29.10.2014

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETORAPL BABAÇU

CONTEXTUALIZAÇÃO
A amêndoa do coco do babaçu é utilizada como alimento e matéria-prima para a produção de 
sabão, carvão, óleo, entre outros produtos. A coleta desse produto no estado do Maranhão 
representou 93,9% do volume extraído em todo o país em 2012, sendo que os 20 municípios 
com maior produção localizam-se no estado e dois entre eles estão contemplados no projeto: 
Bacabal e Lago da Pedra. 

A área de babaçuais existente no estado do Maranhão está em processo de conversão do uso 
do solo para a implantação de grandes fazendas de monocultura (plantação de eucalipto, 
cana-de-açúcar ou soja) ou de gado, ou ainda sendo utilizada em projetos industriais, 
principalmente dos setores de mineração e energia. Dessa forma, o projeto é uma forma 
de resistência dos agroextrativistas para permanecerem nessas áreas, vivendo da extração 
do babaçu, em caráter comunitário, e buscando melhora em sua qualidade de vida aliada à 
preservação dessa vegetação.
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

O PROJETO
Selecionado pela Chamada Pública de Projetos 
Produtivos Sustentáveis, o projeto APL Babaçu 
visa aprimorar a forma de extrair o coco do 
babaçu, aperfeiçoando a cadeia produtiva, de 
maneira a gerar renda para a população dos 
municípios em três municípios integrantes do 
Bioma Amazônia, no estado do Maranhão. A 
proposta é realizar a extração do produto, seu 
beneficiamento e comercialização, além de 
promover a conservação do meio ambiente local, 
mediante a implementação de planos de manejo 
e integração de outros sistemas de produção à 
área dos babaçuais. 

Serão realizadas as seguintes ações ao longo 
do projeto: (i) implantação de 280 hectares de 
unidades de referência que sirvam de modelos 
para replicação de sistemas integrados de 
produção (mediante diferentes técnicas: 
quintais agroflorestais, integração babaçuais  
e pastagens, SAFs, entre outros);  
(ii) licenciamento de 13 mil hectares de 
babaçuais e elaboração dos planos de manejo 
florestais sustentáveis e comunitários; 
(iii) formação de 60 jovens visando ao 
desenvolvimento de competências em manejo 
florestal, sistemas integrados de produção e 

gestão de propriedades e empreendimentos comunitários; (iv) aumento do volume comercializado 
pela fábrica de sabonetes no município de Lago do Junco de 24 mil para 100 mil unidades/ano; e 
(v) aumento do volume comercializado pela fábrica de óleo de babaçu no município de Lago do 
Junco de 161 toneladas para 250 toneladas/ano.

APL BABAÇU

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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APL BABAÇU

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:  

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atividades econômicas de uso 
sustentável da floresta e da 

biodiversidade desenvolvidas na 
região do Médio Mearim

OBJETIVO ESPECÍFICO
Cadeias dos produtos agroflorestais 

e da biodiversidade com valor 
agregado ampliado na região do 

Médio Mearim

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacidade gerencial e técnica 

ampliada para o desenvolvimento 
de boas práticas de manejo de 

produtos florestais não madeireiros, 
implantação de sistemas 

agroflorestais (SAF), cooperativismo 
e gestão de associações na região do 

Médio Mearim

OBJETIVO ESPECÍFICO
Áreas desmatadas e degradadas 

recuperadas e utilizadas para fins 
econômicos e de conservação 
ecológica na região do Médio 

Mearim

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica na região do Médio Mearim no estado do Maranhão

PRODUTOS E SERVIÇOS
Ampliação da produção dos 

sabonetes Babaçu Livre e do óleo 
de babaçu

PRODUTOS E SERVIÇOS
Assessoria em marketing e gestão 

da qualidade da produção

PRODUTOS E SERVIÇOS
Realização de atividades de 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

PRODUTOS E SERVIÇOS
Modernização de três unidades 

pedagógicas agroecológicas (Escola 
Família Agrícola)

PRODUTOS E SERVIÇOS
Formação de jovens em manejo 
florestal, sistemas integrados de 

produção e gestão de propriedades 
e empreendimentos 

PRODUTOS E SERVIÇOS
Elaboração de planos de manejo de 

babaçuais 

PRODUTOS E SERVIÇOS
Implementação de SAFs

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

CADEIAS DE VALOR 
DA AGRICULTURA 
FAMILIAR NO 
ESTADO DO MATO 
GROSSO 
CTA-MT

Responsável pelo projeto
Associação do Centro de Tecnologia Alternativa (CTA)
<www.ctamt.org.br>

Abrangência territorial
Regiões do Portal da Amazônia, do médio norte e do sudoeste 
do estado de Mato Grosso

Beneficiários
Agricultores familiares da região, incluindo comunidades 
indígenas, comunidades tradicionais e assentamentos da 
reforma agrária estaduais e federais

Objetivo

Apoiar o fortalecimento da agricultura familiar em municípios 
do Bioma Amazônia da região sudoeste do estado de Mato 
Grosso, por meio da implantação e consolidação de sistemas 
agroflorestais (SAF), do auxílio a estruturas coletivas de 
beneficiamento da produção e da estruturação de canais de 
comercialização de produtos oriundos de SAFs

Valor total do projeto R$ 3.238.032,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 3.238.032,00

Prazo de execução 42 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 2.9.2014

Data da contratação 25.11.2014

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

CONTEXTUALIZAÇÃO
O sudoeste do estado de Mato Grosso é uma 
região marcada pela presença de conflitos 
sociais ocasionados pelo avanço da fronteira 
agrícola e pela alta concentração fundiária. 

Embora crescente nos últimos anos e de 
importância significativa para as comunidades 
tradicionais, pequenos agricultores e 
populações indígenas, os produtos oriundos 
de sistemas agroflorestais (SAF) ocupam 
pequeno espaço na economia formal da 
região. A distância dos principais mercados, 
o acesso limitado ao capital e à informação, 
a infraestrutura deficiente e a escassez de 
pessoal qualificado são alguns dos desafios. 
Ainda existem problemas relacionados ao 
desenvolvimento de tecnologias de plantio, 
manejo, beneficiamento, armazenamento, 
controle de qualidade, além dos aspectos 
regulatórios e legais. 

O PROJETO
Selecionado pela Chamada Pública de Projetos 
Produtivos Sustentáveis, o projeto Cadeias 
de Valor da Agricultura Familiar no Estado 
do Mato Grosso visa fortalecer a produção 

agroflorestal comunitária na região sudoeste do estado de Mato Grosso, incluindo ainda o 
fortalecimento da produção de mel e a integração das etapas de produção, beneficiamento e 
comercialização dos produtos oriundos de SAFs da agricultura familiar.

No âmbito do projeto, estão previstas as seguintes atividades: (i) plantio/recuperação de  
250 hectares de SAFs; (ii) apoio ao aumento da produção de mel da ordem de 12 toneladas/ano;  
(iii) ampliação de duas casas do mel; (iv) modernização/ampliação de cinco unidades de 
processamento de produtos oriundos de SAFs; (v) apoio à comercialização de produtos oriundos das 
agroflorestas nos mercados local, institucional e extrarregional; (vi) assistência técnica (Ater) direta a 
250 famílias para implementação dos SAFs e para as sete estruturas de beneficiamento da produção 
apoiadas pelo projeto; e (vii) capacitação de 30 agricultores familiares para condução de projetos 
relacionados à recuperação ambiental e produção agroflorestal.

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

CADEIAS DE VALOR DA AGRICULTURA  
FAMILIAR NO ESTADO DO MATO GROSSO

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

CADEIAS DE VALOR DA AGRICULTURA  
FAMILIAR NO ESTADO DO MATO GROSSO

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica na região sudoeste do estado de Mato Grosso

PRODUTOS E SERVIÇOS
Assessoria técnica para 
o beneficiamento da 

produção agroflorestal

OBJETIVO ESPECÍFICO
Cadeias de produtos agroflorestais com valor 

agregado ampliado

OBJETIVO ESPECÍFICO
Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e 

utilizadas para fins econômicos por meio de SAFs

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacidade técnica ampliada para a implantação 
de sistemas agroflorestais (SAF), o beneficiamento 

e a comercialização de produtos agroflorestais

PRODUTOS E SERVIÇOS
Capacitação de 

agricultores familiares 
em SAFs, tecnologias 
para beneficiamento 

da produção e 
temas relacionados 

à comercialização de 
produtos agroflorestais

PRODUTOS E SERVIÇOS
Organização de canais 
de comercialização de 

produtos agroflorestais

PRODUTOS E SERVIÇOS
Modernização e ampliação de 

unidades de beneficiamento da 
produção agroflorestal (unidades de 

processamento e casas do mel)

PRODUTOS E SERVIÇOS
Implantação de 250 ha de 
SAFs em áreas degradadas 
em pequenas propriedades 
de agricultores familiares

PRODUTOS E SERVIÇOS
Assessoria técnica ao 

planejamento, implantação 
e acompanhamento dos 

SAFs
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Cooperacre

FORTALECENDO 
A ECONOMIA  
DE BASE 
FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL

Responsável  
pelo projeto

Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre (Cooperacre)  
<www.cooperacre.com>

Abrangência territorial 14 municípios das regiões administrativas do Alto Acre, Baixo Acre e Purus

Beneficiários Pequenos proprietários rurais familiares

Objetivo

Contribuir para o fortalecimento das cadeias de castanha-do-brasil e de polpa de fruta 
no estado do Acre por meio: (i) da recuperação de áreas degradadas e/ou alteradas 
localizadas em pequenas propriedades ou posses rurais familiares; (ii) da otimização 
da logística de armazenamento de castanha-do-brasil e do transporte de frutas; (iii) da 
melhoria do processo de beneficiamento da castanha-do-brasil; (iv) da agregação de 
valor e diversificação dos produtos; (v) da melhoria da estratégia de comercialização 
dos produtos; e (vi) da capacitação da rede de filiados

Valor total do projeto Até R$ 5.265.403,00

Valor do apoio do Fundo 
Amazônia

Até R$ 5.081.763,00

Prazo de execução 42 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 23.9.2014

Data da contratação 24.11.2014

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado  
em relação ao valor do apoio  

do Fundo Amazônia
0%
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

CONTEXTUALIZAÇÃO
Uma das estratégias para a redução do desmatamento das florestas é a implantação de 
alternativas de geração de renda de forma sustentável. A Cooperativa Central de Comercialização 
Extrativista do Estado do Acre (Cooperacre) é uma dessas iniciativas e representa a produção 
organizada (além da castanha, de polpa de fruta e látex) de uma rede composta por  
31 cooperativas e/ou associações de produtores, à qual estão vinculadas diretamente cerca de  
duas mil famílias, e outras mil famílias, ainda não formalmente filiadas, mas que são beneficiadas 
pela compra da produção.

A Cooperacre atua na cadeia produtiva da castanha-do-brasil (principal produto), polpa de fruta, 
látex e, em menor escala, óleo de copaíba. As principais atividades desenvolvidas pela cooperativa 
compreendem: aquisição, apoio logístico, beneficiamento e comercialização da produção 
extrativista. A estrutura de beneficiamento atual é formada por usinas de beneficiamento de 
castanha, localizadas em Brasileia e Xapuri, além de agroindústrias de processamento de polpa de 
frutas, localizadas em Rio Branco. 

FORTALECENDO A ECONOMIA  
DE BASE FLORESTAL SUSTENTÁVEL
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Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

O PROJETO
Selecionado pela Chamada Pública de 
Projetos Produtivos Sustentáveis, o projeto 
visa fortalecer a economia de base florestal 
sustentável no Acre, especificamente as cadeias 
produtivas da castanha-do-brasil e de polpa 
de frutas, por meio de ações de apoio direto 
e indireto às associações e/ou cooperativas 
filiadas à Cooperacre (“aglutinadas”).

As ações diretas envolvem três componentes: 
(i) instalação de dois armazéns comunitários 
e disponibilização de caixas de polipropileno 
para melhoria das condições de transporte 
de frutas; (ii) incremento do número de 
cooperativas e associações aglutinadas 
com certificações orgânicas de produção 
de castanha; e (iii) recuperação de áreas 
degradadas e/ou alteradas em pequenas 
propriedades ou posses rurais familiares. 

As ações transversais envolvem seis 
componentes: (i) prestação de serviços de 
assistência técnica e extensão rural (Ater);  
(ii) otimização da estrutura de beneficiamento 
da Cooperacre por meio da instalação de 
duas novas estufas de secagem e instalação 
de briquetadeiras (equipamentos que 
transformam a casca residual da castanha-

do-brasil em biomassa compactada de alto poder calorífico); (iii) desenvolvimento de estudos de 
viabilidade para diversificação de produtos; (iv) formação e capacitação dos representantes das 
“aglutinadas”, de técnicos da Cooperacre e da equipe de Ater; (v) investimentos em comunicação 
e marketing; e (vi) coordenação do projeto. 

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

FORTALECENDO A ECONOMIA  
DE BASE FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES, IBGE e Ministério do 
Meio Ambiente.
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

FORTALECENDO A ECONOMIA  
DE BASE FLORESTAL SUSTENTÁVEL

LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica em 14 municípios das regiões do Alto Acre, Baixo Acre e Purus

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atividades extrativistas de uso 

sustentável da floresta ampliadas 
em associadas à Cooperacre 

(aglutinadas)

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Construção de 
armazéns comunitários 

na floresta para 
armazenamento de 
castanha-do-brasil e 
disponibilização de 

caixas de polipropileno 
para o transporte de 

frutas coletadas

OBJETIVO ESPECÍFICO
Cadeias da castanha-do-brasil e de 

polpa de frutas com valor agregado 
ampliado 

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Ampliação da 
certificação de 

produção orgânica de 
castanha-do-brasil 

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Realização de estudos 
de mercado para 
diversificação de 

produtos das cadeias 
de castanha-do-

brasil, polpa de fruta 
e outras cadeias da 
sociobiodiversidade

PRODUTOS E SERVIÇOS
Instalação de estufas e de 
briquetadeiras em usinas  

de beneficiamento de castanha-do-
brasil da Cooperacre

PRODUTOS E SERVIÇOS
Fortalecimento da rede de comunicação 
entre os associados e reformulação da 

estratégia de marketing para fortalecer 
a imagem dos produtos 

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Capacitação das 
associadas, dos técnicos 

da Cooperacre e dos 
extensionistas em 

implantação de SAFs e 
gestão administrativa e 

financeira

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Prestação de serviço 
de assistência técnica 
para as aglutinadas, 

contemplando 
aspectos produtivos, 
gestão administrativa 

e financeira e 
agrofloresta

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacidade gerencial e técnica 

ampliada em boas práticas extrativistas, 
implantação de sistemas agroflorestais 

(SAF) e gestão administrativa e 
financeira para o corpo técnico das 
associadas, técnicos extensionistas e 

famílias filiadas às aglutinadas

OBJETIVO ESPECÍFICO
Áreas desmatadas e degradadas 

recuperadas, por meio de SAFs, em 
imóveis rurais de famílias filiadas às 

aglutinadas

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Recuperação de áreas 
degradadas e/ou 

alteradas em colocações 
de famílias associadas 

a aglutinadas por meio 
de SAFs, consorciando 

espécies frutíferas, 
castanheiras e 

seringueiras, lavoura 
branca e adubo verde



125  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Reca

CONCRETIZAR Responsável pelo projeto
Associação dos Pequenos Agrossilvicultores do Projeto Reca
<www.projetoreca.com.br>

Abrangência territorial
Ponta do rio Abunã – municípios de Porto Velho, no estado de Rondônia, 
e Acrelândia, no estado do Acre

Beneficiários
O projeto abrange diretamente 385 famílias de agroextrativistas 
associadas às entidades aglutinadas e cerca de 435 famílias adicionais, que 
se beneficiarão dos investimentos nas usinas de beneficiamento de frutas

Objetivo

Fortalecer a cadeia produtiva do cupuaçu e do açaí, por meio da 
implantação de sistemas agroflorestais e da ampliação e modernização 
da capacidade produtiva de unidades de beneficiamento de polpas em 
comunidades tradicionais da Ponta do Abunã, de modo a constituir 
alternativa econômica sustentável ao desmatamento

Valor total do projeto R$ 5.127.594,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 4.751.520,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 14.10.2014

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 projeto tem como abrangência a área 
localizada na tríplice fronteira entre os 
estados do Acre, do Amazonas e de Rondônia, 
região conhecida como Ponta do (rio) 
Abunã. Há 25 projetos de assentamento 
estabelecidos na região, totalizando mais 
de 6.231 km² ocupados por quase nove mil 
famílias assentadas. Trata-se de uma área de 
conflito agrário, com sérias questões sociais 
e ambientais. A Associação dos Pequenos 
Agrossilvicultores do Projeto Reflorestamento 
Econômico Consorciado e Adensado (Reca) 
atua na região desde 1989, sendo pioneira 
na experiência de uso sustentável da floresta 
no Brasil e servindo de modelo para diversos 
interessados na implantação de sistemas 
agroflorestais (SAF).

O PROJETO
Selecionado pela Chamada Pública de Projetos 
Produtivos Sustentáveis, o projeto Concretizar 
visa apoiar projetos “aglutinadores” – 
empreendimentos gerenciados por uma 
entidade e compostos por subprojetos de outras 
entidades. Os subprojetos são quatro, um para 
cada entidade aglutinada, compostos por ações 

para implantação de SAFs em pequenas propriedades de associados das entidades. No total, serão 
implantados 300 hectares de SAFs em 135 unidades familiares dos associados. As principais espécies 
perenes a serem plantadas são: cupuaçuzeiro, açaizeiro (açaí solteiro), castanheira (castanha-do-
brasil), pupunheira, andiroba, copaíba, cumaru-de-cheiro, bacabeira e seringueira.

O projeto conta ainda com quatro ações transversais que beneficiarão as quatro aglutinadas:  
(i) ampliação e modernização da capacidade produtiva das unidades de beneficiamento de frutas; 
(ii) fortalecimento institucional; (iii) assistência técnica e extensão rural (Ater); e (iv) gestão do 
projeto. A primeira delas é a mais representativa do projeto em termos de valor (mais de 50% do 
total) e reúne as atividades necessárias à promoção e ao incremento na escala de beneficiamento 
de frutas nativas, especialmente cupuaçu e açaí.

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

CONCRETIZAR

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

CONCRETIZAR

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Implantação de 
300 hectares de 

SAFs consorciando 
espécies como 

cupuaçu e açaí na 
Ponta do Abunã

PRODUTOS
E SERVIÇOS
Estruturação 

física das sedes 
da Associação 

Baixa Verde e da 
Associação dos 

Produtores Rurais 
do Município de 

Acrelândia

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Realização de 
eventos de 

intercâmbio para 
capacitação de 
indivíduos das 
comunidades 

abrangidas pelo 
projeto em 

implantação de 
SAF e boas práticas 

de produção e 
armazenamento 
de produtos da 

sociobiodiversidade

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Capacitação de 
líderes comunitários 

em gestão de 
projetos, governança 

participativa e 
estratégias de 

comercialização

PRODUTOS
E SERVIÇOS 
Ampliação e 

modernização 
da capacidade 
produtiva da 
unidade de 

beneficiamento de 
cupuaçu e outras 
frutas da Cooper-

Reca em Porto  
Velho (RO)

PRODUTOS
E SERVIÇOS
Ampliação e 

modernização da 
capacidade produtiva 

da unidade de 
beneficiamento de 

açaí da Cooper-Reca 
em Porto Velho

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica na Região da Ponta do Abunã,  
nos municípios de Porto Velho (RO) e Acrelândia (AC)

OBJETIVO ESPECÍFICO
Áreas desmatadas e degradadas recuperadas por 
meio de sistemas agroflorestais (SAF) e utilizadas 
para fins econômicos e de conservação ecológica

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacidade técnica dos pequenos agroextrativistas 
ampliada em implantação de SAFs e boas práticas 
de produção e armazenamento de produtos da 

sociobiodiversidade e de líderes comunitários em 
gestão de projetos, governança participativa e 

estratégias de comercialização

OBJETIVO ESPECÍFICO
Cadeias dos produtos agroflorestais e da 

biodiversidade com valor agregado ampliado
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Opan

ARAPAIMA: REDES 
PRODUTIVAS

Responsável pelo projeto
Operação Amazônia Nativa (Opan)  
<www.amazonianativa.org.br>

Abrangência territorial

Terras indígenas do rio Biá, Espírito Santo, Acapuri de Cima, Estação, 
Macarrão e Deni, nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Uacari 
e Cujubim e na Reserva Extrativista Médio Juruá, localizadas nas 
bacias do médio Juruá e do médio Solimões no estado do Amazonas

Beneficiários Povos indígenas e comunidades extrativistas 

Objetivo

Apoiar nas bacias do médio Juruá e do médio Solimões, no estado 
do Amazonas: (i) o manejo pesqueiro e de recursos florestais não 
madeireiros em terras indígenas e unidades de conservação; e (ii) o 
fortalecimento de associações indígenas e de associações de produtores 
extrativistas

Valor total do projeto R$ 6.364.730,00 

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 6.364.730,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 28.10.2014

Data da contratação -

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR
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CONTEXTUALIZAÇÃO
As áreas protegidas na Amazônia têm sofrido 
constantes ameaças em razão da exploração 
não sustentável e desordenada dos recursos 
naturais ali existentes, realizada muitas vezes 
de forma ilegal.

Além disso, para que as próprias populações 
que vivem em áreas protegidas (ou no 
entorno destas) melhorem sua qualidade 
de vida, sem depender economicamente de 
atividades que causem desmatamento ou que 
utilizem predatoriamente os recursos naturais, 
é necessário que as atividades produtivas 
sustentáveis sejam fomentadas e se tornem 
economicamente rentáveis nessas áreas.

O PROJETO
Selecionado pela Chamada Pública de Projetos 
Produtivos Sustentáveis, o projeto visa apoiar o 
manejo pesqueiro e de recursos florestais não 
madeireiros em terras indígenas e unidades de 
conservação e o fortalecimento de associações 
indígenas e de associações de produtores 
extrativistas, nas bacias do médio Juruá e do 
médio Solimões no estado do Amazonas.

No âmbito do projeto, estão previstas as seguintes ações: (i) construir soluções na área de produção 
e organização comunitária; (ii) realizar a capacitação técnica dos atores locais; (iii) elaborar planos 
de manejo e de negócios para a pesca e os produtos florestais não madeireiros; e (iv) desenvolver a 
infraestrutura necessária para superar as dificuldades de escoamento e de inserção desses produtos 
nos mercados local e regional.

Todas as ações serão construídas por meio da valorização e utilização dos saberes e práticas 
indígenas e de comunidades tradicionais, de maneira a aprimorar a gestão dos recursos 
naturais nesses territórios, mediante metodologias participativas que fortaleçam política e 
economicamente os atores locais. O intuito é permitir que as entidades aglutinadas tenham 
sua institucionalidade robustecida e sua capacidade gerencial programática e administrativa 
aprimorada, além de terem seus territórios respeitados.

ARAPAIMA: REDES PRODUTIVAS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Unidades de 
conservação apoiadas

Terras indígenas apoiadas
Fonte: Elaboração GIZ, com 

base em dados de BNDES, 
IBGE, Ministério do Meio 

Ambiente e Funai.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere nas componentes “produção sustentável” e “ordenamento territorial” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

ARAPAIMA: REDES PRODUTIVAS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica em terras 
indígenas (TI) e unidades de conservação da natureza (UC) no sudoeste do 

estado do Amazonas

OBJETIVO GERAL 
Componente ordenamento territorial

Terras indígenas (TI) no sudoeste do estado do Amazonas estão  
ordenadas territorialmente

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atividades econômicas de uso 
sustentável da floresta e da 

biodiversidade desenvolvidas em sete 
TIs e três UCs no sudoeste do estado 

do Amazonas

PRODUTOS E SERVIÇOS
Fomento e estruturação do manejo 

do pirarucu

PRODUTOS E SERVIÇOS
Fomento e estruturação do manejo 

de produtos florestais  
não madeireiros

OBJETIVO ESPECÍFICO
Cadeias dos produtos agroflorestais 

e da biodiversidade com valor 
agregado ampliado em duas UCs no 

sudoeste do estado do Amazonas

PRODUTOS E SERVIÇOS
Implantação de duas unidades de 
pré-beneficiamento (extração) de 

óleos vegetais

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacidade gerencial e técnica 

ampliada para o desenvolvimento de 
boas práticas em cadeias produtivas 
sustentáveis e para a organização e 
gestão de associações em TIs e UCs 

no sudoeste do estado do Amazonas

PRODUTOS E SERVIÇOS
Fortalecimento institucional de duas 

associações indígenas e de duas 
associações de produtores extrativistas

PRODUTOS E SERVIÇOS
Capacitação em manejo pesqueiro 

e manejo de produtos florestais não 
madeireiros

PRODUTOS E SERVIÇOS
Realização de oficinas de 

associativismo e cooperativismo, de 
organização comunitária, gestão 

administrativa e de projetos

PRODUTOS E SERVIÇOS
Elaboração e execução de plano 
de vigilância territorial da etnia 

Katukina na TI do rio Biá

OBJETIVO ESPECÍFICO
Terra indígena do rio Biá com gestão 

consolidada
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETO COM A UNIÃO FEDERAL

PROJETOS APROVADOS EM

2014

Inpe/Funcate

MONITORAMENTO 
AMBIENTAL POR 
SATÉLITES NO 
BIOMA AMAZÔNIA

Responsáveis pelo projeto

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)/
Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia 
Espaciais (Funcate)
<www.inpe.br> e <www.funcate.org.br>

Abrangência territorial Todo o Bioma Amazônia

Beneficiários
Todas as pessoas e instituições que venham a utilizar 
as informações produzidas pelo Inpe relacionadas ao 
monitoramento ambiental por satélites

Objetivo

Apoiar o desenvolvimento de estudos sobre usos e 
cobertura da terra no Bioma Amazônia, bem como 
a ampliação e o aprimoramento do monitoramento 
ambiental por satélites realizado pelo Inpe

Valor total do projeto Até R$ 66.952.436,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 66.952.436,00

Prazo de execução 42 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 7.10.2014

Data da contratação 29.10.2014

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%
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MONITORAMENTO AMBIENTAL POR  
SATÉLITES NO BIOMA AMAZÔNIA

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é uma unidade de pesquisa integrante da 
estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI) que tem como missão 
produzir ciência e tecnologia nas áreas espacial e do ambiente terrestre. O Inpe é responsável 
pela condução do programa de monitoramento ambiental da Amazônia, que produz dados 
sistemáticos sobre o desmatamento e a degradação florestal na região. Esses dados estão entre as 
principais fontes de informação para a tomada de decisão no que se refere às políticas de combate 
ao desmatamento na Amazônia. 

O monitoramento da cobertura florestal da Amazônia por satélites realizado pelo Inpe conta com 
quatro sistemas principais: Prodes, Deter, Degrad e Detex. Esses sistemas são complementares e 
foram concebidos para atender a diferentes objetivos.

Outra contribuição importante do Inpe para a questão da redução do desmatamento e da 
degradação ambiental foi o projeto TerraClass, realizado em parceria com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e financiado com recursos do Banco Mundial e da Finep – 
Inovação e Pesquisa. O projeto teve como objetivo mapear o uso e cobertura da terra das áreas 
desflorestadas da Amazônia com base em imagens de satélites e foi realizado nos anos de 2008 
e 2010.

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETO COM A UNIÃO FEDERAL

PROJETOS APROVADOS EM

2014
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O PROJETO
O projeto Monitoramento Ambiental 
por Satélites no Bioma Amazônia visa 
apoiar a ampliação e o aprimoramento do 
monitoramento ambiental por satélites e 
o desenvolvimento de estudos sobre usos e 
cobertura da terra, na Região Amazônica, 
realizado pelo Inpe.

Esse projeto compreende sete subprojetos: 
mapeamento do uso e cobertura da terra 
na Amazônia Legal; aprimoramento do 
software TerraAmazon; melhoria dos 
serviços de recepção, distribuição e uso das 
imagens de sensoriamento remoto do Inpe; 
aprimoramento do monitoramento de focos 
de queimadas e incêndios florestais; estudo 
das trajetórias de padrões e processos na 
caracterização de dinâmicas do desmatamento 
na Amazônia; disponibilização de ferramentas 
de modelagem de mudanças de uso da terra; 
e melhoria dos métodos de estimativa de 
biomassa e de modelos de estimativa de 
emissões por mudança de uso da terra.

Os objetivos do projeto e os resultados 
esperados contribuem para a implementação 
da estratégia de Redução de Emissões 
provenientes do Desmatamento e da 

Degradação florestal (REDD+) do país, uma vez que possibilitam o aumento do controle 
do desmatamento e da degradação florestal, por meio do fortalecimento dos sistemas de 
monitoramento do Inpe e do aumento do conhecimento sobre sua trajetória e comportamento  
ao longo do tempo.

MONITORAMENTO AMBIENTAL POR  
SATÉLITES NO BIOMA AMAZÔNIA

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETO COM A UNIÃO FEDERAL

PROJETOS APROVADOS EM

2014

Capitais

Bioma Amazônia

Áreas de atuação de projeto Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere nas componentes “monitoramento e controle” e “desenvolvimento científico e tecnológico” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETO COM A UNIÃO FEDERAL

PROJETOS APROVADOS EM

2014
MONITORAMENTO AMBIENTAL POR  
SATÉLITES NO BIOMA AMAZÔNIA

OBJETIVO GERAL
Componente monitoramento e controle

Ações governamentais asseguram a adequação das  
atividades antrópicas à legislação ambiental

OBJETIVO GERAL
Componente desenvolvimento científico e tecnológico

Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a recuperação,  
a conservação e o uso sustentável do Bioma Amazônia

PRODUTOS E SERVIÇOS
Integração do software de 

processamento de dados do sistema 
do satélite Landsat-8 ao Centro  

de Dados de Sensoriamento  
Remoto (CDSR) do Inpe

PRODUTOS E SERVIÇOS
Instalação, em Cachoeira Paulista, 

de um segundo sistema de 
armazenamento de dados, espelho  

do CDSR do Inpe

PRODUTOS E SERVIÇOS
Melhoria e atualização de software 

livre SPRING para uso dos dados 
produzidos pelo CDSR, especialmente 

Landsat-8 e CBERS-4

PRODUTOS E SERVIÇOS
Aprimoramento e desenvolvimento 

de novas funcionalidades do 
software livre TerraAmazon

OBJETIVO ESPECÍFICO
Infraestrutura e ferramentas do Instituto Nacional de Pesquisas  

Espaciais (Inpe) para o monitoramento aprimoradas e modernizadas

PRODUTOS E SERVIÇOS
Atualização do sistema 
de recepção da estação 

terrena de Cuiabá 
para receber dados do 

satélite Landsat-8

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Aprimoramento do 
Sistema de Detecção 
de Desmatamentos  

em Tempo Real

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Melhoria do sistema 
de monitoramento de 

queimadas

PRODUTOS E SERVIÇOS
Melhoria dos métodos de estimativa 

de biomassa e de modelos de 
estimativa de emissões por mudança 
de uso da terra com usos de dados 

obtidos com sensores Lidar

PRODUTOS E SERVIÇOS
Realização de estudo acerca dos 

processos e trajetórias de padrões 
na caracterização de dinâmicas do 

desmatamento na Amazônia

PRODUTOS E SERVIÇOS
Aprimoramento e desenvolvimento 
de ferramentas de modelagem de 
mudanças dos usos e cobertura da 

terra e estimativa de emissões

PRODUTOS E SERVIÇOS
Mapeamento ao longo do tempo 
dos usos e cobertura da terra na 

Amazônia Legal

OBJETIVO ESPECÍFICO
Conhecimentos e tecnologias voltados para o monitoramento do Bioma 

Amazônia produzidos e difundidos
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Seind-AM

GESTÃO 
AMBIENTAL 
SUSTENTÁVEL DAS 
TERRAS INDÍGENAS 
DO ESTADO DO 
AMAZONAS

Responsável pelo projeto
Estado do Amazonas/Secretaria de Estado para os  
Povos Indígenas (Seind-AM)
<www.amazonas.am.gov.br>

Abrangência territorial
28 terras indígenas distribuídas por 15 municípios do 
estado do Amazonas

Beneficiários
O projeto abrange parte da população indígena do 
estado do Amazonas, beneficiando cerca de 34 etnias 
em 29 comunidades localizadas em 15 municípios

Objetivo

Apoiar a promoção da gestão ambiental e o 
desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis 
dos povos indígenas do estado do Amazonas, visando à 
geração de trabalho, renda e inclusão social 

Valor total do projeto R$ 16.465.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 16.465.000,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 7.1.2014

Data da contratação 20.2.2014

Valor total desembolsado R$ 2.950.478,67

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

18%

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
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CONTEXTUALIZAÇÃO
Historicamente, as terras indígenas (TI) detêm um dos menores índices de desmatamento entre 
as diversas categorias de áreas protegidas, entretanto, ainda é crescente a pressão de agentes 
externos sobre os recursos naturais existentes nessas áreas, que se acentua naquelas regiões que 
fazem fronteira com grandes estradas e rios de maior circulação. Em contrapartida, é grande a 
busca dos povos indígenas pelo reconhecimento de sua identidade cultural e, também, pela maior 
autonomia política e financeira de suas comunidades e associações representativas.

As ações programadas nesse projeto contribuem para o alcance dos objetivos específicos da 
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), instituída pelo 
Decreto 7.747, de 5 de junho de 2012. O projeto foi elaborado pela Secretaria de Estado para 
os Povos Indígenas (Seind) a partir da consulta às comunidades e, especialmente, das diversas 
experiências anteriores que surgiram da consolidação de políticas e iniciativas, tanto do estado 
do Amazonas como do governo federal, e têm como premissa estarem de acordo com a vocação, 
potencialidades e padrões culturais de cada povo e região.

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DAS TERRAS 
INDÍGENAS DO ESTADO DO AMAZONAS
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O PROJETO
O projeto Gestão Ambiental Sustentável das 
Terras Indígenas do Amazonas visa reduzir a 
pressão de atividades exploratórias que levem 
à degradação dos recursos naturais, por meio 
do apoio a atividades de monitoramento, 
fortalecimento institucional das associações 
locais, capacitação e fomento às atividades 
produtivas sustentáveis em 28 TIs, de  
15 municípios do estado do Amazonas.

As ações do projeto envolvem: (i) implantação 
de planos de gestão ambiental e bases de 
monitoramento; (ii) desenvolvimento de 
projetos de agricultura familiar sustentável; 
(iii) desenvolvimento de atividades de pesca 
manejada e aquicultura, com a construção 
de tanques-rede; (iv) desenvolvimento de 
projetos de manejo sustentável de produtos 
florestais; (v) desenvolvimento do artesanato 
indígena com a construção de centros de 
produção e armazenamento nas aldeias e 
centros de comercialização em áreas urbanas; 
(vi) capacitação de indígenas nos temas 
relacionados ao projeto; e (vii) dotação da 
Seind-AM com infraestrutura para apoio à 
execução das ações do projeto.

As estruturas de produção a serem implantadas e os bens adquiridos pelo projeto terão o uso 
definido de forma participativa nas comunidades beneficiárias, seguindo a experiência da Seind 
em outros projetos similares.

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Terras indígenas apoiadas

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DAS TERRAS 
INDÍGENAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Fonte: Elaboração GIZ, com 
base em dados de BNDES, 

IBGE e Funai.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere nas componentes “produção sustentável” e “ordenamento territorial” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DAS TERRAS 
INDÍGENAS DO ESTADO DO AMAZONAS

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atividades econômicas de uso 
sustentável da floresta e da 

biodiversidade identificadas e 
desenvolvidas em 28 terras  

indígenas (TI) do estado do Amazonas

PRODUTOS E SERVIÇOS
Apoio a projetos de 
agricultura familiar 

sustentável visando à 
produção de árvores 
frutíferas e hortaliças

PRODUTOS E SERVIÇOS
Desenvolvimento das 
atividades de pesca 

manejada e aquicultura

PRODUTOS E SERVIÇOS
Apoio a projetos de manejo 

florestal sustentável

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade  
econômica no estado do Amazonas

OBJETIVO ESPECÍFICO
Cadeias dos produtos agroflorestais 

e da biodiversidade com valor 
agregado ampliado em TIs no  

estado do Amazonas

PRODUTOS E SERVIÇOS
Apoio ao beneficiamento 

da produção da agricultura 
familiar sustentável e do 

extrativismo

PRODUTOS E SERVIÇOS
Desenvolvimento da 

produção e do comércio de 
artesanato indígena

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacidade gerencial e técnica 

ampliada para a implantação de 
atividades econômicas de uso 

sustentável em 28 TIs do estado  
do Amazonas

PRODUTOS E SERVIÇOS
Capacitação de indígenas 

com a realização de 
cursos para a implantação 

de agricultura familiar 
sustentável, atividades de 

manejo florestal, pesca 
e aquicultura, produção 

agroextrativista e 
beneficiamento de produtos 

agroflorestais

PRODUTOS E SERVIÇOS
Elaboração de planos de gestão ambiental e territorial de 
terras indígenas de Tenharim do Marmelo e de Camicuã e 

fortalecimento do controle de seu território

PRODUTOS E SERVIÇOS
Apoio ao fortalecimento 
institucional da Secretaria 
de Estado para os Povos 
Indígenas do Amazonas

OBJETIVO ESPECÍFICO
Terras indígenas de Tenharim do 

Marmelo e de Camicuã estão com 
gestão consolidada

OBJETIVO GERAL 
Componente ordenamento territorial

Área do estado do Amazonas está ordenada territorialmente
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Sedam-RO

PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO 
AMBIENTAL 
INTEGRADO

Responsável pelo projeto
Estado de Rondônia/Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Ambiental (Sedam-RO)
<www.sedam.ro.gov.br>

Abrangência territorial Todo o estado de Rondônia

Beneficiários
Produtores rurais e as estruturas administrativas estaduais  
e municipais de meio ambiente do estado

Objetivo

Apoiar a gestão ambiental, incluindo ações voltadas 
para a proteção das unidades de conservação estaduais, 
para a consolidação do Cadastro Ambiental Rural e para 
o fortalecimento da gestão ambiental municipal, de 
modo a contribuir para o combate ao desmatamento e à 
degradação florestal no estado de Rondônia

Valor total do projeto R$ 35.576.602,00 

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 32.659.602,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 21.1.2014

Data da contratação 14.3.2014

Valor total desembolsado R$ 10.642.000,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

33%

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O estado de Rondônia compreende uma área 
de 237.590 km², sendo aproximadamente 35% 
de seu território coberto por áreas protegidas. 
O processo de ocupação do território se deu 
de forma desordenada, ao longo das principais 
estradas, favorecendo o desenvolvimento 
de atividades econômicas indutoras de 
desmatamento, tais como a pecuária e a 
comercialização de madeira. As duas atividades 
têm avançado, até mesmo, em direção às 
unidades de conservação (UC).

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Ambiental (Sedam) foi criada no ano 2000, 
tendo como sede o município de Porto Velho, 
e contando, atualmente, com 14 escritórios 
regionais.

O PROJETO
As ações do projeto visam contribuir para o 
combate ao desmatamento e à degradação 
florestal no estado de Rondônia por meio 
de ações de monitoramento e controle, 
de ordenamento territorial e de apoio ao 
desenvolvimento de atividades produtivas 
sustentáveis.

Nas componentes de monitoramento e controle e de ordenamento territorial destacam-se as ações 
voltadas para a proteção das UCs estaduais, para a consolidação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
e para o fortalecimento da gestão ambiental municipal.

O projeto também tem como foco as áreas críticas de pressão por desmatamento e conflitos, 
especialmente no entorno das UCs e nos cinco municípios que constam da lista do Ministério 
do Meio Ambiente como os municípios prioritários para ações de prevenção, monitoramento e 
controle do desmatamento.

As ações do projeto incorporam ainda uma perspectiva de desenvolvimento econômico sustentável, 
destacando-se a realização de diagnóstico de florestas plantadas no estado de Rondônia e a 
implementação de uma política estadual de concessão de florestas de rendimento sustentável.

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO AMBIENTAL INTEGRADO

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere nas componentes “produção sustentável”, “monitoramento e controle” e “ordenamento territorial” do Quadro Lógico do 
Fundo Amazônia: 

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO AMBIENTAL INTEGRADO

OBJETIVO GERAL 
Componente monitoramento e controle

Ações governamentais asseguram a adequação das 
atividades antrópicas à legislação ambiental no 

estado de Rondônia

OBJETIVO GERAL 
Componente ordenamento territorial

A área do estado de Rondônia está  
ordenada territorialmente 

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atividades econômicas de 

manejo florestal, silvicultura 
e serviços ambientais da 

floresta e da biodiversidade 
identificadas e desenvolvidas 

no estado

OBJETIVO ESPECÍFICO
Instituições de 

monitoramento, controle e 
responsabilização ambiental 

do estado estruturadas e 
modernizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO
Acesso facilitado dos 

produtores rurais do estado 
à regularização ambiental de 

seus imóveis

PRODUTOS
E SERVIÇOS
Elaboração e 

implementação 
de uma política 

estadual de 
concessão de 

florestas estaduais 
de rendimento 

sustentável

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Elaboração do 
diagnóstico de 

florestas plantadas 
no estado

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Fortalecimento do 
sistema estadual 

de monitoramento 
do desmatamento

PRODUTOS E SERVIÇOS
Elaboração do arcabouço jurídico 

para uma política estadual 
de Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Fortalecimento 
da fiscalização 
no entorno e 

no interior das 
unidades de 
conservação 

estaduais

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Implementar 
o Cadastro 

Ambiental Rural 
em 120 mil imóveis 

de até quatro 
módulos fiscais  

do estado

OBJETIVO GERAL
Componente produção sustentável

  Atividades que mantêm a floresta em pé têm 
atratividade econômica no estado de Rondônia

OBJETIVO ESPECÍFICO
Organização de todo o 
território do estado de 

Rondônia definida através de 
Zoneamento Socioeconômico 

Ecológico (ZSEE)

PRODUTOS
E SERVIÇOS
Atualizar o 

ZSEE do estado 
na escala de 

1:250.000

OBJETIVO ESPECÍFICO
Gestão consolidada das 

unidades de conservação 
estaduais

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Apoiar a 
consolidação 

de 35 unidades 
de conservação 

estaduais

PRODUTOS E SERVIÇOS
Apoio à descentralização e 

ao fortalecimento da gestão 
ambiental em 52 municípios
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Inema-BA

CAR 
BAHIA

Responsável pelo projeto
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Inema) – Estado da 
Bahia/Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema-BA)
<www.inema.ba.gov.br>

Abrangência territorial
Projeto beneficiará diretamente 161 municípios do estado da Bahia, por meio das ações 
de cadastramento, e indiretamente todo o estado, por meio das ações de capacitação e 
aprimoramento de infraestrutura para implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Beneficiários

Proprietários ou posseiros de imóveis rurais com até quatro módulos fiscais de 161 municípios 
baianos que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, até mesmo, se for o caso, os assentamentos 
e projetos de reforma agrária e as comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu 
território, além do governo do estado e dos demais proprietários ou posseiros de imóveis rurais 
baianos, por meio das ações de capacitação e aprimoramento de infraestrutura de apoio ao CAR

Objetivo Apoiar a implementação do CAR no estado da Bahia

Valor total do projeto R$ 37.260.000,00 

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 31.671.000,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 25.3.2014

Data da contratação 2.6.2014

Valor total desembolsado R$ 1.023.000,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

3%

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
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CONTEXTUALIZAÇÃO
Com a promulgação do novo Código Florestal 
(Lei 12.651/2012), o Cadastro Ambiental  
Rural (CAR) foi instituído como registro público 
eletrônico de âmbito nacional, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, com a finalidade 
de integrar as informações ambientais das 
propriedades e posses rurais, compondo base 
de dados para controle, monitoramento, 
planejamento ambiental e econômico e 
combate ao desmatamento.

Na Bahia, o CAR vem sendo implementado 
desde 2012, sendo denominado Cadastro 
Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir), 
conforme previsão da Lei Estadual 10.431, de 
20 de dezembro de 2006. Além de atender 
aos requisitos preconizados pelo novo código, 
o CAR nesse estado inclui a solicitação de 
autorizações referentes ao licenciamento 
ambiental e à outorga de uso dos recursos 
hídricos. O objetivo é que o CAR seja o 
instrumento por meio do qual sejam solicitados 
e aprovados todos os atos que dependam de 
autorização do órgão ambiental. 

CAR BAHIA

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014

O PROJETO
O projeto se insere na estratégia do estado de implementação do CAR, uma vez que visa 
apoiar a inscrição de 136 mil imóveis rurais de até quatro módulos fiscais, bem como aprimorar 
a infraestrutura e capacitação de agentes públicos. Está estruturado em dois componentes: 
(i) aprimoramento da infraestrutura e capacitação de agentes públicos para a implantação e 
gerenciamento do CAR; e (ii) promoção e apoio à inscrição no CAR.

O apoio ao primeiro componente compreenderá a aquisição de imagens de satélite e de 
equipamentos de informática, o desenvolvimento de ferramenta de cadastramento off-line e a 
capacitação de agentes públicos, enquanto o apoio ao segundo compreenderá a contratação de 
serviços de terceiros para cadastramento de imóveis rurais até quatro módulos fiscais, além de 
ações de comunicação e mobilização.

Rios

Bioma Caatinga

Bioma Cerrado

Bioma Mata Atlântica

Municípios de 
atuação do projeto

BAHIA

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “monitoramento e controle” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

CAR BAHIA

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014

OBJETIVO GERAL
Componente monitoramento e controle

Ações governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental no estado da Bahia

PRODUTOS E SERVIÇOS
Capacitação de agentes 

públicos para a implantação 
e gestão do CAR

PRODUTOS E SERVIÇOS
Desenvolvimento de 

ferramenta off-line para 
cadastramento de imóveis 

rurais

OBJETIVO ESPECÍFICO
Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental 
do estado da Bahia estruturadas e modernizadas para implantação e 

gerenciamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

PRODUTOS E SERVIÇOS
Aquisição de equipamentos 
de informática para suporte 

de dados necessários ao 
sistema de CAR

PRODUTOS E SERVIÇOS
Aquisição de imagens de 
satélite de alta resolução 

com cobertura de  
157 municípios

OBJETIVO ESPECÍFICO
Acesso ampliado dos produtores rurais de 161 municípios da Bahia à 

regularização ambiental de suas propriedades

PRODUTOS E SERVIÇOS
Apoio à inscrição dos 

pequenos produtores rurais 
no CAR em 161 municípios 

da Bahia, por meio de 
coleta de informações 

e documentações e 
georreferenciamento dos 

imóveis rurais
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Imasul

CAR MATO 
GROSSO DO SUL 

Responsável pelo projeto
Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso 
do Sul (Imasul)
<www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/imasul>

Abrangência territorial
69 municípios do estado envolvendo os 
biomas Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica

Beneficiários

Proprietários de imóveis da agricultura 
familiar com até quatro módulos fiscais e 
assentamentos localizados nas zonas rurais 
de 69 municípios do estado 

Objetivo
Promover a implantação do Cadastro 
Ambiental Rural no estado do Mato Grosso 
do Sul

Valor total do projeto Até R$ 9.766.450,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 8.789.800,00

Prazo de execução 42 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 23.9.2014

Data da contratação 2.11.2014

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O Código Florestal (Lei 12.651/2012) define 
o Cadastro Ambiental Rural (CAR) como o 
registro público eletrônico de âmbito nacional, 
obrigatório para todos os imóveis rurais, 
com a finalidade de integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais, 
compondo base de dados para controle, 
monitoramento, planejamento ambiental e 
econômico e combate ao desmatamento. 

O estado do Mato Grosso do Sul vem 
desenvolvendo iniciativas de aperfeiçoamento 
no monitoramento e controle ambiental, 
incluindo investimentos na modernização 
de seus sistemas de gestão e licenciamento 
ambiental, como o desenvolvimento do 
Sistema Imasul de Registro e Informações 
Estratégicas do Meio Ambiente (Siriema). 
O presente projeto, através do apoio à 
implementação do CAR, é um novo e 
importante passo na política de regularização 
ambiental do estado, funcionando como 
instrumento de monitoramento e apoio 
à recuperação de passivos ambientais dos 
imóveis rurais.

CAR MATO GROSSO DO SUL

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014

O PROJETO
O projeto tem por objetivo promover a implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no 
estado do Mato Grosso do Sul e está estruturado em dois componentes: (i) aprimoramento da 
infraestrutura e capacitação de agentes públicos para a implantação do CAR; e (ii) promoção e 
apoio à inscrição e validação no CAR.

O público-alvo do projeto é constituído por proprietários ou posseiros de imóveis rurais com até 
quatro módulos fiscais, assentamentos rurais estaduais e federais e o estado do Mato Grosso do 
Sul, por meio das ações de capacitação de agentes públicos e aprimoramento de infraestrutura. 

O projeto irá contemplar 69 municípios entre os 79 existentes no estado do Mato Grosso do Sul. Os 
10 municípios não contemplados serão objeto de apoio no âmbito do Programa de Investimentos 
em Florestas (FIP) Cerrado.

Rios

Bioma Cerrado

Bioma Pantanal

Bioma Mata Atlântica

Municípios de 
atuação do projeto

MATO GROSSO DO SUL

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “monitoramento e controle” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

CAR MATO GROSSO DO SUL

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014

OBJETIVO GERAL
Componente monitoramento e controle

Ações governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental no estado do Mato Grosso do Sul

PRODUTOS
E SERVIÇOS
Capacitação 
de agentes 

públicos para  a 
implantação e 
gestão do CAR

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Desenvolvimento 
de ferramentas 
informatizadas 
(softwares) para 
implementação  

do CAR

OBJETIVO ESPECÍFICO
Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental do 

estado do Mato Grosso do Sul estruturadas e modernizadas para implantação 
e gerenciamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

PRODUTOS
E SERVIÇOS
Estudo com 
geração de 

base de dados 
georreferenciada 

de áreas de 
uso restrito e 

de preservação 
permanente no 
Bioma Pantanal

PRODUTOS
E SERVIÇOS
Aquisição de 

equipamentos 
de tecnologia 
de informação 
e comunicação 
para suporte 

ao trabalho de 
implementação do 

CAR

OBJETIVO ESPECÍFICO
Acesso ampliado dos produtores rurais de 69 municípios do Mato Grosso do 

Sul à regularização ambiental de suas propriedades

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Apoio ao 
desenvolvimento 

de sistemas de 
monitoramento 
do Programa de 
Regularização 

Ambiental

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Apoio à inscrição 
de pequenos 

produtores rurais 
no CAR em  

69 municípios do 
Mato Grosso  

do Sul por meio 
de coleta de 

informações e  
georreferenciamento 
dos imóveis rurais 

de até quatro 
módulos fiscais

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Apoio à validação 
dos cadastros 
de pequenos 

produtores rurais 
em 69 municípios 
do Mato Grosso 

do Sul
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Femarh-RR

CAR RORAIMA Responsável pelo projeto
Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima (Femarh) 
<www.rr.gov.br>

Abrangência territorial Todos os 15 municípios do estado de Roraima

Beneficiários

Pequenos proprietários ou posseiros rurais familiares (imóveis de até quatro 
módulos fiscais) que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, incluindo 
assentados de reforma agrária do estado de Roraima, bem como o estado de 
Roraima, por meio das ações de capacitação, aprimoramento de infraestrutura, 
adequação de base legal e elaboração do Plano Estadual de Recuperação de 
áreas de preservação permanente e reserva legal

Objetivo Apoiar a implementação do Cadastro Ambiental Rural no estado de Roraima

Valor total do projeto Até R$ 11.390.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 10.820.500,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 4.11.2014

Data da contratação -

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O Código Florestal (Lei 12.651/2012) define 
o Cadastro Ambiental Rural (CAR) como o 
registro público eletrônico de âmbito nacional, 
obrigatório para todos os imóveis rurais, 
com a finalidade de integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais, 
compondo base de dados para controle, 
monitoramento, planejamento ambiental e 
econômico e combate ao desmatamento. 

O projeto representa um novo marco na 
política de regularização ambiental do 
estado de Roraima, como instrumento de 
apoio à diminuição de passivos ambientais e 
base para recuperação de áreas degradadas 
em imóveis rurais.

O PROJETO
O projeto tem como objetivo apoiar a implementação do CAR no estado de Roraima e está 
estruturado em três componentes: (i) adequação da base legal estadual e elaboração do Plano 
Estadual de Recuperação de áreas de preservação permanente (APP) e reservas legais (RL); 
(ii) aprimoramento da infraestrutura e capacitação de agentes públicos para a implantação e 
gerenciamento do CAR; e (iii) promoção e apoio à inscrição no CAR.

O público-alvo do projeto é constituído por: (i) pequenos proprietários ou posseiros rurais 
familiares (imóveis de até quatro módulos fiscais) que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, 
incluindo assentados de reforma agrária dos 15 municípios do estado de Roraima; e (ii) o estado 
de Roraima, por meio das ações de capacitação, aprimoramento de infraestrutura, adequação de 
base legal e elaboração do Plano Estadual de Recuperação de APPs e RLs. 

CAR RORAIMA

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Áreas de atuação do projeto

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “monitoramento e controle” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

CAR RORAIMA

PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014

PRODUTOS E SERVIÇOS
Apoio à inscrição de 

pequenos produtores 
rurais no CAR, nos  
15 municípios de 

Roraima, por meio de 
coleta de informações 
e georreferenciamento 

dos imóveis rurais de até 
quatro módulos fiscais e 

dos assentamentos e  
seus lotes

PRODUTOS E SERVIÇOS
Desenvolvimento 

de ferramenta 
informatizada (software) 

para regularização e 
licenciamento ambiental 

integrada à base de dados 
do Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural

OBJETIVO ESPECÍFICO
Acesso ampliado dos produtores rurais dos 15 municípios de Roraima à 

regularização ambiental de suas propriedades

OBJETIVO ESPECÍFICO
Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental 
do estado de Roraima estruturadas e modernizadas para implantação 

e gerenciamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de 
Regularização Ambiental (PRA)

PRODUTOS E SERVIÇOS
Capacitação de 

agentes públicos para a 
implantação e gestão  

do CAR

PRODUTOS E SERVIÇOS
Estudo para adequação da 
base legal estadual para 
implementação do CAR e 

do PRA

PRODUTOS E SERVIÇOS
Aquisição de 

equipamentos de 
informática, de mobiliário 
de escritório e veículo para 
suporte à implantação e ao 
gerenciamento do CAR e 

do PRA

OBJETIVO GERAL
Componente monitoramento e controle

Ações governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental
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CBMRR

BOMBEIROS 
RORAIMA

Responsável pelo projeto
Estado de Roraima/Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Roraima (CBMRR)
<www.bombeiros.rr.gov.br>

Abrangência territorial Estado de Roraima

Beneficiários População do estado de Roraima

Objetivo

Aprimorar a capacidade de prevenção, 
monitoramento e combate às queimadas 
não autorizadas e aos incêndios florestais no 
estado de Roraima

Valor total do projeto R$ 12.800.000,00 

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 12.800.000,00

Prazo de execução 18 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 17.6.2014

Data da contratação -

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS EM

2014
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CONTEXTUALIZAÇÃO
Os incêndios florestais causam grandes prejuízos 
à biodiversidade, ao ciclo hidrológico e ao 
ciclo do carbono na atmosfera, o que acarreta 
perdas econômicas significativas, custos e 
externalidades negativas para a sociedade. Esses 
incêndios, juntamente com a conversão de áreas 
florestais para agricultura ou pecuária e com a 
exploração madeireira, estão entre as principais 
causas do desmatamento. 

No estado de Roraima, entre 2000-2010, o total 
da área atingida por incêndios foi de 3.062 km².  
Dessa área, aproximadamente 97% tiveram 
como fonte de ignição o fogo originário de 
desmatamentos em áreas florestais.

Em relação à capacidade de prevenção e 
combate a incêndios florestais e queimadas 
ilegais no estado, o Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Roraima (CBMRR) tem 
atualmente uma carência significativa de 
veículos, equipamentos e material de apoio 
para suas atividades. Além disso, o CBMRR 
tem demandas relacionadas ao aumento de 
eficiência e eficácia de suas atividades, como o 
aumento da capacidade técnica de seu corpo 
gestor e de sua capacidade de planejamento, 
coordenação e monitoramento.

O PROJETO
O projeto tem como objetivo aprimorar a capacidade de prevenção, monitoramento e combate 
às queimadas não autorizadas e aos incêndios florestais no estado de Roraima e está estruturado 
em dois componentes: (i) estruturação do Centro Integrado de Comando e Operações, a ser 
implantado no Quartel do Comando Geral do CBMRR; e (ii) aquisição de veículos, equipamentos 
e material de apoio para prevenção e combate a incêndios florestais a fim de instrumentalizar a 
estrutura operacional do CBMRR.

BOMBEIROS RORAIMA PROJETOS COM ESTADOS

Capitais

Rios

Rodovias

Bioma Amazônia

Área de abrangência do projeto

PROJETOS APROVADOS EM

2014

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere na componente “monitoramento e controle” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

BOMBEIROS RORAIMA PROJETOS COM ESTADOS

OBJETIVO GERAL
Componente monitoramento e controle

Ações do governo do estado de Roraima asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental

PRODUTOS E SERVIÇOS
Estruturação dos batalhões operacionais de prevenção e combate a incêndios 

e do Centro Integrado de Comando e Operações do CBMRR

PRODUTOS E SERVIÇOS
Capacitação de gestores do CBMRR e treinamento de produtores rurais 
e indígenas em temas relacionados a combate e prevenção de incêndios 

florestais e queimadas ilegais

OBJETIVO ESPECÍFICO
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR) mais bem estruturado para o monitoramento e combate  

ao desmatamento provocado por incêndios florestais e queimadas ilegais

PROJETOS APROVADOS EM

2014
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PROJETOS APROVADOS EM

2014
PROJETO COM MUNICÍPIO

PROJETOS APROVADOS EM

2014

Cotriguaçu (MT)

SEMEANDO  
NOVOS RUMOS  
EM COTRIGUAÇU

Responsável pelo projeto
Município de Cotriguaçu, no estado de Mato Grosso (MT)
<www.cotriguacu.mt.gov.br>

Abrangência territorial Município de Cotriguaçu (MT)

Beneficiários População do município de Cotriguaçu (MT) 

Objetivo

Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental no 
município de Cotriguaçu por meio da: (i) construção e 
estruturação física de sede da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; (ii) recuperação de áreas de preservação 
permanente degradadas em propriedades rurais de até 
quatro módulos fiscais e no entorno de corpos d’água 
em áreas públicas; e (iii) implantação de unidades 
demonstrativas de recuperação e manejo de pastagem

Valor total do projeto R$ 2.038.426,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 1.981.511,00 

Prazo de execução 42 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 22.7.2014

Data da contratação 2.12.2014

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%



155  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

CONTEXTUALIZAÇÃO
O município de Cotriguaçu foi criado em 1991. 
Localiza-se no noroeste do estado de Mato 
Grosso, em área limítrofe ao sul do estado 
do Amazonas. Trata-se de área de influência 
da BR-163 (Cuiabá-Santarém) e de futuras 
hidrelétricas da Bacia do Rio Aripuanã. Tem um 
território de 9.124 km2 com uma população de 
14.983 habitantes.

Cotriguaçu tem cerca de 80% de vegetação 
nativa, fato que se deve principalmente à 
existência em seu território da Terra Indígena 
Escondido (da etnia Rikbaktsa) e de parte do 
Parque Estadual Igarapés do Juruena  
e do Parque Nacional do Juruena, que, juntos, 
ocupam 32% do território do município. 
Mesmo revestido com extensa cobertura 
vegetal, foi incluído em 2008 na lista do 
Ministério do Meio Ambiente de municípios 
prioritários para prevenção, monitoramento e 
controle de desmatamento ilegal na Amazônia.

O PROJETO
O projeto está estruturado em três componentes. O primeiro visa ao fortalecimento da gestão 
ambiental municipal por meio da construção e estruturação física da futura sede Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, que será desmembrada da atual Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente e Assuntos Fundiários.

O segundo componente visa à recuperação de áreas de preservação permanente degradadas 
(APPD) em propriedades rurais particulares de até quatro módulos fiscais e áreas públicas 
localizadas no entorno de corpos d’água.

Por sua vez, o terceiro componente visa difundir, entre os proprietários rurais, técnicas de 
restauração e manejo sustentável de pastagens desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) por meio da implantação de seis unidades demonstrativas de boas 
práticas agropecuárias.

Capitais

Rios

Bioma Amazônia

Município de Cotriguaçu

SEMEANDO NOVOS  
RUMOS EM COTRIGUAÇU PROJETO COM MUNICÍPIO

PROJETOS APROVADOS EM

2014

Fonte: Elaboração GIZ,  
com base em dados de  

BNDES e IBGE.
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LÓGICA DE INTERVENÇÃO
O projeto se insere nas componentes “monitoramento e controle” e “produção sustentável” do Quadro Lógico do Fundo Amazônia:

SEMEANDO NOVOS  
RUMOS EM COTRIGUAÇU PROJETO COM MUNICÍPIO

PRODUTOS E SERVIÇOS
Implementação de seis unidades demonstrativas 

de manejo de pastagens

OBJETIVO ESPECÍFICO
Pecuária desenvolvida de forma sustentável e 

com produtividade ampliada no município

PRODUTOS E SERVIÇOS
Recuperação de 600 hectares de áreas de 

preservação permanente degradadas

OBJETIVO ESPECÍFICO
Áreas desmatadas e degradadas recuperadas para 

fins de conservação ecológica

OBJETIVO GERAL 
Componente produção sustentável

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade  
econômica no município de Cotriguaçu

OBJETIVO ESPECÍFICO
Instituições de monitoramento, controle e 
responsabilização ambiental do município 

estruturadas e modernizadas

PRODUTOS E SERVIÇOS
Construção da sede e estruturação operacional da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

OBJETIVO GERAL
Componente monitoramento e controle

Ações governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à 
legislação ambiental no município de Cotriguaçu

PROJETOS APROVADOS EM

2014
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PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013

Responsável pelo projeto
Instituto Ouro Verde
<www.ouroverde.org.br>

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

Valor total do projeto Até R$ 16.086.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 16.086.000,00

Prazo de execução 60 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 1.10.2013

Data da contratação 5.12.2013

Valor total desembolsado R$ 3.002.507,14

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

19%

INSTITUTO OURO VERDE

SEMENTES DO 
PORTAL – FASE 2
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ATIVIDADES REALIZADAS
O projeto apoiou o plantio de mais de 210 hectares de sistemas agroflorestais (SAF) para 
recuperação ambiental de áreas degradadas e produção agrícola e florestal, disponibilizando cerca 
de 13 toneladas de sementes.

Apoiou também a comercialização dos produtos obtidos pelos SAFs, com a criação de uma rede 
de comercialização e a realização de feiras nos municípios de Santa Helena e Apiacás. O projeto 
desenvolveu projetos de comercialização para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
em três municípios e articulou para que os agricultores participem da chamada pública da 
alimentação escolar.

Quanto à consolidação da Rede de Sementes, executou o mapeamento de árvores matrizes e a 
identificação botânica de 106 espécies. Está sendo criada uma cooperativa para formalizar a rede 
de produtores locais.

As pesquisas para aprimoramento do conhecimento sobre a economia agroflorestal foram 
iniciadas com a participação de nove pesquisadores, em parceria com a Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), e a Universidade do 
Estado de Mato Grosso (Unemat).

SEMENTES DO PORTAL – FASE 2 PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Instituto Socioambiental (ISA)
<www.socioambiental.org>

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, com 
populações indígenas, extrativistas e agricultores 
familiares, visando ao aumento da qualidade de 
vida dessas populações e à produção sustentável, 
agroflorestal e extrativista

Valor total do projeto R$ 8.915.396,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 8.023.856,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 3.12.2013

Data da contratação 20.2.2014

Valor total desembolsado R$ 1.824.765,23

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

23%

ISA

SOCIOBIODIVERSIDADE 
PRODUTIVA NO XINGU

PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
A Rede de Sementes do Xingu, em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat), implantou um laboratório de análise de sementes nativas. Foi realizado o XI Encontro 
Geral da Rede de Sementes do Xingu. Durante esse encontro, foi lançada uma cartilha que 
sistematiza a experiência acumulada e que serve como guia de coleta, beneficiamento e 
armazenamento de sementes nativas (http://sementesdoxingu.org.br/site/publicacoes/).

Foi realizada a VI Reunião dos Coletores de Sementes do Parque Indígena do Xingu, bem como 
foram feitos outros intercâmbios de experiências no âmbito do projeto, objetivando a troca de 
saberes locais sobre produção de sementes florestais e restauração ecológica. 

Na Terra Indígena Marãiwatsédé, foi implementado um sistema de captação de água para o 
viveiro, com a construção de um poço semiartesiano para abastecer uma caixa d’água de 10 mil 
litros utilizando energia solar para o bombeamento de água.

A fábrica de polpa de frutas da Associação de Educação e Assistência Social Nossa Senhora da 
Assunção (Ansa) recebeu investimentos, mediante a aquisição de equipamentos e materiais para 
melhorar o funcionamento do túnel de congelamento rápido, a fim de garantir a qualidade da 
polpa de frutas.

Foi ainda realizado um teste de rastreabilidade para o mel produzido pelos indígenas da 
Associação Terra Indígena do Xingu (Atix), no Parque Indígena do Xingu. 

SOCIOBIODIVERSIDADE 
PRODUTIVA NO XINGU PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
WWF Brasil
<www.wwf.org.br>

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

Valor total do projeto R$ 3.205.943,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 3.205.943,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 30.12.2013

Data da contratação 17.4.2014

Valor total desembolsado R$ 775.932,21

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

24%

WWF Brasil

PESCA 
SUSTENTÁVEL

PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
No âmbito do projeto, foi desenvolvido um estudo sobre a avaliação ecológica econômica da 
cadeia produtiva e de seu potencial de expansão em 15 lagos, que geraram orientações sobre as 
operações de manejo e custos de produção do pirarucu nesses locais.

Foi ainda elaborado o mapa de localização dos lagos e das comunidades e efetuada a limpeza de 
sangradouros e vegetação aquática, possibilitando a realização do inventário da população de 
pirarucu de 12 lagos, nos municípios de Feijó e Tarauacá.

Também foram adquiridos insumos e equipamentos para as operações de manejo do pirarucu e 
realizados treinamentos e reciclagem de conteúdos para os pescadores de Manoel Urbano, Feijó 
e Tarauacá. Nesses três municípios, foram definidos os processos para a construção, submissão 
e regulamentação dos acordos de pesca. Houve a mobilização das colônias de pescadores e das 
comunidades para o debate e a construção dos acordos de pesca, por meio de planejamento 
participativo das ações.

PESCA SUSTENTÁVEL PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia – Rioterra 
<www.rioterra.org.br>

Abrangência territorial
Estado de Rondônia, nos municípios de Machadinho d’Oeste, Cujubim e 
Itapuã do Oeste

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; 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

Valor total do projeto R$ 9.117.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 9.117.000,00

Prazo de execução 48 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 30.7.2013

Data da contratação 4.12.2013

Valor total desembolsado R$ 3.452.687,09

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

38%

Rioterra

QUINTAIS 
AMAZÔNICOS

PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foram realizadas 621 visitas de assistência técnica e extensão rural (Ater) a 551 famílias. Desse 
total de famílias, 100 tiveram suas propriedades inseridas na plataforma governamental de 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Foram adquiridos novos equipamentos destinados ao laboratório de seleção e 
micropropagação de mudas do viveiro municipal de Itapuã do Oeste. Também foram 
produzidas 250 mil mudas de espécies frutíferas e florestais destinadas à recuperação de áreas 
em pequenas propriedades de agricultores.

Adicionalmente, o projeto apoiou a realização de dois cursos nos quais 61 pessoas foram 
capacitadas em viveirismo e na produção de mudas. Na capacitação, foram incluídos temas 
como diversificação produtiva por meio de sistemas agroflorestais, gestão de propriedades 
rurais, legislação ambiental e regularização ambiental de propriedades, e inserção em novos 
nichos de mercado.

QUINTAIS AMAZÔNICOS PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) 
<www.mamiraua.org.br>

Abrangência territorial
Município de Tefé (AM); Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – 
municípios de Uarini, Fonte Boa e Maraã (AM) –; Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Amanã – municípios de Maraã, Barcelos e Coari (AM)

Beneficiários
Comunidades locais das Reservas de Desenvolvimento sustentável Mamirauá e 
Amanã, comunidade científica, gestores de unidades de conservação e outras 
comunidades beneficiadas pelos conhecimentos produzidos no âmbito do projeto

Objetivo

Apoiar ações de manejo e gestão participativa nas Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá e Amanã, 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

Valor total do projeto R$ 8.504.678,54

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 8.504.678,54

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação) 

Evolução do projeto

Data da aprovação 18.12.2012

Data da contratação 7.8.2013

Valor total desembolsado R$ 2.159.918,84

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

25%

IDSM

MAMIRAUÁ
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Com o objetivo de promover práticas agropecuárias ambientalmente menos impactantes e 
economicamente atrativas, foram realizadas, entre outras atividades: (i) intercâmbio sobre 
agricultura familiar e sistemas agroflorestais (SAF), entre 41 alunos da região e sete agricultores 
de outros estados; (ii) capacitação de 27 agricultores em conhecimentos como técnicas de plantio 
e implantação de áreas experimentais de SAFs; (iii) assessoria técnica mensal sobre implantação e 
manejo de SAFs, atendendo a 12 famílias, e manejo pecuário sustentável, atendendo a 32 famílias.

Em relação ao manejo florestal madeireiro comunitário, foram realizadas, entre outras, as 
seguintes atividades: capacitação de 65 indivíduos e coleta de mais de 10 mil sementes de sete 
espécies arbóreas que serão utilizadas para produção de mudas para recomposição florestal na 
pesquisa “Recomposição de espécies em áreas degradadas”.

Foi realizado intercâmbio com indústria de extração para conhecer o processo de extração de óleo 
de Andiroba.

Adicionalmente, foram promovidas 67 oficinas para sensibilização e conscientização sobre a 
importância ambiental e socioeconômica das florestas, com público total de 791 pessoas. 

MAMIRAUÁ PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam)
<www.ibam.org.br>

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 promoção da articulação com outras esferas de governo e da 
sociedade em geral, no âmbito das políticas públicas ambientais

Valor total do projeto R$ 18.853.482,32

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 18.853.482,32

Prazo de execução 48 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 18.12.2012

Data da contratação 5.2.2013

Valor total desembolsado R$ 3.583.717,09

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

19%

Ibam

PROGRAMA DE 
QUALIFICAÇÃO 
DA GESTÃO 
AMBIENTAL

PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foram realizadas diversas ações de mobilização voltadas à inserção do Programa em sua região de 
abrangência visando fomentar práticas na gestão ambiental municipal. Diversas parcerias foram 
firmadas com: (i) Programa Municípios Verdes (PMV), Federação das Associações de Municípios 
do Estado do Pará (Famep) e Imazon, no Pará; (ii) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Federação Amapaense de Municípios, no Amapá; (iii) Programa Municípios Sustentáveis (PMS) e 
Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), no Mato Grosso; (iv) Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), no Acre; e (v) Equipe de 
Conservação da Amazônia (Ecam), em Rondônia.

Essas ações resultaram na adesão de 146 municípios, dos quais 59 já se encontram cadastrados no 
Portal do Programa.

Foi elaborado o marco conceitual e pedagógico do programa de capacitação e estão sendo 
desenvolvidos seus conteúdos. Cada um dos sete módulos irá abordar fundamentos teóricos, 
informações técnicas e indicações de melhores práticas a serem implementadas para a qualificação 
da gestão ambiental no município, com destaque para o desenvolvimento das capacidades e 
habilidades necessárias ao controle do desmatamento.

O portal com orientações técnico-jurídicas on-line está em operação. Em dois meses de 
funcionamento, 35 pareceres foram elaborados e outros 128 documentos foram consultados.

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
DA GESTÃO AMBIENTAL PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN)
<www.ispn.org.br>

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 irão 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 

Valor total do projeto R$ 15.755.179,21

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 12.843.876,04

Prazo de execução 60 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação  3.7.2012

Data da contratação  25.9.2012

Valor total desembolsado  R$ 4.780.532,15

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

 37%

ISPN

PEQUENOS 
PROJETOS 
ECOSSOCIAIS 
NA AMAZÔNIA 

PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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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 comunidades tradicionais.

Foram lançadas três chamadas públicas e selecionados 59 subprojetos, dos quais 38 já 
contratados, representando um universo de 3.552 famílias beneficiadas. Esses projetos 
apoiam diversas cadeias produtivas, tais como açaí, apicultura e meliponicultura, babaçu, 
castanha-do-brasil, mandiocultura e farinha de mandioca, mudas e sementes, palmito, 
pequi, bacuri, plantas medicinais, polpa de frutas e sistemas agroflorestais (SAF). Apoiam 
também o artesanato, o manejo ecológico de pastagens e a regularização sanitária de 
agroindústrias comunitárias.

O Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) promoveu ainda as seguintes 
atividades: (i) realização de oficinas regionais de divulgação dos editais; (ii) capacitação 
gerencial e técnica para a implantação de pequenos projetos ecossociais; e  
(iii) intercâmbio técnico com visitas de projetos pelos beneficiários dos editais.

PEQUENOS PROJETOS  
ECOSSOCIAIS NA AMAZÔNIA PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Fundação Banco do Brasil (FBB)
<www.fbb.org.br>

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

Valor total do projeto R$ 25.000.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 15.000.000,00

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 15.5.2012

Data da contratação 18.6.2012

Valor total desembolsado R$ 9.521.446,80

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

63%

FBB

FUNDAÇÃO 
BANCO DO 
BRASIL –  
FUNDO 
AMAZÔNIA 

PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foram selecionados 22 subprojetos, dos quais 17 já estão sendo apoiados. Esses subprojetos se 
encontram em fase de implantação, já tendo sido beneficiados 5.862 participantes diretos de  
40 municípios em sete estados.

No apoio às etnias indígenas, podem ser destacadas as seguintes ações que estão sendo 
executadas: desenvolvimento da cadeia produtiva da castanha orgânica em comunidades 
vinculadas às etnias Gavião, Arara, Cinta Larga e Zóro; apoio às comunidades Kayapó, mediante a 
viabilização da formação de estoque de castanha-da-amazônia por meio da aquisição de matéria-
prima dos coletores Kayapó; e construção de 28 açudes para o desenvolvimento de atividades 
piscícolas associadas a sistemas agroflorestais nas terras indígenas Kaxinawá/Ashaninka do Rio do 
Breu e Kampa do Rio Amônia.

No apoio aos agricultores familiares podem ser destacadas as seguintes ações: desenvolvimento da 
agricultura orgânica por meio de processos produtivos sem o uso de agrotóxicos; apoio à cadeia 
produtiva do babaçu com implantação de uma pequena agroindústria em um assentamento; 
implantação de um viveiro de mudas frutíferas e nativas; apoio à produção, beneficiamento 
e escoamento agrícola em projetos de assentamentos; estruturação da cadeia produtiva do 
guaraná orgânico; desenvolvimento da cadeia produtiva da cafeicultura orgânica e sombreada; 
desenvolvimento da cadeia do mel, com capacitação de apicultores, implantação de casa do mel 
e obtenção do selo de inspeção estadual; e implantação de unidade de beneficiamento de polpas 
de frutas.

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL –  
FUNDO AMAZÔNIA PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam)
<www.assentamentosustentavel.org.br>, <www.ipam.org.br>

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, 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

Valor total do projeto R$ 25.482.194,37

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 24.939.200,37

Prazo de execução 60 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação  29.11.2011

Data da contratação  14.2.2012

Valor total desembolsado R$ 12.478.341,15

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

 50%

Ipam

ASSENTAMENTOS 
SUSTENTÁVEIS 
NA AMAZÔNIA 

PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Para mobilização inicial do projeto, foram realizados dois cursos de gestão de associativismo e 
cooperativismo com a participação de mais de 60 líderes dos assentamentos e outros agentes 
sociais dedicados ao planejamento participativo do projeto. 
 
Foi realizado o georreferenciamento de 2.594 propriedades rurais, correspondendo a uma área 
de 268.955 hectares, e foram entregues 876 certificados de cadastros ambientais rurais (CAR) aos 
agricultores residentes nos assentamentos de referência e nos grupos de pagamento por serviços 
ambientais (PSA), correspondendo a 68 mil hectares de área cadastrada. 
 
Foi iniciada a Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) prestada a 650 famílias. Essas famílias  
já estão recebendo recursos para a implantação de 1.862 microempreendimentos 
agroecológicos, definidos de acordo com as vocações e intenções de cada família e tendo como 
apoio estudo de mercado dos produtos da agricultura familiar no oeste do Pará em parceria com 
a Universidade Federal Rural da Amazônia. Das famílias beneficiadas, 350 famílias das regiões da 
Transamazônica e do Xingu passaram a participar dos benefícios do PSA.

Também foram promovidas cinco oficinas de manejo sustentável e um seminário sobre  
melhorias produtivas.

ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio)
<www.funbio.org.br>

Abrangência territorial
Terras indígenas Kayapó, Menkragnoti, Baú e Badjonkôre, no sul do estado 
do Pará; e terra indígena 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 

Valor total do projeto R$ 23.300.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 16.900.000,00

Prazo de execução 72 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 21.6.2011

Data da contratação 21.11.2011

Valor total desembolsado R$ 7.350.597,36

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

43%

Contrapartida financeira da  
Conservation International (CI)

R$ 7.196.000,00

Funbio

FUNDO 
KAYAPÓ

PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Realizou-se diagnóstico sobre a qualidade de vida e a integridade física das terras indígenas 
Kayapó para definição de uma linha de base.

Foram selecionados dois projetos em sua primeira chamada, em 2013. Destinaram-se R$ 434 mil 
ao apoio aos projetos da Associação Floresta Protegida e do Instituto Raoni. Os projetos estão em 
andamento e receberam visitas de acompanhamento em 2014.

Ainda em 2014, foi lançada a segunda chamada, que se encontra em processo de análise das 
propostas recebidas, para os quais estão sendo disponibilizados até R$ 1,8 milhão.

FUNDO KAYAPÓ PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Museu da Amazônia (Musa)
<www.museudaamazonia.org.br>

Abrangência territorial Município de Manaus, estado do Amazonas

Beneficiários

População de Manaus e cidades próximas, turistas nacionais e 
estrangeiros, estudantes das universidades, estudantes e professores 
das redes 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

Valor total do projeto R$ 8.454.421,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 8.454.421,00

Prazo de execução 42 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 30.11.2010

Data da contratação 1.9.2011

Valor total desembolsado R$ 8.454.421,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

100%

Musa

CONHECER PARA 
CONSERVAR

PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
O projeto já finalizou a construção da casa-oficina e das três estações de observação previstas 
no Museu da Amazônia (Musa), e uma das estações já está em utilização, funcionando como 
laboratório para o desenvolvimento de pesquisas sobre borboletas e insetos. As trilhas na floresta 
também estão concluídas, bem como a torre de observação, construída em aço especial. Ela tem 
242 degraus e três plataformas, sendo a primeira a 14 metros, a segunda a 28 metros e a última a 
42 metros de altura, acima da copa das árvores. 

O Centro de Treinamento foi finalizado e tem abrigado oficinas, cursos e práticas de agroecologia 
e agricultura familiar. Já foram realizados seis cursos no Centro de Treinamento, sendo o último 
deles dedicado à criação agroecológica de aves. 

Com relação ao museu, além da realização de seminários 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) 
da Amazônia que têm vida terrestre e aquática. Nos últimos três anos (2012, 2013 e 2014), o 
Musa recebeu mais de 100 mil visitantes, sendo a maior parte deles estudantes das redes públicas 
estadual e municipal.

O Musa também tem desenvolvido outras ações, como os viveiros experimentais de borboletas, 
insetos, orquídeas e bromélias e de serpentes, além da estação meteorológica e torre exclusiva 
de pesquisa.

CONHECER PARA CONSERVAR PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Federação de Órgãos para Assistência Social  
e Educacional (Fase)  
<www.fase.org.br>

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

Valor total do projeto R$ 9.646.983,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 9.347.384,00

Prazo de execução 60 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 15.3.2011

Data da contratação 14.6.2011

Valor total desembolsado R$ 4.843.622,03

Valor total desembolsado em relação  
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

52%

Fase

FUNDO DEMA
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foram realizadas sete chamadas públicas no âmbito dos Fundos Dema Geral, Quilombola do Pará 
e Indígena do Xingu. A finalidade das chamadas é de apoiar pequenos projetos socioambientais 
que beneficiam agricultores familiares, ribeirinhos, comunidades quilombolas e indígenas. 

Três chamadas públicas foram lançadas pelo Fundo Dema Geral para pequenos produtores.  
O Fundo Amazônia já liberou recursos para 25 subprojetos da primeira chamada pública e  
25 subprojetos da segunda. A terceira chamada pública está em fase de seleção dos subprojetos.  
O valor máximo de apoio a cada subprojeto é de até R$ 30 mil.

Outras três chamadas públicas foram lançadas pelo Fundo Dema de apoio aos quilombolas do 
Pará. O Fundo Amazônia já liberou recursos para oito subprojetos da primeira chamada pública e 
três subprojetos da segunda. A terceira chamada pública está em fase de seleção dos subprojetos. 
O valor máximo de apoio a cada subprojeto é de até R$ 24 mil.

Também foi lançada a primeira chamada pública do Fundo Indígena do Xingu, que selecionou 
quatro subprojetos, os quais estão na fase de atendimento às exigências do edital para receber os 
recursos. O valor máximo de apoio a cada subprojeto é de até R$ 22 mil.

Os subprojetos apoiados visam ao fortalecimento de diversas cadeias produtivas sustentáveis, além 
da recuperação de áreas degradadas por meio da implantação de sistemas agroflorestais (SAF) e 
capacitação em atividades sustentáveis.

FUNDO DEMA PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Instituto Floresta Tropical (IFT)
<www.ift.org.br>

Abrangência territorial Estados do Pará, Amazonas e 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

Valor total do projeto R$ 12.498.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 7.449.000,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 23.11.2010

Data da contratação 15.4.2011

Valor total desembolsado R$ 7.449.000,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

100%

IFT

DISSEMINAÇÃO E 
APRIMORAMENTO 
DAS TÉCNICAS 
DE MANEJO 
FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL 

PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
No âmbito do projeto foram capacitadas 1.984 pessoas em 131 cursos. Os cursos foram oferecidos 
em duas modalidades: in situ, no Centro de Manejo Florestal Roberto Bauch, no município de 
Paragominas (PA) e ex situ, em diversas localidades, incluindo comunidades residentes em reservas 
extrativistas e órgãos do setor florestal. 
 
Os cursos realizados abrangeram uma ampla gama de atividades ligadas ao manejo florestal, 
desde o nível operacional ao gerencial, tais como: Manejo Florestal e Exploração de Impacto 
Reduzido, Gerenciamento da Extração no Manejo Florestal, Técnicas de Manejo Florestal para 
Tomadores de Decisão, Princípios de Manejo e Certificação Florestal FSC. 
 
Outro eixo de atuação do projeto foi a sensibilização de atores relevantes para implantação de 
uma boa governança florestal na região, por meio de palestras e oficinas. Nesse sentido, foram 
realizados 50 eventos, alcançando um público superior a duas mil pessoas. 
 
Foram ainda desenvolvidas diversas atividades para aprimoramento da base científica em manejo 
florestal por meio de pesquisas em diversos assuntos, tais como: análise de biomassa e estimativas 
de carbono absoluto e avaliação de danos causados pela exploração de impacto reduzido. 
 
Para disseminação das informações técnicas produzidas pela instituição na área de manejo 
florestal, foram elaborados sete boletins, três informativos, dois manuais e uma cartilha.

DISSEMINAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS 
TÉCNICAS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio)    
<www.programaarpa.org.br>, <www.funbio.org.br>                                         

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

Valor total do projeto R$ 164.294.880,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 20.000.000,00

Prazo de execução 48 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 8.12.2009

Data da contratação 22.4.2010

Valor total desembolsado R$ 19.949.058,91

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

99,7%

Funbio

ÁREAS 
PROTEGIDAS 
DA AMAZÔNIA 
(ARPA) – FASE 2 

PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foi apoiada a consolidação de 95 unidades de conservação (UC) 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 compra de equipamentos básicos para sua gestão.

Foi promovida a consolidação, em grau básico, de 10 UCs e, em grau avançado, de sete UCs, o que as torna aptas a acessar 
recursos do Fundo de Áreas Protegidas (FAP).

No âmbito da criação de UCs, foram concluídos três diagnósticos ambientais das UCs Rio Manicoré, Rio Aripuanã e Vale do 
Rio Corda, um diagnóstico socioambiental da UC Rio Aripuanã e uma consulta pública relativa à UC Riozinho do Rola. E a 
partir do apoio ao Programa Terra Legal Amazônia, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 2014 o Ministério 
do Meio Ambiente recebeu 5,46 milhões de hectares e o estado de Rondônia mais de um milhão de hectares, dos quais boa 
parte será destinada ao uso sustentável e à preservação ambiental.

Foram elaborados dois editais para o apoio à integração de comunidades, contemplando 18 planos de ação sustentáveis e 
cinco planos de ação para povos indígenas.

Visando à capacitação em Gestão de Áreas Protegidas, 132 pessoas participaram de cursos técnicos realizados em parceria 
com a Academia Nacional de Biodiversidade (Acadebio)/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
331 do curso de procedimentos do Arpa e 92 pessoas participaram no Congresso Brasileiro de UCs. Também foi dado início 
ao projeto de educação a distância do programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa).

Além disso, foram realizados aprimoramentos nas ferramentas de gestão do programa, como o desenvolvimento da 
versão off-line do Sistema de Gerenciamento do programa (Sisarpa); a implementação de modelos de especificações-
padrão, contratação e aquisição por lote; estudos para a realização de grandes contratos regionais; reorganização do 
sistema de gestão financeira (Cérebro); atualização do sítio do programa em três línguas (português, espanhol e inglês); e 
implementação dos protocolos de monitoramento de biodiversidade em 25 UCs.

ÁREAS PROTEGIDAS DA AMAZÔNIA (ARPA) – 
FASE 2 PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Fundação Amazonas Sustentável (FAS)
<www.fas-amazonas.org>

Abrangência territorial
15 unidades de conservação (UC) estaduais 
no Amazonas

Beneficiários População das UCs atendidas pelo projeto

Objetivo

Promover a contenção do desmatamento 
e melhoria da qualidade de vida das 
populações tradicionais residentes nas UCs 
estaduais do Amazonas

Valor total do projeto R$ 29.934.645,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 19.169.087,00

Prazo de execução 60 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 24.11.2009

Data da contratação 31.3.2010

Valor total desembolsado R$ 19.166.347,89

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

99,9%

FAS

BOLSA FLORESTA
PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Com o apoio do projeto, 15 unidades de conservação (UC) estaduais foram atendidas pelos 
componentes Renda e Associação do Programa Bolsa Floresta, tendo sido implementados  
1.099 subprojetos de apoio à geração de renda. Esses projetos apoiam diversas cadeias produtivas, 
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 Programa Bolsa Floresta equivale a cerca de 
10 milhões de hectares.

Os ribeirinhos e moradores das UCs atendidas são responsáveis pela gestão de 14 associações. Eles 
podem debater e propor soluções, adquirindo cada vez mais representatividade nas discussões do 
Programa Bolsa Floresta.

Nesse contexto, foram realizadas 786 ações de apoio às associações de moradores, voltadas 
para sua estruturação, além do apoio para participação em reuniões dos conselhos gestores das 
reservas, eventos e debates públicos de interesse.

Foram realizadas, ainda, 472 oficinas de Planejamento Participativo com 26.866 participantes. 
Essas oficinas elevam 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 comunitários e a vocação de cada localidade. Também 
ocorreram 13 encontros de líderes de UCs do Bolsa Floresta.

BOLSA FLORESTA PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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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>

Abrangência territorial Município de Belém, 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; 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

Valor total do projeto R$ 4.639.706,98

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 4.639.706,98

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 24.4.2012

Data da contratação 2.10.2012

Valor total desembolsado R$ 4.639.706,98

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

100%

UFPA e Fadesp

BIODIVERSIDADE
PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foi finalizada a reforma do Laboratório de Neuroquímica Molecular e Celular, utilizado  
nas pesquisas envolvendo biotecnologia para desenvolvimento de ensaios bioquímicos  
e farmacológicos.

Está em fase de conclusão a reforma do Laboratório de Planejamento e Desenvolvimento de 
Fármacos – que realiza estudos utilizando bioinformática com aplicações em química e biologia, 
para planejamento e modelagem de moléculas com interesses biomédicos.

Foram adquiridos, entre outros, os seguintes equipamentos: sistema de ondas de cálcio; 
microscópio ótico; gerador de nitrogênio e equipamento de evaporação de solvente.

PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
BIODIVERSIDADE
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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>

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

(i) Instalar uma planta-piloto no laboratório de alimentos da UFPA 
para produzir e caracterizar extratos ricos em compostos bioativos; e
(ii) desenvolver novos produtos e aplicações tecnológicas por meio 
de compostos bioativos extraídos de plantas e frutas típicas da 
Amazônia Oriental

Valor total do projeto R$ 1.413.357,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 1.352.336,00

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 3.1.2012

Data da contratação 21.8.2012

Valor total desembolsado R$ 1.073.559,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

79%

UFPA

COMPOSTOS 
BIOATIVOS DA 
AMAZÔNIA

PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
O projeto iniciou suas atividades de pesquisas com as seguintes espécies vegetais: açaí, muruci 
e ingá. Foram coletadas amostras dessas três espécies, que então foram secas, moídas e 
armazenadas. Delas foram extraídos compostos bioativos. Estão sendo estudadas possíveis 
atividades antimicrobiana e antioxidante desses compostos.

Estão sendo ainda realizadas pesquisas com o açaí com o objetivo de obter um açaí light, que seja 
pobre em óleo e rico em fibras alimentares.

Por fim, está em andamento estudo da permeação dos compostos bioativos em derme e epiderme 
para produção de cremes e/ou outros produtos dermatológicos.

PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
COMPOSTOS BIOATIVOS DA 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>

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

(i) Implementar metodologia para apoio à formulação 
de zoneamento econômico e ambiental em escala local 
de ilhas situadas no entorno da cidade de Belém; e  
(ii) ampliar a infraestrutura de pesquisa do Programa 
de Pós-Graduação de Ecologia Aquática e Pesca  
da UFPA

Valor total do projeto R$ 1.138.083,93

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 1.138.083,93

Prazo de execução 30 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 17.1.2012

Data da contratação 17.7.2012

Valor total desembolsado R$ 879.304,56

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

77%

UFPA e Fadesp

ILHAS DE BELÉM
PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013



193  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

ATIVIDADES REALIZADAS
Está em andamento pesquisa para o desenvolvimento e aplicação de ferramenta para o apoio ao 
zoneamento das principais ilhas do entorno da cidade de Belém do Pará, a saber: Ilhas das Onças, 
Combu, Cotijuba e Mosqueiro.

Foram aplicados 332 questionários para coleta de dados socioeconômicos e realizadas quatro 
campanhas para a coleta de dados biológicos, totalizando 64 amostras. Foi utilizada uma análise 
multicritério para elaborar mapas de prioridade de conservação da floresta, objetivo principal da 
pesquisa do projeto. 

Em paralelo, foi construído novo prédio para o Laboratório do Programa de Pós-Graduação de 
Ecologia Aquática e Pesca da Unidade Federal do Pará, possibilitando, assim, que o processamento 
dos dados biológicos seja finalizado em ambiente adequado.

PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
ILHAS DE BELÉM
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Responsáveis pelo projeto
Universidade Federal do Pará (UFPA) e Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp)
<www.ufpa.br/lama/>

Abrangência territorial Município de Bragança, 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 pelo projeto

Objetivos

(i) Pesquisar e desenvolver conhecimentos e técnicas relacionadas à recuperação 
de áreas degradadas de mangue na Região Norte;
(ii) desenvolver modelos para estimativa da biomassa, sequestro de carbono  
e avaliação do estoque de carbono das florestas de mangue; e  
(iii) ampliar a infraestrutura do Laboratório de Ecologia de Manguezal da UFPA, 
mediante a construção de prédio e aquisição de equipamentos para o laboratório

Valor total do projeto R$ 1.982.143,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 1.982.143,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 24.1.2012

Data da contratação 17.7.2012

Valor total desembolsado R$ 1.536.124,96

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

77%

UFPA e Fadesp

FLORESTAS  
DE MANGUE 

PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Está sendo elaborada pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias para recuperação de áreas degradadas de 
mangue no Bioma Amazônia. A primeira etapa da pesquisa – realização do inventário florístico da área de manguezal 
da península de Ajuruteua – já foi concluída. Está em andamento o desenvolvimento de modelo para estimativa da 
biomassa na região, que engloba, entre outros fatores, o estudo da capacidade fotossintética das espécies arbóreas de 
mangue, bem como a relação entre a salinidade e a emissão de CO2 dos troncos de árvores. 

Está em fase inicial a atividade de zoneamento da exploração da madeira na região. 

Foram realizados eventos de sensibilização nas comunidades tradicionais da Reserva Extrativista Marinha Caeté-
Taperaçu que acarretaram no engajamento da população local nas atividades de replantio de áreas de manguezal. Já 
foram plantadas 20.500 mudas, o que corresponde a 29% da meta de replantio do projeto.

Em paralelo, está em andamento a construção do prédio que comportará o laboratório e os respectivos equipamentos 
relacionados à continuidade da pesquisa.

PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
FLORESTAS DE MANGUE
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Responsáveis pelo projeto
Universidade Federal do Pará (UFPA) e Fundação de 
Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp)
<www.naea.ufpa.br>

Abrangência territorial Todos os estados do Bioma Amazônia

Beneficiários Universidade Federal do Pará

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

Valor total do projeto R$ 2.704.084,90

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 2.704.084,90

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 2.8.2011

Data da contratação 9.12.2011 

Valor total desembolsado R$ 2.704.084,90

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

100%

UFPA e Fadesp

FORTALECIMENTO 
DA INCUBADORA 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DA 
AMAZÔNIA 

PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
O projeto finalizou a pesquisa sobre a dinâmica socioeconômica, político-institucional e ambiental 
nos nove estados da Amazônia Legal. A pesquisa revelou os fundamentos históricos e as principais 
causas e impactos associados 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-institucional e ambiental dos municípios, o índice foi subsídio fundamental 
para escolha das regiões mais críticas da Amazônia que foram objeto de pesquisa-ação.

Foi concluída a pesquisa-ação nos municípios que polarizam as regiões apontadas como mais 
socioambientalmente 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). 

Estão em fase final de publicação quatro livros que comporão a coletânea “Formação Regional 
da Amazônia”, onde serão apresentados os resultados do projeto. A coletânea será composta 
pelos seguintes livros: (i) Instituições, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional na Amazônia; 
(ii) Formação Socioeconômica e Economia Regional na Amazônia; (iii) Biodiversidade e Gestão 
Ambiental na Amazônia Brasileira; e (iv) Índice de Sustentabilidade dos Municípios da Amazônia.

PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
FORTALECIMENTO DA INCUBADORA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DA AMAZÔNIA 
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Responsáveis pelo projeto
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e 
Fundação de Apoio Institucional Muraki
<www.novacartografiasocial.com>

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

Valor total do projeto R$ 4.614.587,03

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 4.614.587,03

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 30.11.2010

Data da contratação 6.5.2011

Valor total desembolsado R$ 4.614.587,03

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

100%

UEA e Fundação de Apoio 
Institucional Muraki

NOVA 
CARTOGRAFIA 
SOCIAL NA 
AMAZÔNIA

PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foi concluído o mapeamento social em 16 comunidades tradicionais na Amazônia e realizadas as 
atividades preparatórias 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 os líderes comunitários e os 
pesquisadores 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 dois seminários parciais com o objetivo de fortalecer 
a rede de pesquisa Rede de Povos e Comunidades Tradicionais e Pesquisadores, bem como 
promover troca de experiências entre os líderes das comunidades mapeadas.

PROJETOS COM UNIVERSIDADES

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL NA AMAZÔNIA
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Responsável pelo projeto
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) 
<www.ibama.gov.br/prevfogo>

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

Valor total do projeto R$ 14.717.270,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 14.717.270,00

Prazo de execução 12 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 30.12.2013

Data da contratação 5.6.2014

Valor total desembolsado R$ 4.125,59

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0,03%

Ibama

PREVFOGO
PROJETOS COM A UNIÃO FEDERAL

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foram adquiridos alguns equipamentos para os acampamentos móveis do Prevfogo para atuação 
na Amazônia em ações de combate a incêndios florestais.

PREVFOGO PROJETOS COM A UNIÃO FEDERAL

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
União Federal/Serviço Florestal Brasileiro (SFB)
<www.sfb.gov.br>

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 

Valor total do projeto R$ 65.000.555,12

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 65.000.555,12

Prazo de execução 48 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 31.7.2012

Data da contratação 24.1.2013

Valor total desembolsado R$ 4.967.179,40

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

8%

SFB

INVENTÁRIO 
FLORESTAL 
NACIONAL – 
AMAZÔNIA

PROJETOS COM A UNIÃO FEDERAL

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Iniciaram-se as coletas de dados biofísicos em alguns estados do Bioma Amazônia e adquiriu-se um 
servidor de alta capacidade para armazenamento dos dados do Inventário Florestal Nacional (IFN). 
Também foi realizado o Simpósio do Inventário Florestal Nacional, em Manaus, com participação 
de diversas entidades do Brasil e do exterior.

Adicionalmente, foi realizado um levantamento para a identificação de instituições parceiras para 
a implementação do IFN na Amazônia. Com relação ao programa de pesquisa, foi desenvolvido 
um documento de referência para a pesquisa e o desenvolvimento de equações alométricas, 
visando à melhoria da estimativa do volume de madeira, biomassa e carbono de florestas da 
Amazônia, com base nos dados do IFN.

PROJETOS COM A UNIÃO FEDERAL

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL – AMAZÔNIA
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Responsável pelo projeto
Estado do Pará 
<www.municiposverdes.com.br>

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 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

Valor total do projeto R$ 92.421.590,00 

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 82.378.560,00

Prazo de execução 30 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 10.12.2013

Data da contratação 26.5.2014

Valor total desembolsado R$ 24.058.342,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

29%

Estado do Pará

PROGRAMA 
MUNICÍPIOS 
VERDES

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
O Programa Municípios Verdes foi criado em 2011 pelo estado do Pará e o apoio pelo Fundo 
Amazônia foi formalizado em 2014. A partir desse apoio, foram criados instrumentos de controle 
específicos, tais como: a Câmara Técnica para análise e avaliação de ações estratégicas e Termos  
de Referência; e o Manual Operacional, com procedimentos para a aquisição de bens e serviços. 

Foram ainda realizadas atividades preparatórias para os processos licitatórios, como elaboração  
de Termos de Referência, pesquisa mercadológica de preços, confecção de editais e ações  
de comunicação.

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
PROGRAMA MUNICÍPIOS VERDES
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Responsável pelo projeto
Estado do Acre
<www.ac.gov.br >

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 nove milhões de hectares

Objetivo
Apoiar a implantação do Cadastro 
Ambiental Rural e a adesão ao Programa de 
Regularização Ambiental no estado do Acre

Valor total do projeto Até R$ 16.838.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 16.838.000,00

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 29.10.2013

Data da contratação 13.11.2013

Valor total desembolsado R$ 5.580.583,30

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

33%

Estado do Acre

CAR ACRE
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foram desenvolvidos e implantados dois módulos adicionais ao Sistema de Informação do 
Cadastro Ambiental Rural do Estado do Acre (Sicar-Acre): (i) módulo de inscrição acoplado a 
ferramenta receptora local (off-line); e (ii) módulo de segurança e auditoria.

Foram capacitados com o apoio da Universidade Federal de Lavras (Ufla) mais de 100 profissionais 
para trabalhar na rede de atendimento de inscrição ao Cadastro Ambiental Rural (CAR).  
A capacitação abordou o passo a passo para cadastramento de um imóvel rural no Sicar-Acre,  
a legislação ambiental pertinente e métodos e técnicas de atendimento ao público.

Nove Postos de Atendimento Fixo foram implantados, um em cada uma das seguintes localidades: 
Senador Guiomard; Plácido de Castro; Acrelândia; Brasileia; Sena; Madureira; Feijó; Tarauacá; e 
Cruzeiro do Sul. 

Foram estruturadas quatro equipes itinerantes de atendimento, compostas por 10 técnicos cada 
uma, para a realização das inscrições no CAR em locais de mais difícil acesso.

Foram realizadas 21.732 inscrições no CAR do estado do Acre, das quais 5.704 inscrições no sistema 
de atendimento fixo, 9.473 inscrições no sistema de atendimento itinerante e 6.555 inscrições no 
CAR “perimetral” (em assentamentos). 

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
CAR ACRE
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Responsável pelo projeto
Estado do Pará/Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Pará (CBMPA)
<www.bombeiros.pa.gov.br>

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 Corpo de 
Bombeiros Militar localizadas em  
10 municípios do estado

Valor total do projeto R$ 23.374.140,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 16.830.280,00

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 27.11.2012

Data da contratação 26.6.2013

Valor total desembolsado R$ 16.830.280,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

100% 

CBMPA

PARÁ 
COMBATENDO 
OS INCÊNDIOS 
FLORESTAIS E 
QUEIMADAS NÃO 
AUTORIZADAS

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foram finalizadas a construção do 7º Grupamento de Bombeiro Militar de Itaituba e a capacitação 
de 65 militares em cursos de combate a incêndios florestais e perícia ambiental.

Foi implementado o Centro Regional de Monitoramento e Prevenção Ambiental e Desastres 
(CRMPAD) em Belém, que atua na localização, na identificação e no planejamento da atuação em 
resposta às diversas ocorrências agressoras.

Além disso, também foram titulados 13 oficiais em Especialização em Gestão e Segurança 
Ambiental. O curso foi ministrado pela Universidade Federal do Pará, com carga horária de  
500 horas/aula.

Destaca-se que a maioria dos equipamentos para a estruturação de 10 Núcleos de Resposta Rápida 
(NORR) já foram adquiridos, restando apenas dois itens, mas que já foram licitados.

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
PARÁ COMBATENDO OS INCÊNDIOS FLORESTAIS 
E QUEIMADAS NÃO AUTORIZADAS
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Responsável pelo projeto
Estado do Acre/Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Acre (CBMAC)
<www.bombeiros.ac.gov.br>

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 CBMAC

Valor total do projeto R$ 13.337.700,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 13.280.700,00

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 8.5.2012

Data da contratação 5.7.2012

Valor total desembolsado R$ 13.207.885,23

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

99% 

CBMAC

ACRE: INCÊNDIOS 
FLORESTAIS ZERO

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foram adquiridos 20 veículos leves, 11 caminhões e 20 motocicletas, além de equipamentos de 
proteção individual (EPI) e outros itens para dar apoio à estruturação dos Batalhões de Educação, 
Proteção e Combate a Incêndios Florestais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC).

Foram capacitados cinco gestores do CBMAC por meio de cursos de pós-graduação voltados para a 
temática do monitoramento ambiental.

Também no âmbito do projeto, foram enviados militares do Corpo de Bombeiros aos municípios 
que ainda não têm unidades da corporação, para realizar capacitação de 1.815 produtores rurais. 
Nesse contexto, foram entregues equipamentos, tais como: enxadas, abafadores e bombas costais, 
com a finalidade de dar suporte a possíveis princípios de incêndios florestais.

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
ACRE: INCÊNDIOS FLORESTAIS ZERO
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Responsável pelo projeto
Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso (CBMMT)
<www.bombeiros.mt.gov.br>

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 decorrentes 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 do estado, localizada na cidade de 
Sinop

Valor total do projeto R$ 16.742.500,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 12.625.000,00

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 13.9.2011

Data da contratação 17.1.2012

Valor total desembolsado R$ 11.724.001,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

93%

CBMMT

BOMBEIROS 
FLORESTAIS DO 
MATO GROSSO

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foi operacionalizado o Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional (Ciman) e 
realizaram-se visitas aos municípios abrangidos pelo projeto, em que se formaram três brigadas 
com um total de 45 brigadistas para a prevenção e o combate a incêndios florestais.

Foram adquiridos diversos equipamentos operacionais de prevenção e combate a incêndios, tais 
como: abafadores, bomba costal, roçadeiras, geradores elétricos etc., além de equipamentos e 
kits de proteção individual. Destacam-se também a aquisição de duas aeronaves de asa fixa e 
a capacitação de seis pilotos, dos quais um já está habilitado para ações de monitoramento e 
combate a incêndios florestais, bem como a aquisição de sete caminhões-tanque autoflorestais, 
com cinco mil litros de capacidade d’água cada um e seis caminhonetes 4 x 4.

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
BOMBEIROS FLORESTAIS 
DO MATO GROSSO
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CBMRO

RONDÔNIA 
MAIS VERDE

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013

Responsável pelo projeto
Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia (CBMRO)
<www.cbm.ro.gov.br>

Abrangência territorial Estado de Rondônia

Beneficiários

População com propriedades na região de atuação da Base de Operações Aéreas 
e Terrestre (RO) 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 Terrestre do Corpo 
de Bombeiros Militar, a ser construída pelo Estado na capital Porto Velho; e  
(ii) de quatro unidades operacionais, localizadas em outros municípios do estado

Valor total do projeto R$ 15.910.500,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 15.040.500,00

Prazo de execução 12 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 11.9.2012

Data da contratação 21.12.2012

Valor total desembolsado R$ 10.630.751,90

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

71%
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ATIVIDADES REALIZADAS
Objetivando a estruturação operacional da base de operações do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Rondônia (CBMRO) na capital estadual (Porto Velho) e de quatro unidades operacionais 
localizadas nos municípios de Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Cacoal e Vilhena, foram adquiridos 
seis veículos leves, bem como cinco caminhões pesados com capacidade de armazenamento de 
água de quatro mil litros e transporte de seis combatentes. Adicionalmente foram adquiridos 
equipamentos de proteção individual (uniforme, luvas, botas, perneiras etc.), kits de comunicação 
(rádios receptores) e material de apoio logístico.

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
RONDÔNIA MAIS VERDE
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Responsável pelo projeto
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO)  
<bombeiros.to.gov.br>

Abrangência territorial

A área de abrangência do projeto é aquela ao alcance das ações que serão realizadas 
pelo Batalhão de Proteção Ambiental do CBMTO, 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

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 
em 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

Valor total do projeto R$ 6.697.880,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 5.000.000,00

Prazo de execução 24 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 27.3.2012

Data da contratação 9.8.2012

Valor total desembolsado R$ 4.622.910,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

92%

CBMTO

PROTEÇÃO 
FLORESTAL 
TOCANTINS

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foram realizados nove encontros pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Tocantins, com 
gestores de 19 órgãos públicos, objetivando integrar e articular 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 Sustentável, 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.

Para atuar nas ações de prevenção e combate a queimadas, foram capacitados como brigadistas 
653 cidadãos, bem como foram realizadas três ações de educação e conscientização e 60 ações  
de mobilização e prevenção.

Para a estruturação operacional do Batalhão de Proteção Ambiental de Araguaína e da sala de 
situação do Comitê Estadual do Fogo na sede da Defesa Civil em Palmas, foram adquiridos diversos 
equipamentos, tais como: 10 caminhonetes para ações rápidas; um caminhão com capacidade de 
oito toneladas para transporte de materiais e apoio logístico; 10 notebooks para planejamento, 
controle e registro de ocorrências; 60 rádios móveis e 199 mochilas flexíveis (bombas costais) para 
transporte de água e combate a incêndios.

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
PROTEÇÃO FLORESTAL TOCANTINS
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Responsável pelo projeto
Estado do Amazonas
<www.sds.am.gov.br>

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; 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

Valor total do projeto R$ 20.000.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 20.000.000,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 17.8.2010

Data da contratação 17.12.2010

Valor total desembolsado R$ 17.516.747,42

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

88%

Estado do Amazonas

SDS AMAZONAS
PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foi realizada a capacitação técnica de parceiros na legislação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
e no uso do Sistema Estadual de Informações Ambientais (Seiam), sendo realizados 30 cursos, 
totalizando 440 técnicos capacitados.

Foram selecionados mil produtores rurais em posses de até quatro módulos fiscais (400 hectares) 
nos quatro municípios-alvo do projeto para promoção do CAR, para implementação de sistemas 
agroflorestais (SAF) e para participação em programas de capacitação. Dessa forma, foram 
realizadas 345 inscrições no município de Apuí, 250 em Boca do Acre, 259 em Lábrea e 146 em 
Novo Aripuanã.

A inscrição no CAR dos produtores rurais foi concluída, e 320 projetos de SAFs já foram 
implantados. Estão em andamento a produção de mudas e o trabalho de preparo das áreas para 
plantio de forma a beneficiar todos os produtores.

Foram ainda capacitados 1.007 produtores por meio de 164 cursos nos temas: Educação Ambiental 
Voltada à Agricultura Familiar (40 cursos), Cadastro Ambiental Rural (21 oficinas), Agroecologia 
(40 cursos) e Coleta de Sementes Florestais (nove cursos), além de cursos e atividades de campo 
de Sistema Agroflorestal (24 cursos), Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (18 cursos) e Pastejo 
Rotacionado (12 cursos). E, ainda, foram implantadas 12 Unidades Demonstrativas.

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
SDS AMAZONAS
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Responsável pelo projeto
Estado do Acre
<www.ac.gov.br>

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

Valor total do projeto R$ 66.700.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 60.000.000,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 26.10.2010

Data da contratação 19.11.2010

Valor total desembolsado R$ 45.389.820,82

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

76%

Estado do Acre

VALORIZAÇÃO 
DO ATIVO 
AMBIENTAL 
FLORESTAL

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
O projeto vem apoiando a modernização dos órgãos de estado envolvidos no sistema de 
monitoramento, controle e fiscalização das áreas alteradas. Nesse contexto, foram estruturadas 
quatro unidades regionais do Instituto de Meio Ambiente do Acre e adquiridos equipamentos 
para 21 Secretarias Municipais de Meio Ambiente.

Adicionalmente, foram elaborados estudos para subsidiar os Planos de Prevenção e Controle 
do Desmatamento (PPCD) municipais, capacitados 1.054 indivíduos das brigadas municipais 
comunitárias de combate a incêndios florestais e instaladas 18 estações hidrometeorológicas. 

Também foram apoiadas a sinalização dos limites territoriais de 24,5 mil hectares de terras 
indígenas (TI), representando 65% da área das TIs do estado, e a realização de sete oficinas de 
vigilância e fiscalização em 17 dessas TIs.

Na componente de atividade produtiva, o projeto realizou assistência técnica a 2.080 produtores 
rurais. Desse total, 1.750 pequenas propriedades rurais foram beneficiadas com a implantação de 
sistemas agroflorestais (SAF), incluindo o recebimento de 211 mil mudas frutíferas. Também foi 
elaborado plano de manejo comunitário abrangendo 32 mil hectares e beneficiando 210 famílias.

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
VALORIZAÇÃO DO ATIVO 
AMBIENTAL FLORESTAL
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Responsável pelo projeto
Estado do Pará
<www.sema.pa.gov.br>

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, da 
descentralização e da desconcentração das 
atividades de sua Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e do aprimoramento do 
processo legal de licenciamento ambiental 

Valor total do projeto R$ 15.923.230,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 15.923.230,00

Prazo de execução 48 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 9.7.2010

Data da contratação 6.10.2010

Valor total desembolsado R$ 12.637.630,43

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

79%

Estado do Pará

SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE 
DO PARÁ

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Até 2009, apenas 10 municípios do estado do Pará estavam habilitados a exercer a gestão 
municipal ambiental. Com a execução do projeto, esse número se expandiu para 62 municípios 
com convênio de descentralização da gestão ambiental celebrado com a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente.

Foram ainda estruturadas quatro unidades regionais (Marabá, Santarém, Altamira e Paragominas) 
da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará com a aquisição de veículos, mobiliário e 
equipamentos de informática.

Foi fortalecida a capacidade de utilização de geotecnologias da secretaria, com a aquisição de 
imagens de alta resolução, softwares, hardwares e outros equipamentos. Como resultado dessa 
ação, 100.313 imóveis pediram adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) entre os anos de 2012  
e 2014, em um total de 27.503.180,61 hectares de área cadastrada.

O licenciamento ambiental foi fortalecido na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do 
Pará. Nesse contexto, foi montada uma sala de monitoramento capaz de acompanhar os 
empreendimentos licenciados por meio do geoprocessamento e do sensoriamento remoto 
e foram adquiridos veículos, kits para vistoria e fiscalização em campo, mobiliário, itens de 
tecnologia da informação. Foram ainda realizadas diversas capacitações para aprimorar o corpo 
técnico dessa secretaria.

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
SECRETARIA DE MEIO  
AMBIENTE DO PARÁ
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PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013

Responsável pelo projeto
Estado de Mato Grosso 
<www.sema.mt.gov.br>

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 UCs no 
Bioma Amazônia; (ii) o fortalecimento da 
fiscalização e do licenciamento ambiental 
estadual; e (iii) a desconcentração e 
descentralização da gestão ambiental 
estadual

Valor total do projeto R$ 35.015.970,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 35.015.970,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 17.12.2013

Data da contratação 3.7.2014

Valor total desembolsado R$ 1.812.079,96

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

5%

Sema-MT

MATO 
GROSSO 
SUSTENTÁVEL
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Responsável pelo projeto
Estado do Amapá
<www.ap.gov.br>

Abrangência territorial Estado do Amapá

Beneficiários População do estado do Amapá

Objetivo

Apoiar: (i) o aumento do conhecimento, da assistência técnica e da 
infraestrutura relativo às cadeias produtivas do açaí, da madeira e da 
castanha-do-brasil voltado 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

Valor total do projeto R$ 43.304.200,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 40.304.200,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 24.9.2013

Data da contratação 27.1.2014

Valor total desembolsado -

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

0%

Estado do Amapá

GESTÃO 
FLORESTAL E 
DINAMIZAÇÃO 
DE CADEIAS 
PRODUTIVAS 
DA SOCIOBIO-
DIVERSIDADE 
DO AMAPÁ

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Estado do Amazonas/Secretaria de Produção Rural
<www.am.gov.br>

Abrangência territorial 41 municípios do estado do Amazonas

Beneficiários
Extrativistas da borracha natural e da castanha-do-
brasil e comunidades indígenas

Objetivos

(i) Apoiar a revitalização da cadeia da borracha 
natural;  
(ii) agregar valor à cadeia da castanha-do-brasil; e  
(iii) incentivar a realização de atividades produtivas 
sustentáveis em terras indígenas

Valor total do projeto Até R$ 14.900.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia Até R$ 14.900.000,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 28.8.2013

Data da contratação 12.12.2013

Valor total desembolsado R$ 5.900.448,20

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

40%

Estado do Amazonas

SEPROR 
AGROECOLÓGICA

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Estado do Tocantins
<semarh.to.gov.br>

Abrangência territorial Estado do Tocantins

Beneficiários População do estado do Tocantins

Objetivo

Apoiar: (i) a implementação do Cadastro 
Ambiental Rural 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

Valor total do projeto R$ 43.564.400,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 40.504.400,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 21.5.2013

Data da contratação 28.6.2013

Valor total desembolsado R$ 5.900.448,20

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

48%

Estado do Tocantins

CAR: 
TOCANTINS 
LEGAL

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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Responsável pelo projeto
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (Sema-MA)
<www.sema.ma.gov.br>

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, 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 e a elaboração de planos de recomposição de áreas 
degradadas e alteradas; e (ii) o aprimoramento da infraestrutura e a qualificação do 
quadro funcional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do 
Maranhão

Valor total do projeto R$ 20.849.000,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 20.036.000,00

Prazo de execução 30 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 21.5.2013

Data da contratação 26.6.2013

Valor total desembolsado R$ 7.206.350,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

36%

Sema-MA

MARANHÃO 
SUSTENTÁVEL 

PROJETOS COM ESTADOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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PROJETOS COM MUNICÍPIOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013

Responsável pelo projeto
Município de Alta Floresta, estado de Mato Grosso
<www.podam.com.br>

Abrangência territorial Município de Alta Floresta, 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

Valor total do projeto R$ 7.594.720,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 7.182.970,00

Prazo de execução 30 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 11.6.2013

Data da contratação 5.9.2013

Valor total desembolsado R$ 5.147.510,20

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

72%

Município de Alta Floresta

OLHOS D`ÁGUA 
DA AMAZÔNIA – 
FASE II
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ATIVIDADES REALIZADAS
Estão em processo de reflorestamento 211 hectares; 75 propriedades tiveram seu perímetro 
georreferenciado objetivando a obtenção de certificado do imóvel rural expedido pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); houve a implantação de quatro unidades 
demonstrativas de boas práticas, sendo duas de pecuária de corte e duas de pecuária leiteira.

No âmbito do Programa Guardião de Águas, que visa ao pagamento por serviços ambientais para 
conservação de nascentes, 14 famílias foram cadastradas, de um total de 100 que participarão do 
programa. A área cadastrada corresponde a 31 hectares de um total de 647 hectares.

Foram prestadas seis assistências técnicas de um total previsto de seiscentas assistências técnicas 
em piscicultura, meliponicultura e hortas orgânicas.

PROJETOS COM MUNICÍPIOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
OLHOS D`ÁGUA DA AMAZÔNIA – FASE II
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Responsável pelo projeto
Município de Carlinda, estado de Mato Grosso
<www.carlinda.mt.gov.br>

Abrangência territorial Município de Carlinda, estado de Mato Grosso

Beneficiários População local, em especial produtores rurais

Objetivo

Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental 
municipal, por meio da estruturação física da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
e Turismo; e ações de recuperação de  
1.722 hectares de áreas de preservação 
permanente no entorno de nascentes

Valor total do projeto R$ 1.888.581,50

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 1.870.581,50

Prazo de execução 48 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 2.8.2011

Data da contratação 6.9.2011

Valor total desembolsado R$ 1.657.967,40

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

89%

Município de Carlinda

NASCENTES 
DO BURITI

PROJETOS COM MUNICÍPIOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foram adquiridos os materiais e equipamentos para a estruturação física e operacional da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Carlinda, bem como foi 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. Distribuíram-se, desde o começo do projeto,  
440 mil mudas nas seguintes comunidades de Carlinda beneficiadas pelo projeto: Santa Paz, 
Monte Sinai, Emaús, Nazaré, Rio Jordão, Nova Palestina, Monte das Oliveiras, Jerusalém, Belém, 
Terra Prometida, Caná, Bom Samaritano e Galileia.

Foram realizadas oficinas de sensibilização com a participação de 2.413 indivíduos para a 
preservação e recuperação das áreas de preservação permanente.

Em decorrência das ações do projeto, 799 hectares estão em processo de reflorestamento, tendo 
sido prestada assistência técnica e realizadas vistorias em 334 propriedades cadastradas no 
projeto, compreendendo orientações 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.

PROJETOS COM MUNICÍPIOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
NASCENTES DO BURITI
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Responsável pelo projeto
Município de Marcelândia, estado de Mato Grosso
<www.marcelandia.mt.gov.br>

Abrangência territorial Município de Marcelândia, 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-Missu, localizadas próximas à zona 
urbana no município

Valor total do projeto R$ 686.630,30

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 669.126,00

Prazo de execução 48 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 23.11.2010

Data da contratação 24.5.2011

Valor total desembolsado R$ 247.227,50

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

37%

Município de Marcelândia

RECUPERA 
MARCELÂNDIA

PROJETOS COM MUNICÍPIOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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ATIVIDADES REALIZADAS
Por meio de imagens de satélite, foram localizadas 50 nascentes a serem recuperadas e foi 
realizado diagnóstico ambiental in loco. Destaca-se que todas as propriedades tiveram suas 
adesões ao programa de recuperação de áreas degradadas protocoladas na Prefeitura de 
Marcelândia, e 20 nascentes já estão em processo de recuperação.

Foram coletadas diversas sementes de espécies nativas, e as mudas estão sendo produzidas no 
viveiro municipal e distribuídas aos produtores rurais. Destaca-se o aumento da procura por 
mudas no viveiro municipal, bem como por assistência técnica nos processos de recuperação de 
áreas degradadas. 

Foram adquiridos equipamentos para a estruturação da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo de Marcelândia, e servidores locais foram capacitados em ferramentas de 
geotecnologia, contribuindo para a redução nas taxas de desmatamento no município.

PROJETOS COM MUNICÍPIOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
RECUPERA MARCELÂNDIA
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Responsável pelo projeto
Município de Jacundá, estado do Pará
<www.prefeituradejacunda.pa.gov.br>

Abrangência territorial Município de Jacundá, estado do Pará

Beneficiários População local, em especial produtores rurais

Objetivo

Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental 
municipal, por meio: (i) da estruturação física 
e operacional da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Turismo; (ii) da expansão da 
capacidade de produção do viveiro municipal; e 
(iii) da elaboração de estudo para a caracterização 
do território municipal

Valor total do projeto R$ 820.860,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 792.200,00

Prazo de execução 36 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 29.11.2011

Data da contratação 31.8.2012

Valor total desembolsado R$ 199.352,05

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

25%

Município de Jacundá

JACUNDÁ, 
MUNICÍPIO DE 
ECONOMIA 
VERDE

PROJETOS COM MUNICÍPIOS

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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PROJETO INTERNACIONAL

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013

Responsável pelo projeto
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)  
<www.otca.info/portal>

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

Valor total do projeto R$ 27.670.630,00

Valor do apoio do Fundo Amazônia R$ 23.693.641,00

Prazo de execução 60 meses (a partir da data da contratação)

Evolução do projeto

Data da aprovação 3.5.2013

Data da contratação 3.10.2013

Valor total desembolsado R$ 4.700.000,00

Valor total desembolsado em relação 
ao valor do apoio do Fundo Amazônia

20%

OTCA

MONITORAMENTO 
DA COBERTURA 
FLORESTAL NA 
AMAZÔNIA 
REGIONAL
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ATIVIDADES REALIZADAS
Foram instaladas sete salas de observação, uma em cada país-membro da Organização do Tratado 
de Cooperação Amazônica (OTCA), com exceção do Brasil. Para a operacionalização das salas, 
foram contratados recursos humanos e comprados equipamentos.

Sete Planos Nacionais de Monitoramento da Cobertura Florestal foram elaborados, um para cada 
país-membro da OTCA, com exceção do Brasil. Os respectivos planos nacionais foram apresentados 
em oficina realizada no mês de agosto de 2014 em Lima, Peru.

Foram realizados cinco cursos de capacitação. Os primeiros três cursos abordaram os temas de 
monitoramento de florestas tropicais (utilizando o sistema TerraAmazon) e cálculo de taxas de 
desmatamento (utilizando a metodologia PRODES). O quarto curso tratou da atualização do 
sistema TerraAmazon e o quinto curso tratou do monitoramento de incêndios florestais.

Pela primeira vez, foi elaborado e validado pelos países-membros da OTCA um mapa regional do 
desmatamento na Amazônia. Esse mapa foi apresentado durante a 20ª Conferência das Partes 
(COP-20), da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC), em 
dezembro de 2014, em Lima, Peru.

MONITORAMENTO DA COBERTURA 
FLORESTAL NA AMAZÔNIA REGIONAL PROJETO INTERNACIONAL

PROJETOS APROVADOS ATÉ 

2013
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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 referentes à operacionalização do Comitê Técnico do Fundo 
Amazônia - CTFA, do Comitê Orientador do Fundo Amazônia - 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. 

ANEXO 1
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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, anualmente, 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 Brasileiro 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;
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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. 

§ 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 momento 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 recursos 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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MEMBROS E SUPLENTES  
DO COFA EM 2014 

Governo Federal

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Francisco Gaetani
Carlos Augusto Klink

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
Beatriz Martins Carneiro
Demétrio Florentino de Toledo Filho

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
José Raphael Lopes Mendes de Azeredo
Everton Frask Lucero

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Caio Tibério Dornelles da Rocha
Erikson Camargo Chandoha

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
João Luiz Guadagnin
Carlos Eduardo Portela Sturm

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Osvaldo Luiz de Moraes
Andréa Ferreira Portela Nunes 

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
Carlos Edegard de Deus
Magaly da Fonseca e Silva Tavares de Medeiros

AMAPÁ
Oberdan Mascarenhas de Andrade
Claudia Funi

AMAZONAS
Kamila Botelho do Amaral
Luís Henrique Piva

MARANHÃO
Genilde Campagnaro
João Bernardo de Azevedo Bringel

MATO GROSSO
José Esteves de Lacerda Filho
Eulinda de Campos Lopes
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PARÁ
José Alberto da Silva Colares
Justiniano Queiroz Netto

RONDÔNIA
Vilson de Salles Machado
Francisco de Sales Oliveira dos Santos

RORAIMA
Luís Emi de Sousa Leitão
Wagner Severo Nogueira

TOCANTINS
Alexandre Tadeu de Moraes Rodrigues
Rubens Pereira Brito

Sociedade Civil

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI
Mario Augusto de Campos Cardoso
Deryck Martins

COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA 
BRASILEIRA – COIAB
Kleber Luis Santos dos Santos
João Paulo Lima Barreto

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
João Bosco Campos dos Santos
Adriana de Carvalho Barbosa Ramos Barretto

FÓRUM NACIONAL DAS ATIVIDADES DE BASE FLORESTAL – FNBF
Ramiro Azambuja da Silva
Geraldo Bento

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA – SBPC
Niro Higuchi
Marcio de Castro Silva Filho

DURANTE O ANO DE 2014,  
ESTIVERAM TAMBÉM EM EXERCÍCIO  
OS SEGUINTES INTEGRANTES

Governo Federal

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Izabella Mônica Vieira Teixeira
Titular até 22.10.2014

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Felipe Rodrigues Gomes Ferreira
Titular até 24.3.2014

Thiago Medeiros da Cunha Cavalcanti
Suplente até 24.3.2014
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Carlos Afonso Nobre
Titular até 22.10.2014

Estados Amazônicos

ACRE
Eufran Ferreira do Amaral
Titular até 3.4.2014

Fabio Vaz de Lima
Suplente até 3.4.2014

AMAPÁ
Grayton Tavares Toledo
Titular até 22.10.2014

Fabrício de Paula Gomes
Suplente até 22.10.2014

AMAZONAS
Alexsandra de Souza Santiago
Suplente até 22.10.2014

MARANHÃO
Carlos Victor Guterres Mendes
Titular até 22.10.2014

MATO GROSSO
Heitor David Medeiros
Suplente até 22.10.2014

RONDÔNIA
Nanci Maria Rodrigues da Silva
Titular até 22.10.2014

TOCANTINS
Alan Kardec Martins Barbiero
Titular até 1.4.2014

Marli Teresinha dos Santos
Suplente até 1.4.2014

Sociedade Civil

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI
Sérgio de Freitas Monforte
Titular até 22.10.2014

Luiz Augusto Nogueira Moura
Suplente até 22.10.2014

COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA 
BRASILEIRA – COIAB
Lúcio Paiva Flores
Titular até 22.10.2014

Joênia Batista de Carvalho
Suplente até 22.10.2014
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FÓRUM BRASILEIRO DE ONGS E MOVIMENTOS SOCIAIS PARA O MEIO 
AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO – FBOMS
Jorge Pinto da Silva
Titular até 22.10.2014

Mauro José Capóssole Armelin
Suplente até 22.10.2014

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA – SBPC
Helena Bonciani Nader
Titular até 22.10.2014

Ennio Candotti
Suplente até 22.10.2014 

ANEXO 2



248  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

A
N

EX
O

 3

Fo
to

: 
D

an
ie

l 
So

ei
ro

 



249  Relatório de Atividades 2014 – Fundo Amazônia

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 2014, integrou a Área de Meio Ambiente dedicando-se ao Fundo Amazônia
Aline de Melo Brandão, Ana Paula de Almeida Silva, Ana Paula Donato de Aquino, André Banhara 
Barbosa de Oliveira, André Ferro dos Santos, 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 Klingelhoefer de Sá, Fábio Maciel Plotkowski, Fernando Souza da Silva, Gabriel Rebello 
Esteves Areal, Gil Vidal Borba, Guilherme Arruda Accioly, Jorge Reis de Vasconcellos Sandes, Jose 
Eduardo Rocha Pinto, Júlio Salarini Guiomar, Marcelo Ribeiro de Sá Martins, Marcio Teruo Onodera, 
Mariana Bloomsfield Coutinho, Pedro Ivo Bifano Guedes, Renata Del Vecchio Gessulo, Rodrigo Souza 
Pinto de Brito, Solon Eduardo Galhardo Sá e Thassio Gonçalves Ferreira

Estagiários
Henos Carlos Knupler Jordão Lisboa e Desiree Germana de Fatima Alvarez
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ANEXO 5

RELATÓRIO DA AUDITORIA 
DE CUMPRIMENTO
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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 normativas 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

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
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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.

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. 
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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.

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.
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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.

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.
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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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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.

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. 
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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.

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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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. 
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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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