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Apresentação

Entre os anos de 2008 e 2018, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) 
realizou 25 reuniões no Rio de Janeiro, em Brasília e em Belém.

O COFA era presidido pelo Ministério do Meio Ambiente e contava com a partici-
pação de representantes do Governo Federal, dos Governos Estaduais da Amazô-
nia Legal e da Sociedade Civil.

As reuniões do COFA eram consignadas em atas, também chamadas de Regis-
tro de Encaminhamentos e Temas (RET), e disponibilizadas no website do Fundo 
Amazônia após sua aprovação pelo COFA na reunião subsequente.

Este documento reúne o conjunto das RETs das reuniões do COFA desse período.

O BNDES, como gestor do Fundo Amazônia, mantém seu compromisso com a 
transparência das atividades do fundo e entrega mais um importante documento 
de registro da atuação do Fundo Amazônia até 2018. Para dúvidas ou observa-
ções, por favor, entrar em contato com o Fale Conosco disponível no website do 
Fundo Amazônia.

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/contato/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/
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Pauta

1. Apresentação do Fundo Amazônia 
2. Apresentação do funcionamento do Fundo Amazônia, pelo BNDES
3. Regimento Interno do COFA
4. Diretrizes do Fundo Amazônia
5. Calendário de Reuniões do COFA

Abertura dos Trabalhos 
1. Previamente foi distribuído aos participantes um documento contendo a agenda de reunião, 

uma descrição sumária do Fundo Amazônia, a legislação relacionada e a lista de representantes 
titulares e suplentes do COFA. / A reunião foi aberta pelo Presidente do BNDES, Luciano 
Coutinho, e pelo representante titular do Ministério do Meio Ambiente, Ministro Carlos Minc, que 
ressaltaram a relevância do Fundo.

2. Em atendimento ao primeiro item da pauta, o representante suplente do Ministério do 
Meio Ambiente, Tasso Rezende de Azevedo, apresentou os objetivos do fundo e o modo de 
determinação dos limites para captação de recursos em função da redução do desmatamento.

3. Em seguida, conforme o item 2 da pauta, o representante suplente do BNDES, Eduardo Bandeira 
de Mello, apresentou os procedimentos operacionais do BNDES que servirão de base para as 
operações do Fundo Amazônia.

4. Na seqüência, conforme previsto no item 3, foi apresentada minuta de regimento interno para o 
COFA, para ser discutida na próxima reunião.

5. No âmbito do item 4 da pauta, os participantes da reunião discutiram uma proposta de estratégia 
para definição de diretrizes e critérios para a aplicação de recursos do Fundo 1, que será apreciada 
também na próxima reunião. / Como exemplos de aspectos a determinar foram apresentados: 
condicionantes mínimos que os projetos devem atender, incluindo eventual contrapartida; 
modalidades de aplicação dos recursos; restrições de uso dos recursos e critérios de priorização 
que assegurem que o Fundo apóie projetos de inquestionável relevância para a redução do 
desmatamento na Amazônia. / A captação de recursos do Fundo está condicionada a reduções de 
emissões por desmatamento comprovadas, o que vai ser atestado pelo Comitê Técnico formado 
por especialistas, com previsão de reunião, pela primeira vez, em 10.11.2008, em Brasília. 

6.  Finalmente, o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES anunciaram a criação próxima de uma 
página do Fundo na Internet onde todas as informações ficarão disponíveis para permitir o 
acompanhamento das ações por parte de toda a sociedade.

1. O Comitê tem o objetivo de estabelecer as diretrizes e critérios de aplicação dos recursos do fundo, assegurando que as 
iniciativas apoiadas estejam de acordo com o Plano Amazônia Sustentável (PAS) e o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia (PPCDAM).
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Decisões Tomadas
 ǧA próxima reunião do COFA foi marcada para 19 de novembro de 2008, sendo que, no dia 

anterior, 18 de novembro, serão realizadas reuniões preparatórias internas dos três blocos do 
COFA (governo federal, governos estaduais e sociedade civil).

 ǧFicou acordado pelos membros do COFA que estes encaminharão por correio eletrônico, até 
o dia 10 de novembro de 2008, ao Serviço Florestal Brasileiro (MMA), sugestões de emendas 
aditivas, modificativas ou supressivas à minuta de regimento interno, para fins de consolidação 
de nova minuta.

 ǧFicou acordado que o Serviço Florestal Brasileiro (MMA) encaminhará antecipadamente, aos 
membros do COFA, minuta de Diretrizes do Fundo Amazônia elaborada conforme as orientações 
estabelecidas pelo COFA nesta sua 1ª reunião.

 ǧO Ministro Carlos Minc propôs que, na próxima reunião do COFA, as decisões sobre o regimento 
interno sejam feitas rapidamente, para que os participantes possam dedicar a maior parte do 
tempo à determinação das diretrizes e prioridades do Fundo Amazônia. Encorajou os participantes 
a discutirem o assunto antecipadamente por correio eletrônico.

Representantes presentes à reunião: 
Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente

Ministério do Meio Ambiente Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Ministério das Relações 
Exteriores

Carlos Minc (T)
Tasso Rezende de Azevedo (S) 

Marcos Otávio Bezerra Prates (S) Danielle Brichta (S)

Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Ministério do Desenvolvimento 
Agrário

Ministério da Ciência e Tecnologia

Helinton José Rocha (S) Daniel Maia (T) Maria Luiza Braz Alvez (S)

Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República

Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – 
BNDES

Estado do Acre

Daniel Barcelos Vargas (T) João Carlos Ferraz (T)
Eduardo Carvalho B. de Mello (S)

Carlos Ovídio Duarte da Rocha (S)

Estado do Amazonas Estado do Mato Grosso Estado do Pará

Nádia Cristina D’Ávila Ferreira (T) Alexandre Torres Maia (S) Marcelo Bastos Françoso (S)

Estado do Tocantins Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Coordenação das Organizações 
Indígenas da  
Amazônia Brasileira – COIAB

Belizário Franco Neto (S) Adriana Ramos (T) Kleber Luiz Santos dos Santos (S)

Confederação Nacional da
Indústria – CNI

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Mario Augusto Campos Cardoso (S) Fernando Castanheira Neto (S) Marco Antonio Raupp (T)
Helena Bonciani Nader (S)
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Outras autoridades e convidados presentes

BNDES MMA SEDAM/MRO

Luciano Coutinho 
Eduardo Rath Fingerl 
Yolanda Ramalho
Ricardo Ramos
Equipe técnica

Izabella Teixeira
Marco Conde
Mauro Pires

Paulo Roberto Ventura Brandão

Governo de Rondônia FETAG/CONTAG WWF

Sandro Bergamin Célia Muniz da Silva Mauro Armelin 

Ausentes

Casa Civil da Presidência da República
Estado do Amapá
Estado do Maranhão
Estado de Roraima

 



2

Registro de 
Encaminhamentos 
e Temas (RET) da 
2ª Reunião

<

Brasília
19.11.2008

Serviço Florestal 
Brasileiro



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 9

RET 2

<

Pauta 

1. Aprovação do RET da 1ª reunião do COFA
2. Minuta do Regimento Interno do COFA
3. Diretrizes e Critérios do Fundo Amazônia
4. Informes 

Abertura dos Trabalhos 
1. Previamente foi distribuída aos participantes uma pasta contendo a ata da primeira reunião do 

COFA, a minuta das diretrizes do Fundo Amazônia, a minuta do Regimento Interno do COFA e a 
portaria nº 96, de 23 de outubro de 2008. Logo em seguida, os membros presentes na reunião se 
apresentaram.

2. A reunião foi aberta pelo representante suplente do Ministério do Meio Ambiente, Tasso Rezende 
de Azevedo, e foi aprovado o formato sucinto da primeira ata e seu conteúdo com pequenas 
alterações, conforme documento em anexo, que por decisão do COFA passa a ser denominado 
Registro de Encaminhamentos e Temas (RET).

3. Em atendimento ao segundo item da pauta, o representante suplente do Ministério do Meio 
Ambiente, Tasso Rezende de Azevedo, leu os itens da minuta do Regimento Interno do COFA para 
que os participantes manifestassem suas opiniões. Ao término das discussões o Regimento Interno 
do COFA foi aprovado com alterações pelos presentes, conforme documento em anexo.

4. Dentre as alterações, destaca-se que o novo prazo será até 30 de junho de 2009, durante qual 
serão considerados aptos a votarem os Estados que estiverem comprovadamente desenvolvendo 
seu Plano Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento. Também, destaca-se no art. 2º a 
possibilidade de no impedimento de participação dos representantes Titular e Suplente, a indicação 
de um representante para reunião específica que terá direito a voz e voto.

5. Após um breve intervalo, passou-se para o terceiro item da pauta, a discussão das diretrizes e 
critérios do Fundo Amazônia. O representante suplente do Ministério do Meio Ambiente, Tasso 
Rezende de Azevedo, leu todos os pontos da minuta das diretrizes do Fundo Amazônia para 
que os participantes se manifestassem a respeito de possíveis alterações e discordâncias. Após 
longas discussões, as diretrizes do Fundo Amazônia foram aprovadas com alterações, conforme 
documento anexo.

6. Da minuta, foram alteradas as diretrizes relacionadas aos condicionantes mínimos para projetos, 
aos critérios de equidade de aplicação dos recursos e aos critérios de priorização, ficando 
inalteradas as propostas de diretrizes relacionadas às modalidades de aplicação dos recursos e 
às restrições de usos dos recursos. Foram alterados também os itens da priorização temática e os 
limites de aplicação total dos recursos no ano entre os biomas.

7. Por fim, a representante titular da FBOMS, Adriana Ramos, solicitou registrar na RET, lamentar a 
ausência da representante da Casa Civil em duas reuniões consecutivas do COFA.
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Decisões Tomadas
 ǧAs reuniões do COFA serão documentadas através de Registro de Encaminhamentos e Temas 

(RET), que será disponibilizado na rede mundial de computadores internet.  

 ǧAprovado o Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 1 Reunião do COFA, realizada em 
24 de outubro de 2008. 

 ǧAprovado o Regimento Interno, conforme documento em anexo. 

 ǧAprovado o documento “Diretrizes para Aplicação dos Recursos do Fundo Amazônia”,conforme 
documento em anexo.

Representantes presentes à reunião: 
Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente

Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social – BNDES

Confederação Nacional da
Indústria – CNI

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

João Carlos Ferraz (T)
Eduardo Carvalho B. de Mello (S)

Mario Augusto Campos Cardoso (S) Fani Mamede (T)

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Estado do Acre Estado do Pará

Kleber Luiz Santos dos Santos (S) Carlos Ovídio Duarte da Rocha (S) Marcelo Bastos Françoso (S)

Estado do Rondônia Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Cletho Muniz de Brito (T)
Ibaldeci dos Santos Ferreira (S)

Adriana Ramos (T)
Jean Pierre Leroy (S)

José Pereira Dias (T)

Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério das Relações 
Exteriores Ministério do Desenvolvimento 

Agrário

Luiz Antônio Rodrigues Elias (T) André Odenbreit Carvalho (T)
Daniel Maia (T)
Márcia da Silva Quadrado (S)

Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Ministério do Meio Ambiente Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República

Marcos Otávio Bezerra Prates (S) Carlos Minc (T)
Tasso Rezende de Azevedo (S) Alberto Carlos Lourenço Pereira (S)

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC:

Helena Bonciani Nader (S)



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 11

RET 2

<

Outras autoridades e convidados presentes

BNDES MDA Serviço Florestal Brasileiro

Eduardo Rath Fingerl 
Frederico Costa Carvalho

Marco Aurélio Marco Conde

IPAM Embaixada da Noruega MMA

André Lima Patrícia Faraco Benthien Nazaré Soares

MCT

Maria de Herudes Santos

Ausentes

Casa Civil da Presidência da República 
Estado do Amapá 
Estado do Amazonas 
Estado do Maranhão 
Estado do Mato Grosso 
Estado de Roraima 
Estado do Tocantins 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Pauta

1. Aprovação do RET da 2ª reunião do COFA
2. Informes

2.1. Processo de implementação do Fundo no âmbito do BNDES (relato do Banco)
2.1.1. Estruturação interna no BNDES
2.1.2. Acordo com a Noruega
2.1.3. Sítio na Internet, domínios registrados e “branding” da marca do Fundo Amazônia – 
Fundo Amazônia.
2.1.4. Workshops 

2.2. Acordo BNDES, MMA e Serviço Florestal Brasileiro (relato do MMA)
2.3. Comunicação sobre a acumulação de créditos de captação e a definição do valor equivalente 
de carbono para fins de emissão dos diplomas de contribuição (relato do MMA)
2.4. Implantação dos planos de combate ao desmatamento (relato dos Estados) 

3. Pontos de pauta
3.1. Formação da carteira de projetos
3.2. Modelos de carta-consulta
3.3. Discussão sobre participação em projetos cujos beneficiários são empresas privadas 

4. Estudos estratégicos (BNDES/McKinsey)
5. Agendamento da próxima reunião 

Abertura dos Trabalhos 

Preliminares
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo a RET da 2ª Reunião do COFA, as Diretrizes do 
COFA e a minuta do Regulamento do COFA, o Acordo de Cooperação MMA-SFB-BNDES, o Contrato de 
Doação celebrado entre a Noruega e o BNDES e portarias com os nomes dos membros do COFA.

A reunião foi aberta por João Carlos Ferraz, Diretor do BNDES, representando o Presidente do 
BNDES, seguida pelo Presidente do COFA, Carlos Minc (MMA), que fez um balanço das ações 
visando à redução do desmatamento na Amazônia e seus resultados, ressaltou a necessidade 
de que as operações do Fundo Amazônia sejam iniciadas com bons projetos e transferiu a 
presidência da reunião para Tasso Azevedo (MMA).

1. Aprovação do RET da 2ª Reunião do COFA
O Comitê aprovou o RET da 2ª Reunião do COFA, e o regulamento e diretrizes a ele anexas. 

2. Informes

2.1. Processo de implementação do Fundo no âmbito do BNDES

1. Estrutura, planos e atividades atuais da recém criada Área de Meio Ambiente do BNDES;
2. Contrato de doação firmado com a Noruega;
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3. Site e e-mail do Fundo Amazônia;
4. Apresentação da marca por representante da agência de publicidade do BNDES;
5. Oficinas realizadas no BNDES sobre a Amazônia, a primeira sobre aspectos gerais e a   
 segunda sobre ciência e tecnologia; planejadas mais duas, sobre aspectos sociais e sobre  
 empresas e empreendedorismo.

Observações dos participantes:

Sugeriu-se a inclusão na marca de imagens que representem o homem amazônico. Solicitou-se 
que a Secretaria Técnica mantenha o COFA informado de atividades que possam ser de interesse 
ou de interface com o Fundo Amazônia, tais como as oficinas realizadas no BNDES.

Em relação ao contrato de doação celebrado com a Noruega, esclareceu-se que serão realizadas 
reuniões anuais com os doadores sobre a continuidade de sua participação no Fundo Amazônia. 
Sugeriu-se que seja feita uma oficina com os estados, de preferência em Brasília, para maior 
conveniência dos estados amazônicos. A intenção do BNDES é visitar cada estado.

2.2. Acordo BNDES, MMA e Serviço Florestal Brasileiro (relato do MMA) 

Apresentou-se o acordo de cooperação BNDES-MMA-SFB, que formaliza o relacionamento do SFB 
com o BNDES e as atividades do Fundo Amazônia com o combate ao desmatamento.

2.3. Comunicação sobre a acumulação de créditos de captação e a definição do valor 
equivalente de carbono para fins de emissão dos diplomas de contribuição 

Apresentou-se o funcionamento do mecanismo de captação, no qual os limites de captação são 
cumulativos, de forma que emissões da última janela de captação devem ser usadas até serem 
esgotadas, quando poderão ser utilizados saldos de janelas anteriores. Comunicou-se que será 
criado um procedimento formal de informação da redução do desmatamento do SFB para o BNDES.

2.4. Implantação dos planos de combate ao desmatamento (relato dos Estados) 

Informou-se que o PPCDAM nacional entra agora na segunda fase, com metas de redução, 
visando a desmatamento muito inferior àquele registrado em 1998. Ressaltou-se a importância de 
complementação do plano nacional pelos PPCDs estaduais.  

Apresentou-se o panorama dos planos estaduais (dos nove estados que formam a Amazônia legal, 
sete estão em processo de elaboração), cuja situação encontra-se abaixo resumida: 

Amazonas:  apresentou no mês passado uma primeira versão e concluirá o processo de 
consulta pública.

Amapá: iniciou a elaboração de seu plano pelo diagnóstico da situação ambiental e florestal, 
para depois  passar por consulta pública.

Acre: serão realizadas consultas públicas para lançamento da primeira versão do plano.

Mato Grosso: previsão de conclusão para o fim do próximo mês.

Pará: em fase de consulta pública sendo a  conclusão da primeira versão prevista para a próxima 
semana. 

Tocantins: plano em fase de conclusão com as consultas públicas realizadas já realizadas. 
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Rondônia: já tem equipe destacada para o processo e está realizando o diagnóstico.

Os planos estaduais seguem as grandes linhas do plano federal: 

(1) ordenamento territorial, com ações de regularização fundiária, criação de UCs, zoneamento,  

(2) monitoramento e controle (fiscalização, integração de ações, ações de inteligência), 

(3) atividades produtivas, 

(4) governança. Observou-se que seria interessante que cada estado assumisse compromisso 
com metas de redução de desmatamento estaduais e cada plano estadual procurasse ter 
relação com essas metas. Informou-se ainda que o MMA está apoiando planos municipais 
de redução do desmatamento, particularmente em São Félix do Xingu, que Paragominas 
começou um processo recente de pacto pela redução do desmatamento e que Tailândia está 
ensaiando um movimento nessa direção. A seguir cada representante estadual informou sobre o 
andamento do PPCD de seu estado.

O BNDES, após receber os planos, os publicará no site para orientação da seleção de projetos, que 
devem ser coerentes com o PPCDAM e os PPCDs estaduais. 

Esclareceu-se ainda que as metas dos estados devem ser determinadas independentemente das 
metas nacionais e que, no caso dos estados que possuem mais de um bioma, as metas estaduais 
serão para a totalidade dos respectivos biomas. 

Em relação à cláusula segunda do Acordo BNDES-MMA-SFB, informou-se que o papel da Secretaria 
Executiva do MMA no PPCD é subsidiar com análise, diagnósticos e recomendações, e que, para 
este fim, será realizada uma reunião de avaliação preliminar no Ministério antes da conclusão dos 
planos estaduais. 

Ressaltou-se também a importância de se realizar encontro com a equipe do Plano Clima sobre 
a recepção do trabalho na COP 15 em Copenhague,  para harmonizar as metas e os gastos, e 
informação sobre a ação dos estados em prol da conservação da biodiversidade. 

Solicitou-se à Secretaria Executiva que o calendário dos planos estaduais de combate ao 
desmatamento seja incluído no RET. Informou-se que o MMA estará trabalhando com Roraima e 
Maranhão para definição de seus calendários também. 

Propôs-se uma inversão da programação adiantando a seção 4, Estudos Estratégicos, em relação à 
seção 3, Pontos de Pauta. 

3. Estudos estratégicos 

Marcus Frank (McKinsey) fez a apresentação dos subsídios da McKinsey & Co. para a gestão do 
Fundo Amazônia, e observou que o gestor do Fundo Amazônia possui um número de pessoas 
reduzido e recebe taxa de administração também menor do que as entidades administradoras de 
outros fundos de doação citados na apresentação.  

4. Pontos de Pauta 

4.1. Formação da carteira de projetos (com inversão de pauta) 
Apresentaram-se os projetos classificados pelas quatro áreas de atuação do Fundo Amazônia 
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nas categorias “em perspectiva” e “carta-consulta”. “Em perspectiva” são aqueles projetos que já 
foram objeto de um email, uma carta, ou uma reunião, e dos quais há expectativa de receber carta-
consulta; em “Carta-consulta”, os projetos cujas cartas-consulta já foram enviadas ao BNDES.  
  
 Informou-se que os projetos são muito diversos, inclusive em relação à existência de subprojetos 
(há projetos que incluem subprojetos semelhantes para vários municípios).  
  
 Informou-se também que, especialmente na área de atividades florestais sustentáveis, o BNDES 
está induzindo a demanda para aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos projetos, 
inclusive com a ajuda de membros do COFA.  
  
 Foi anunciado que o BNDES está planejando visitar todos os estados,  um grande número de 
municípios e todos os ministérios envolvidos na questão amazônica, para a captação de projetos. 
Além disso, como 20% dos recursos do Fundo Amazônia podem ser aplicados em projetos de 
monitoramento em outros biomas ou outros países tropicais, o BNDES está iniciando ação de  
fomento com os países vizinhos amazônicos por intermédio da CEPAL.  
  
 Recomendou-se que o BNDES informe no site a possibilidade de envio de consultas preliminares 
informais por carta, email, ou telefone para verificação prévia pela equipe do DEFAM. Esclareceu-se 
que o BNDES não vai estruturar consultas, apenas tirar dúvidas.

4.2. Modelos de carta-consulta

A Secretaria Executiva informou que os roteiros de carta-consulta encontram-se disponíveis no site 
do Fundo Amazônia.

4.3. Discussão sobre participação em projetos cujos beneficiários são empresas privadas

Lembrou-se que uma diretriz do COFA instrui o Fundo Amazônia a privilegiar as áreas de atividades 
produtivas sustentáveis e de desenvolvimento científico e tecnológico, e que muitos projetos 
nestas áreas são empreendidos por empresas privadas  com fins lucrativos e retorno incerto.  
  
 Esclareceu-se que o regulamento atual do Fundo Amazônia permite que se dirijam recursos não 
reembolsáveis para empresas com fins lucrativos, sem restrição, e que o objetivo foi trazer ao 
COFA a questão, pois não há, ainda, proposta para a atuação do Fundo Amazônia nestes casos.  
  
 O tema acima deverá ser retomado na próxima reunião.

Sumário das solicitações do COFA ao gestor do Fundo Amazônia:

I. articular com o COFA as rodadas de fomento estadual;
II. comunicar ao COFA a agenda dessas reuniões;
III. convidar os membros do COFA que estão nos estados ou que desejem se deslocar  
 para ir aos estados para que possam acompanhar;
IV. realizar com outros setores diálogos análogos àqueles que foram realizados com o  
 setor indígena, sendo anotada uma demanda do FNBF para que haja um diálogo com o  
 setor de manejo florestal sustentável;
V. elaborar uma iniciativa de prospecção e apoio a potenciais postulantes, no âmbito do  
 acordo BNDES-MMA-SFB; e
VI. evitar o estímulo  a projetos específicos.
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Recomendação aos membros do COFA:

I. estimular projetos que considerem importantes,
II. discutir uma linha de demanda induzida mediante edital, para resolver problemas   
 específicos;
III. visitar o site www.fundoamazonia.gov.br e dar um retorno à Secretaria Executiva.

5. Agendamento da próxima reunião 

Tasso Azevedo (MMA) manifestou a intenção de aumentar o número de reuniões neste ano, com 
alguns temas já inscritos: 

 (1) conhecer os planos estaduais de combate ao desmatamento, 

 (2) as diretrizes para o próximo ano, e  

 (3) a aplicação de recursos do Fundo Amazônia em empresas privadas. Assim, haverá mais 
três oportunidades de encontro em 2009: em julho (para tratar dos planos de combate ao 
desmatamento), setembro e novembro. Não foi agendado o dia da próxima reunião, só o mês, que 
será o de julho. Reforçou que doravante as reuniões do COFA serão sempre programadas para 
começar às 10 horas e terminar às 17 horas e deu por encerrada esta reunião.

Decisões Tomadas e Recomendações

 ǧA RET da 2ª Reunião foi aprovada. 

 ǧRecomendações ao BNDES

1. Uma vez que a marca concebida para o Fundo Amazônia apresenta caracteres vazados,  
 acrescentar imagem com o homem amazônico;
2. Para transmitir a idéia de que o Fundo Amazônia não é governamental, tentar obter os   
 domínios fundoamazonia.br e amazonfund.br;
3. Montar mecanismo de comunicação periódica com o COFA para informar o andamento dos  
 assuntos de interesse aos trabalhos;
4. Realizar oficinas setoriais, a exemplo da que foi realizada com a COIAB;
5. Proporcionar no site do Fundo Amazônia uma descrição clara e transparente do processo  
 de encaminhamento e avaliação de projetos no BNDES;
6. Publicar no site informações sobre o mecanismo de consulta informal ao banco sobre   
 apresentação de projetos;
7. Informar previamente os membros do COFA sobre a programação das oficinas nos estados;
8. Preparar documento sobre projetos de sociedades com fins lucrativos para instruir   
 discussão na próxima reunião do COFA;
9. Preparar pauta com descrição de todos os pontos de pauta com 

I. problema; 
II. antecedentes; 
III. materiais relacionados disponíveis; 
IV. propostas de encaminhamento; 
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10. Doravante programar as reuniões do COFA para se iniciarem às 10 horas e terminarem às 
17 horas;
11. Programar a 4ª, 5ª e 6ª Reuniões do COFA para julho, set. e novembro de 2009;
12. Incluir em reuniões próximas (i) a questão do apoio a empreendimentos com fins lucrativos 
e (ii) as diretrizes para 2010;
13. Disponibilizar aos membros do COFA as apresentações feitas durante a reunião;
14. Traduzir para o português e disponibilizar no site o contrato de doação celebrado com a 
Noruega. 
 

 ǧRecomendação ao MMA 

Formalizar por meio do ato adequado a determinação do valor da tonelada de carbono a usar 
no cálculo do valor das captações autorizadas pela redução das emissões por desmatamento.  

 ǧRecomendação ao BNDES, MMA e SFB 

Desenvolver iniciativa de capacitação e fomento de projetos especialmente para pequenas 
instituições públicas, comunitárias, e privadas.  

 ǧOutras recomendações 

Os membros do COFA enviarão comentários sobre o site para aprimoramento.  

 ǧCronograma da finalização dos planos de prevenção e combate ao desmatamento nacional e 
estaduais:

Acre Junho

Amapá Agosto

Amazonas Julho

Maranhão a iniciar (transição de governo)

Mato Grosso Julho

Rondônia Julho

Roraima -

Tocantins Junho

 ǧMMA convocará reunião em Brasília com todos estados (convidando todos membros do COFA) 
para avaliar e tirar lições do processo de combate ao desmatamento nos estados.



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 19

RET 3

<

Representantes presentes à reunião: 
Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente

Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social – BNDES

Casa Civil da Presidência da 
República

Estado do Acre

João Carlos Ferraz (T)
Eduardo Carvalho B. de Mello (S)

Johaness Eck (S) Magali Medeiros (ad hoc)

Estado do Amapá Estado do Amazonas Estado do Maranhão

Alberto Pereira Góes (T) Nádia Cristina D’Ávila Ferreira (T) Washington Luis C. Rio Branco (T)

Estado do Mato Grosso Estado de Rondônia Estado do Tocantins

Luiz Henrique Chaves Daldegan (T) Cletho Muniz de Brito (T) Belizário Franco Neto (S)

Confederação Nacional da
Indústria – CNI

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Coordenação das Organizações 
Indígenas da  
Amazônia Brasileira – COIAB

Mario Augusto Campos Cardoso (S) Fani Mamede (T) Francisco Avelino Batista (T)

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Adriana Ramos (T) Fernando Castanheira Neto (S) Helinton José Rocha (S)

Ministério das Relações Exteriores Ministério do Desenvolvimento 
Agrário

Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

André Odenbreit Carvalho (T) Marcos Pavarino (ad hoc) Marcos Otávio Bezerra Prates (S)

Ministério do Meio Ambiente Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República:

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Carlos Minc (T)
Tasso Rezende de Azevedo (S) 

Alberto Carlos Lourenço Pereira (S) Helena Bonciani Nader (S)



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 20

RET 3

<

Outras autoridades, convidados e observadores apresentados na gravação em áudio

BNDES MMA Serviço Florestal Brasileiro

Raul Andrade
Israel Blajberg
Cléber Zambarda
Daniel Rossi Soeiro
Sebastião Pereira
Mônica Magnavita
Bernardo Braune
Daniela Baccas
Guilherme Accioly
Luiz Antônio Pazos
Sérgio Eduardo Weguelin Vieira 
Lígia Frias

Izabella Teixeira
Nazaré Soares
Mauro Pires
Maria Cecília Brito

Marco Conde
Thaís Juvenal
Antônio Carlos Hummel

Governo de Rondônia COIAB DPZ (agência de propaganda do 
BNDES)

Sandro Bergamin Kleber Aripuna Santos dos Santos Felipe Raposo 

Observador da Articulação dos 
Povos Indígenas da Região Sul do 
Brasil – APINSUL

Estado do Mato Grosso McKinsey & Co.

(nome inaudível) Alessandro Borges Marcus Frank

IPAM Estado do Amapá

Paula Franca Moreira Antonio Carlos da Silva Faria

Ausentes

Ministério da Ciência e Tecnologia
Estado do Pará
Estado de Roraima
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Pauta

1. Aprovação do RET da 3ª reunião do COFA
2. Aprovação da Pauta
3. Tema de pauta: Apoio e empreendimentos sem fins lucrativos
4. Informes

4.1. Balanço das recomendações do COFA
4.2. Esforços de captação de recursos
4.3. Carteira de projetos
4.4. Programação das visitas aos estados amazônicos
4.5. Relatório de Atividades
4.6. Apresentação da nova política do BNDES para o setor da pecuária e dos novos programas 
florestais.

5. Encerramento
 5.1.   Leitura das decisões tomadas 
 5.2.  Agendamento da próxima reunião do COFA

Abertura dos Trabalhos 

Preliminares
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo:

• Agenda da reunião;
• Pauta da reunião;
• RET da 3ª reunião do COFA;
• Texto para discussão sobre apoio a empreendimentos com fins lucrativos;
• Agenda da rodada de apresentações do Fundo Amazônia nos estados;
• Diretrizes socioambientais e instrumentos de apoio financeiro para a cadeia produtiva da  
 pecuária bovina;
• Notícia “Novos programas apóiam conservação florestal e recuperação de áreas   
 degradadas”;
• Regimento Interno;
• Lista dos Membros do COFA.

A reunião foi aberta por Eduardo Rath Fingerl, Diretor do BNDES, representando o Presidente do 
BNDES, que agradeceu a colaboração do Diretor João Carlos Ferraz e do ex-Chefe do Departamento de 
Gestão do Fundo Amazônia – DEFAM, Eduardo Bandeira de Mello, ora sendo substituídos por Eduardo 
Rath Fingerl (titular) e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira (suplente).   
  
 João Carlos Ferraz, Diretor da Área de Planejamento do BNDES, esclareceu que, quando o Fundo 
Amazônia foi criado, o assunto Meio Ambiente era coordenado por uma unidade em nível de 
departamento, na Área de Planejamento. Como posteriormente foi criada uma Área de Meio Ambiente 
para tratar do assunto, é natural que o BNDES passe a ser representado no COFA pelo diretor e pelo 
superintendente desta nova área.
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Em seguida o Presidente do COFA, Ministro Carlos Minc fez um balanço do desmatamento na Amazônia, 
que este ano diminuiu substancialmente, sendo que 90% deveu-se a ações de controle, fiscalização 
e monitoramento, como corte de crédito, leilão de madeira, aumento do efetivo do IBAMA, e 10% aos 
pactos setoriais, como da soja, madeira, e ação de bancos privados. Expressou sua expectativa de que 
para o próximo ano de 2010, haja uma redução adicional de 40% por conta de ações como a Operação 
Arco Verde, o Fundo Amazônia, os zoneamentos econômico-ecológicos e a regularização fundiária, além 
da ampliação de outros acordos setoriais. Concluiu que cada vez tornam-se mais custosas e menos 
eficazes as medidas de comando e controle para conter o desmatamento, indicando a necessidade de 
acionar novos mecanismos, como o fomento a atividades florestais sustentáveis, caso contrário será 
cada vez mais difícil cumprir as metas, e que se o desmatamento crescer, nossos doadores irão recuar. 
Ao terminar, passou a presidência da reunião para o representante suplente do MMA, Tasso Azevedo.

1. Aprovação do RET da 3ª Reunião do COFA
O Presidente da Reunião solicitou que os presentes se manifestassem sobre o RET da 3ª. Reunião. 
Não havendo comentários, este foi aprovado. 

2. Aprovação da Pauta
A pauta proposta foi aprovada. 

3. Temas de pauta: Apoio a empreendimentos com fins lucrativos
Foi realizada uma apresentação pelo BNDES, enfocando duas das áreas de atuação do Fundo 
Amazônia:  

I. atividades produtivas sustentáveis e 
II. desenvolvimento científico e tecnológico aplicado ao uso sustentável da biodiversidade,                                  
 onde, principalmente, projetos são executados por empresas com finalidade lucrativa. 

Em seguida, o BNDES formulou ao COFA os seguintes quesitos:

1. O BNDES deve conceder colaborações financeiras não reembolsáveis a quaisquer   
 empreendimentos com fins lucrativos que se coadunem com os objetivos e diretrizes do  
 Fundo Amazônia?
2. Em caso negativo, o BNDES deve apoiar com recursos não reembolsáveis alguma   
 categoria de empreendimento com fins lucrativos? Quais seriam as características destes  
 empreendimentos?
3. Ainda em caso de resposta negativa para a questão 1, o BNDES, se fosse possível, deveria  
 conceder colaborações financeiras reembolsáveis a empresas para projetos com fins   
 lucrativos? Quais seriam as características destes empreendimentos?
4. O Decreto 6.527, de 1º de agosto de 2008, permite apenas a concessão de colaborações  
 financeiras não reembolsáveis. Seria adequado que o Governo Federal estabelecesse nova  
 disciplina dos normativos do Fundo Amazônia a fim de permitir que a aplicação dos   
 recursos de tal Fundo sejam reembolsáveis em determinadas situações? 

De forma geral foram dados os seguintes encaminhamentos para as questões acima:

1. Não.
2. Sim. Devem haver critérios  e estes precisam ser estabelecidos.  Algumas sugestões 
incluem: 

I. benefícios coletivos dos projetos; 
II. contrapartida mínima.
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3. Não nesta fase do Fundo Amazônia. Pode voltar a ser discutido no futuro.
4. Não. 

Com base das respostas acima os membros foram convidados a refletir sobre como o BNDES 
deveria tratar os projetos que já estão processo de análise uma vez que atualmente não existem 
restrições ao financiamento de projetos com fins lucrativos. 

Foram apresentadas diferentes visões e formuladas duas propostas para votação: 

1. Suspender o apoio a empreendimentos com fins lucrativos até a definição de critérios na  
 próxima reunião do COFA;
2. Manter o apoio, com recomendação ao BNDES de cuidados especiais nos projetos de   
 montante suficientemente elevado que possa ameaçar a continuidade das operações pelo  
 comprometimento de parcela substantiva dos recursos disponíveis, bem como em   
 projetos de empresas de grande porte. 

As três câmaras do COFA – governo federal, governos estaduais e Sociedade Civil, se reuniram 
separadamente para decidir seus respectivos votos, após o que a câmara do governo federal votou 
na proposta 2, a câmara da sociedade civil votou na proposta 2 e a câmara dos governos estaduais 
votou na proposta 1.  
  
Como o Regimento Interno dispõe que as decisões serão tomadas pela unanimidade das três 
câmaras, nenhuma das propostas foi aprovada e portanto a regra atual permanecerá como está 
até que novos critérios sejam aprovados pelo COFA.

4. Informes

4.1 Balanço das recomendações do COFA

O BNDES apresentou o andamento das providências relativas aos diversos assuntos tratados na 3ª 
Reunião do COFA. Ver Anexo 1.

4.2 Esforços de captação de recursos

A Área Internacional do BNDES informou que, após o aporte de 700 milhões de coroas 
(aproximadamente R$ 200 milhões) pela Noruega, a estratégia para o segundo semestre de 2009 é 
de incrementar os contactos bilaterais, o que vem sendo feito com diversos países, especialmente 
a Alemanha.  
  
Os esforços de captação estão sendo conduzidos em harmonia com a Área de Meio Ambiente, 
sendo que fundações configuram-se como possíveis grandes doadores.  
  
 Trata-se de uma ação bem mais complexa, que envolverá também outras áreas do BNDES.  

4.3 Carteira de projetos

Foi apresentado o fluxo de tramitação de projetos no BNDES, a carteira de projetos do Fundo 
Amazônia, e expostos os desafios encontrados, de caráter geral, quanto ao projeto e quanto ao 
proponente.  
  
 O BNDES informou que um roteiro de carta-consulta adequado para projetos em Ciência e 
Tecnologia já foi elaborado e publicado no site do Fundo Amazônia, e será divulgado nas rodadas 
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pelos estados amazônicos a partir da próxima semana.  
  
Manifestaram-se queixas de que a questão do sigilo bancário distancia o COFA dos projetos em 
perspectiva. Foi mencionado, como exemplo, o anúncio recente, na mídia, de que certos projetos 
já haviam sido aprovados pelo Fundo Amazônia. O BNDES esclareceu que, se não cumprir o 
sigilo bancário, poderá incorrer em penalidades legais, mas que, assim que os projetos forem 
sendo contratados, serão divulgados no site do Fundo Amazônia. Explicou a diferença entre o 
enquadramento, no qual se emite uma carta ao postulante comunicando a decisão de acolher a 
consulta, a aprovação pela Diretoria e a contratação. Membros do COFA pediram uma solução que 
lhes permitam ter informações mínimas, porém maiores do que as que estão sendo fornecidas, 
sobre os projetos em tramitação no BNDES. Ressaltou-se a necessidade de registrar no RET a 
preocupação com vazamento de informação e a recomendação a todos os membros de manter 
reserva em relação aos projetos.  
  
O BNDES solicitou ao COFA diretrizes para priorização de projetos no caso de haver demanda por 
recursos do Fundo Amazônia seria maior que a oferta. O Presidente do COFA sugeriu que fosse 
criada uma comissão para propor diretrizes adicionais para a próxima reunião do COFA, na qual se 
discutiriam dois temas fundamentais:

I. critérios para projetos de fundo econômico com recursos não-reembolsáveis, e
II. critérios de priorização para os projetos.

4.4 Programação das visitas aos estados amazônicos

O BNDES apresentou a programação da rodada de apresentações do Fundo Amazônia nos estados 
amazônicos, de 10 a 14 de agosto de 2009 e de 24 a 28 de agosto de 2009, conforme tabela 
fornecida a todos os membros do COFA na pasta desta Reunião.

4.5 Relatório de Atividades

Este ponto foi transferido para a próxima reunião do COFA.

4.6 Apresentação da nova política do BNDES para o setor da pecuária e dos novos 
programas florestais.  

Este ponto foi transferido para a próxima reunião do COFA.

4.7 Debates

• Comentou-se que a Amazônia necessita de elevado volume de recursos e que há 
necessidade de o Governo Brasileiro também aportá-los, ao que o Presidente da Reunião 
respondeu que o Governo Federal não pode alocar recursos ao Fundo Amazônia, já que este foi 
criado como mecanismo privado de regras diferenciadas, e não como mais um fundo público. 

• Comentou-se que a comunidade cientifica  parece desconhecer a existência do Fundo 
Amazônia, dado existirem apenas sete projetos de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico. 

• Foi proposto que as Reuniões do COFA sejam  realizadas não apenas no Rio de Janeiro, mas 
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também na Região Amazônica, ou serem alternadas, já que a Sociedade Amazônica precisa ter 
um conhecimento maior sobre o Fundo Amazônia. 

• Foi solicitado ainda ao BNDES fazer uma apresentação do Fundo Amazônia na Reunião dos 
Governadores da Amazônia, em Macapá, 25 de setembro de 2009. 

• Sugeriu-se estabelecer estratégia para que o Fundo Amazônia se integre às ações que estão 
sendo realizadas em vários ministérios, visando ao desenvolvimento sustentável da Amazônia, e 
que estão sendo fomentadas por chamada pública.

5. Informes

O BNDES informou que está em planejamento um grande evento, a ser realizado na Noruega, 
em retribuição pela doação recebida, em paralelo ao grande evento de captação de recursos a 
ser realizado em paises europeus durante o festival de verão de Oslo. Seria uma das iniciativas 
do processo geral de captação, e para tanto se buscará o apoio da SECOM do Planalto, Governos 
Estaduais, Ministério do Turismo, e outras formas de colaboração.  

Agendamento da próxima reunião

Sugeriu-se que sejam realizadas reuniões do COFA na Amazônia, pois as reuniões no Rio de 
Janeiro, apesar de facilitar a presença de toda a equipe do BNDES, têm pouco impacto sobre a 
sociedade amazônica. Brasília seria um local de mais fácil acesso, mas na Amazônia haveria maior 
impacto.

Decidiu-se que a próxima reunião será em Brasília na segunda-feira, 21 de setembro de 2009, e as 
seguintes em Belém e Porto Velho, nesta ordem.

Informou-se que a apresentação em Rio Branco, no âmbito da Rodada de Apresentações do Fundo 
Amazônia, que estava “a definir” no calendário, foi marcada para 18 de setembro de 2009.

Decisões Tomadas

1. A RET da 3ª Reunião foi aprovada.
2. Quando a aplicação de recursos do Fundo Amazônia em projetos com fins lucrativos decidiu-se: 

a. Devem haver critérios específicos para aplicação de recursos não reembolsáveis em 
projetos;
b. Não é o momento para se discutir a implantação da modalidade de projetos com 
recursos reembolsáveis;
c. Uma comissão especial do COFA (ver abaixo) deve discutir os critérios para aplicação 
dos recursos em projetos com fins lucrativos e os de priorização em face dos recursos 
disponíveis.

3. Criou-se comissão temporária com objetivo de:

I. Propor critérios para limitação de aplicação de recursos não reembolsáveis em projetos 
com fins lucrativos;
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II. Propor mecanismo de abertura de informações sobre propostas de projetos 
apresentados ao Fundo Amazônia;
III. Propor critérios de hierarquização e priorização de projetos, incluindo a questão da escala.

A comissão será formada por 2 representantes de cada câmara (governo federal, governos 
estaduais e sociedade civil) que foram assim definidos:

a. Pelos governos estaduais: Amazonas (Nádia Cristina d'Ávila Ferreira) e Mato Grosso  (Luiz 
Henrique Chaves Daldegan);
b. Pela Sociedade Civil:  CNI (Mário Augusto de Campos Cardozo)  e CONTAG  (Fani Mamede);
c. Pelo governo federal: Casa Civil (Tereza Campello) e MDIC (Marcos Otávio Bezerra Prates).

4. O BNDES fará uma apresentação do Fundo Amazônia na Reunião de Governadores dos Estados 
Amazônicos em Macapá, 25 de setembro de 2009.
 
5. A próxima reunião do COFA será em Brasília, 21 de setembro de 2009, e as seguintes em Belém 
e Porto Velho e incorporará os temas de pauta adiados na 4ª reunião além da discussão sobre os 
temas que serão debatidos pela comissão especial.

Representantes presentes à reunião: 
Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente

Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Helinton José Rocha (S) Luiz Antonio Barreto de C.  (ad hoc) Marcos Otávio Bezerra Prates (S) 

Ministério do Meio Ambiente Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República

Casa Civil da Presidência da 
República

Carlos Minc (T)
Tasso Rezende de Azevedo (S) 

Alberto Carlos Lourenço Pereira (S) Tereza Helena G. B. Campello (T) 
Johaness Eck (S)

Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social – BNDES

Estado do Acre Estado do Amapá

Eduardo Rath Fingerl (T)
Sergio Eduardo Weguelin (S)

Eufran Ferreira do Amaral (T)
Antonio Carlos da Silva Faria (S)

Estado do Amazonas Estado do Maranhão Estado do Mato Grosso

Nádia Cristina D’Ávila Ferreira (T) Washington Luis C. Rio Branco (T) Luiz Henrique Chaves Daldegan (T)

Estado do Pará Estado de Rondônia Estado de Tocantins:

Aníbal Picanço (T) Cletho Muniz de Brito (T) Belizário Franco Neto (S)
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Confederação Nacional da
Indústria – CNI

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Justiniano de Queiroz Neto (T) 
Mario Augusto Campos Cardoso (S)

Fani Mamede (T)
Rosicleia dos Santos (S)

Adriana Ramos (T)

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Fernando Castanheira Neto (S) Marco Antonio Raupp (S)

Outras autoridades, convidados e observadores apresentados na gravação em áudio 
ou foram anotados na lista de presença

SEMA-RO SEMA/MT CONTAG

Waldir Amtiuk Salatiel A. Araújo Soraya Brandão

FAO/MAPA Estado do Acre SEMA/PA

Ivo Marzall Magaly Medeiros Rodolfo F. Pereira 

BNDES Serviço Florestal Brasileiro MMA

Ana Paula da Silva 
Caio Pinhão 
Claudia Nessi Zonenschain 
Claudia Soares Costa 
Cleber Zambarda 
Daniel Rossi Soeiro
Daniela Baccas
Eduardo Pontieri
Fernando Ceschin Rieche 
Flávio de Queiroz Salek 
Guilherme Aciolly
Israel Blajberg 
Lígia Gouget Frias 
João Carlos Ferraz 
Lauro Leão
Luiz Antônio Pazos
Marcio Macedo da Costa
Maria Amélia Pinheiro Pacheco 
Mônica Crespo Lopes Magnavita 
Otavio Lobão
Patrícia de Araújo Carneiro
Paulo Fuchs 
Raul Andrade

Marco Conde
Thaís Juvenal
Antônio Carlos Hummel

Carlos Felipe 
Nazaré Soares
Mauro Pires
Rony Lima

Ausentes

Estado de Roraima
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Anexo I

Assunto Providências Situação

1. Informe BNDES

1.1 LOGO

Descrição do logo deve incorporar a dimensão hu-
mana, desde a Justificativa

A agência de publicidade elaborou varia-
ção da marca tendo como fundo o homem 
amazônico.

Atendido

1.2 SITE

Garantir o domínio fundoamazonia.br e
amazonfund.br para que não caracterize fundo 
governamental.

Os domínios .br estão suspensos. O 
BNDES está encaminhando pedido de 
excepcionalidade.

Pendente

Membros do COFA enviar comentários sobre o site 
para aprimoramento.

Aguardando comentários dos membros do 
COFA. Pendente

1.3. COMUNICAÇÃO BNDES – COFA

BNDES deve montar mecanismo de comunicação 
periódica com COFA para informar andamento dos 
assuntos de correlatos os trabalhos da comissão

O BNDES está avaliando como estruturar mo-
delo de comunicação periódica, envolvendo 
forma, conteúdo, freqüência e mecanismos de 
divulgação. 

Em discussão

Reuniões  em temas correlatos com o Fundo 
Amazônia serão comunicadas ao membros do 
COFA

A divulgação da programação de reuniões com 
o enfoque referido será objeto do modelo de 
comunicação acima referido.

Será atendido.

2. Informe PPCDAM

Plano de Combate ao Desmatamento e Promoção 
da Conservação e Uso Sustentável da Floresta tem 
a seguinte programação de finalização  AM (julho); 
TO (junho); AP (ago); MT (julho); Rondônia (julho); 
Acre (junho)

O atendimento ao cronograma dos programas 
estaduais foi apresentado em reunião técnica 
promovida pelo MMA no BNDES em 6 de agos-
to de 2009.

Atendido

Maranhão ainda vai iniciar o processo (transição de 
governo)

Situação inalterada.
Pendente

MMA convocará reunião em Brasília com todos es-
tados (convidando todos membros do COFA) para 
avaliar e tirar lições do processo de combate ao 
desmatamento nos estados.

A reunião foi realizada no Rio de Janeiro, 6 de 
agosto de 2009.

Atendido

3. Fomento

Ações de fomento acontecerão em todos os esta-
dos  – membros do COFA serão previamente infor-
mados da programação e convidados para acom-
panhar as oficinas nos estados.

As ações de fomento serão realizadas em to-
dos os estados, com início na semana de 10 de 
agosto. A programação consta de informe des-
ta 4º Reunião. 

Atendido
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3. Fomento

Recomenda-se realizar oficinas setoriais (como foi 
feito com grupos indígena)

As oficinas estão em fase de planejamento e 
de articulação interinstitucional. 

Em elaboração

SFB/MMA/BNDES – desenvolver iniciativa de ca-
pacitação e fomento de projetos especialmente 
para pequenas instituições publica, comunitárias, 
privadas.

Será desenvolvida no âmbito do Acordo de 
Cooperação.

Em discussão

Site do Banco deve conter uma descrição clara e 
transparente do processo de encaminhamento e 
avaliação de projetos no banco. Deve conter infor-
mações sobre o mecanismo de consulta informal 
ao banco (precedido de descrição sumária do pro-
jeto) sobre os projetos.

No âmbito do modelo de comunicação es-
tratégica referido anteriormente, está sendo 
elaborado mecanismo de resposta às dúvidas 
mais freqüentes, a ser aprimorado a partir: da 
análise das consultas informais, das dificul-
dades observadas nas cartas-consulta e com 
base, dentre outros, nas demandas identifica-
das nas rodadas de divulgação e orientação 
programadas. 

Pendente

PROJETOS DE SOCIEDADES COM FINS LUCRATIVOS

Preocupação de caracterizar o que poderia ou não 
ser financiando de empreendimentos de socieda-
des com fins de lucro.

Foi preparada proposta para discussão e enca-
minhamento ainda nesta reuniçao. Atendido

É preciso definir o espectro de situações (por 
exemplo - uma cooperativa de pequenos produto-
res é bem diferente de uma grande empresa)

Fundo Amazônia não deve ser subsituto de linhas 
de crédito para projetos com fins econômicos.

Fundo Amazônia não deve ser subsituto de linhas de crédito para projetos com fins econômicos.

definir o espectro de situações (por exemplo - uma cooperativa de pequenos produtores é bem diferente de uma 
grande empresa)

caracterizar as modalidades de financiamento já existentes para empreendimentos com fins lucrativos e os proble-
mas para sua aplicação (ou, onde esta a complementariedade do Fundo Amazônia)

Caracterizar as situações/modalidades de aplicação que envolvem empreendimentos com fins lucrativos que pode-
riam ser financiadas pelo Fundo Amazônia e respectivas recomendações de regramento.

4. Procedimentos e Reuniões

4.1 PROCEDIMENTOS REUNIÃO

preparar pauta com descrição de todos os pontos 
e pauta com 

(i) problema; 
(ii) antecedentes; 
(iii) materiais relacionados/disponíveis; 
(iv) propostas de encaminhamento

Estes procedimentos já foram incorporados.

Atendido

Programar reuniões com tempo garantido para os 
temas de pauta (10 - 17hs)



4.2 PROCEDIMENTOS REUNIÃO

Reuniões em julho, setembro e novembro. A reunião de julho será realizada em 7 de 
agosto; as demais ainda não foram agendadas. Atendido em parte

Pauta deve incluir (i) questão de empresas no rece-
bimento de recursos; (ii) diretrizes para 2010.

A questão das empresas foi incluída na pau-
ta da 4ª Reunião e a discussão das diretrizes 
2010 será tema de reunião posterior.

4.3 OUTROS

Disponibilizar aos membros do COFA as apresenta-
çoes feitas durante a 3ª Reunião.

Serão disponibilizadas por meio eletrônico.

Traduzir e disponibilizar no site o acordo com a 
Noruega.

O Contrato de Doação já tem tradução oficial. 
Sua publicação no site está sendo avaliada 
internamente.
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Pauta

1. Aprovação do RET da 4ª reunião do COFA
2. Aprovação da Pauta
3. Temas de pauta:
 Relato da Comissão Temporária

I. “Critérios de restrição de aplicação em projetos com fins lucrativos”
II. “Divulgação de informações relacionadas aos projetos apresentados”
III. “Priorização do estoque de projetos” 

4. Informes:
• Apresentação do texto “Pelo Apoio a Fundos Amazônicos de Pequenos Projetos pelo Fundo 
Amazônia” por Adriana Ramos/FBOMS
• Nova política do BNDES para o setor da pecuária e dos novos programas florestais 

5. Agendamento da próxima reunião do COFA
6. Encaminhamentos
7. Representantes presentes à reunião
8. Representantes que não compareceram
9. Especialistas, convidados e observadores

Abertura dos Trabalhos 
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo:

• Agenda da reunião;
• Pauta da reunião;
• RET da 4ª reunião do COFA;
• Resumo da Reunião da Comissão Temporária;
• Texto “Pelo Apoio a Fundos Amazônicos de Pequenos Projetos” (Adriana Ramos/FBOMS);
• Regimento Interno;
• Lista dos Membros do COFA.

O Presidente Tasso Rezende de Azevedo abriu a reunião, às 10h40min, com a presença de 16 membros 
(verificado o atendimento do quórum regimental), passando às apresentações dos participantes 
e informou a presença, a seu convite, de representantes da Accountability que realizam estudo 
independente sobre o significado do Fundo Amazônia.

1. Aprovação do RET da 4ª Reunião do COFA 
Aprovado sem ressalvas.

2. Aprovação da Pauta 
Aprovada com a ressalva de antecipar para a manhã a apresentação do Informe do BNDES: “Nova 
política do BNDES para o setor da pecuária e dos novos programas florestais”.
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3. Tema de pauta:

3.1. Relato do trabalho da Comissão Temporária

Foi apresentado o relatório dos trabalhos da Comissão Temporária criada na 4ª reunião do COFA 
encarregada de discutir e encaminhar propostas sobre a definição de critérios para:

• Aplicação de recursos não-reembolsáveis em projetos com fins lucrativos (critérios e 
restrições);
• Divulgação de informações relacionadas aos projetos apresentados ao Fundo Amazônia;
• Priorização do estoque de projetos;
• Priorização e hierarquização de apoio aos projetos, consideradas as diversas áreas temáticas, 
ações e proponentes passíveis de se candidatarem ao uso dos recursos do Fundo Amazônia.

Após a apresentação do relatório da comissão (em anexo) segiu-se um debate sobre cada um dos 
temas de trabalho do grupo que terminou com o encaminhamento das seguintes diretrizes:

A. Publicidade de informações relacionadas aos projetos apresentados ao Fundo 
Amazônia

Deve ser dada publicidade por meio da internet no site do Fundo Amazônia aos seguintes dados 
de todos as propostas:

• tipo de instituição (incluindo os parceiros)
• local/abrangência geográfica do projeto;
• resumo com objetivo e indicadores;
• áreas temáticas do projeto;
• valor total do projeto e financimento solicitado;
• Nome do proponente e dos parceiros envolvidos no projeto quando forem instituições públicas.

A COFA soliciou ainda que sejam tomadas duas providências quando da publicidade de 
informações:

 ǧ Incluir no modelo de Carta Consulta para projetos a definição das informações que 
serão automaticamente publicizada pelo BNDES, quando da recepção da carta consulta.

 ǧ Revisar o parecer que conclui pela impossiblidade de publicação da identificação 
dos proponentes de projetos quando não forem instituições públicas, considerando que a 
publicação seria explicitada no próprio formulário de carta consulta e toda a experiência 
neste sentido com outras iniciativas na área sócio-ambiental. 

B. Critérios para projetos com fins lucrativos

• Os projetos com fins lucrativos devem contar com beneficios coletivos relacionados a:

 » infraestrutura produtiva de uso coletivo;
 » estudos e levantamentos com resultados disponibilizados à coletividade;
 » treinamento e capacitação abertos à coletividade;
 » desenvolvimento tecnologico com resultados abertos à coletividade;
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 » inovações replicáveis e de aplicação prática;
 » outros benefícios coletivos identificados no processo de avaliação dos projetos.

• Os projetos devem apresentar contrapartida mínima de 10 a 50% distribuída de acordo com 
escala e porte dos empreendedores.
• Os recursos do Fundo Amazônia não devem ser utilizados para substituir outras fontes de 
financiamento que o banco já dispõe para projetos com fins lucrativos.

Adicionalmente foram indicados os seguintes encaminhamentos: 

 ǧ Deve ser incorporado no modelo de carta consulta um campo para a autodeclaração 
de benefícios coletivos do projeto.

 ǧ O BNDES deve avaliar as alternativas e apresentar proposta de como tratar dos 
benefícios derivados de patentes resultantes direta ou indiretamente de aplicação dos 
recursos do Fundo Amazônia.

C. Priorização do estoque de projetos

A Comissão Temporária fez as seguintes recomendações ao COFA:

• O valor de um único projeto não deve ultrapassar 10% do valor total disponível no Fundo 
Amazônia para o ano.
• O valor aplicado em cada uma das quatro linhas temáticas não deve ser menor que 10% ou 
maior 40% dos recursos disponíveis no ano.
• Quando o valor total dos projetos for maior que o limite disponível integral, ou por linha 
temática, os projetos seguirão o processo de análise e formarão um estoque classificado 
segundo pontuação a ser definida pelo BNDES, baseada nos critérios de prioridade definidos 
pelo COFA. 

Adicionalmente foi indicado o seguinte encaminhamento: 

 ǧ O BNDES deve estabelecer um sistema de pontuação para ranqueamento dos 
projetos que excederem os recursos disponíveis no total ou por linha temática, tendo 
como base os critérios de prioridade do COFA.

4. Informes:

4.1. Apresentação do texto “Pelo Apoio a Fundos Amazônicos de Pequenos Projetos 
pelo Fundo Amazônia” – Adriana Ramos/FBOMS

Considerando a dificuldade de atender às comunidades mais pobres e menores, o texto apresenta 
o modelo operacional de organizações locais por meio de consórcio com outras entidades locais. 
Consórcio com entidades maiores poderia não proporcionar a representação das necessidades 
dos pequenos, o que se traz sendo exemplos de modelos de pequenos projetos em consórcio com 
razoável sucesso. 
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Alega o texto que o BNDES poderia, inclusive, considerar a possibilidade dessa modalidade, o que 
traria tranquilidade inclusive a ele mesmo, uma vez que operaria com uma entidade âncora que 
teria condições de oferecer a capilaridade, a transparência e o monitoramento necessários no caso 
de pequenas entidades.

Encaminhamento proposto: 

 ǧ BNDES deve promover seminário/reunião de trabalho para dicutir a experiência de 
fundos de pequenos projetos e estabelecer uma estratégia para a atuação do Fundo 
Amazônia para atuar nesta área. 

4.2. Nova política do BNDES para o setor da pecuária e dos novos programas florestais

O Sr. Marcio Macedo da Costa, Chefe do DEMAM – Departamento de Políticas e Estudos de Meio 
Ambiente do BNDES, fez a apresentação do tema aos presentes.

5.  Agendamento da próxima reunião do COFA

O Presidente informou que a última reunião do ano deverá revisar os critérios do COFA para 2010 
e sugeriu a apresentação do informe sobre as oficinas promovidas nos nove estados da Amazônia 
Legal sobre divulgação do Fundo Amazônia, onde ocorrerão dúvidas válidas, muita repercussão na 
mídia e a presença de diversas autoridades.

 ǧ Ficou acertado que a próxima reunião do COFA será agendada para a semana de 
        16 a 20 de novembro, em Belém. 
 

6. Encaminhamentos Finais e Encerramento

Ao final, a reunião contou com a presença e o pronunciamento do Exmo. Sr. Ministro de Estado do 
Meio Ambiente, Dr. Carlos Minc Baumfeld: 

Esclareceu que o Fundo Amazônia está em discussão há mais de três anos para acerto de 
detalhes, pois é uma concepção de fundo onde os doadores não têm assento, ou seja um fundo 
privado. Participaram dos trabalhos a Casa Civil, o Presidente Luciano Coutinho do BNDES, houve 
várias sugestões para destravar o processo, até que o Presidente Lula assinou o Decreto alusivo, 
em primeiro de agosto de 2008, há pouco mais de um ano. 

Seguiram-se debates sobre potenciais doadores além da Noruega, principal benfeitora do fundo. 

O Exmo. Senhor Ministro ressaltou a importância da aprovação de projetos antes da Reunião de 
Copenhagen, com critério e rigor, ressalvadas as questões operacionais. 

O BNDES informou que disponibilizará dados sobre os projetos no site e que, com certeza, os já 
enquadrados sairão antes da Reunião de  Copenhage.  

Em seguida o banco apresentou a carteira de projetos, instrumento indicador para ações de 
fomento e gerenciamento.  

A reunião foi encerrada às 17hs.
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Representantes presentes à reunião: 
Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Ministério das Relações Exteriores Ministério do Desenvolvimento 
Agrário

Helinton José Rocha (S) André Odenbreit Carvalho (T) Marco Pavarino (S)

Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Ministério do Meio Ambiente

Maria Luiza Brás Alves (S) Marcos Otávio Bezerra Prates (S) Carlos Minc (T)
Tasso Rezende de Azevedo (S) 

Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República

Casa Civil da Presidência da 
República

Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – 
BNDES

Alberto Carlos Lourenço Pereira (S) Tereza Helena G. B. Campello (T) 
Johaness Eck (S)

Sergio Eduardo Weguelin (S)

Estado do Acre Estado do Amapá Estado de Rondônia

Eufran Ferreira do Amaral (T) Alberto Pereira Góes (T) Cletho Muniz de Brito (T)

Estado do Tocantins Confederação Nacional da
Indústria – CNI

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Stalin Beze Bucar (T)
Raul Rodrigues de Freitas Jr. (S)

Justiniano de Queiroz Neto (T) Fani Mamede (T)

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o
Desenvolvimento – FBOMS:

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Adriana Ramos (T) Kleber Luiz Santos dos Santos (T) Marco Antonio Raupp (T)

Ausentes

Estado do Amazonas
Estado do Maranhão
Estado do Mato Grosso

Estado do Pará
Estado de Roraima
Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF)

Outras autoridades, especialistas, convidados e observadores

AccountAbility BNDES Serviço Florestal Brasileiro

Fernanda Polacow
João Boffino

Bernardo Von Haehling Braune 
Claudia Soares Costa 
Cleber Zambarda 
Israel Blajberg 
Marcio Macedo da Costa
Raul Andrade

Marco Conde
Thaís Juvenal
Antônio Carlos Hummel
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Pauta

9h00 Boas Vindas
09h15 Abertura dos trabalhos pelo Presidente do COFA
09h45 Discussão e votação do RET da 5ª Reunião
10h00 Apresentação de Informes (parte 1)

Relato sobre a 2ª Reunião do Comitê Técnico do Fundo Amazônia
Workshop sobre projetos de REDD no Brasil
Estudo de caso sobre Fundo Amazônia feito pela Accountability

11h00 Tema de pauta 1 
 Panorama da Carteira de Projetos do Fundo Amazônia
11h45 Tema de pauta 2 
 Critérios para contrapartida e projetos com fins lucrativos
12h30 Brunch
13h30 Tema de Pauta 3 
 Diretrizes e Critérios do COFA para Aplicação do Fundo Amazônia (rev. 2010)
15h30 Apresentação de Informes (parte 2)

Lançamento do livro de bolso das florestas brasileiras
Agenda do Fundo Amazônia na COP 15
Doação Noruega

16h15 Encaminhamentos
Definição de data próxima reunião COFA
Definição de data da Oficina com Fundos de Pequenos Projetos

17h30 Encerramento

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo:

1. Agenda da Reunião
2. Material RET 5ª Reunião
3. Material de Apoio

3.1. Resumo Executivo do Estudo do Accountability
3.2. Panorama de Projetos do Fundo Amazônico
3.3. Proposta do BNDES Critérios para Contrapartida
3.4. Diretrizes e Critérios do COFA
3.5. Agenda do Fundo Amazônia no COP 15
3.6. Proposta da Oficina de Pequenos Projetos

4. Lista de Membros do Comitê Orientador
5. Regimento Interno do COFA 
 

O Presidente Tasso Rezende de Azevedo abriu a reunião, às 10h40min, com a presença de 15 membros 
(verificado o quorum regimental), passando às apresentações dos participantes
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1. Aprovação do RET da 5ª. Reunião do COFA

Aprovado sem ressalvas.

2. Aprovação da Pauta

Aprovada, tendo sido alterada a ordem de apresentação do tema 1 “Panorama da Carteira de 
Projetos do Fundo Amazônia”, transferido para a tarde, após a finalização do tema 3 “Diretrizes e 
Critérios do COFA para Aplicação do Fundo Amazônia”.

3. Temas de pauta:

3.1. Critérios para contrapartida e projetos com fins lucrativos

O Presidente recuperou o histórico dos debates anteriores, em reuniões anteriores do COFA. 
Em princípio, não haveria restrições para projetos com fins lucrativos, desde que obedecidos os 
critérios pré-estabelecidos. 
  
Lembrou que foi formada uma comissão temporária na 4ª Reunião do COFA, para propor critérios 
mínimos para o apoio, que foram apresentados e acatados na 5ª Reunião do COFA. 
  
Basicamente, lembrou o Presidente, ficou decidido que para apoio a projetos com fins lucrativos, 
estes devem oferecer benefícios coletivos, devem apresentar contrapartida mínima de 10 a 50% 
distribuída de acordo com a escala e o porte dos empreendedores, não sendo possível a utilização 
de recursos do Fundo Amazônia para substituir fontes de financiamento, tais como linhas 
tradicionais do próprio BNDES. 
  
Lembrou por fim que ficou acertado entre COFA e o BNDES que este apresentaria na 6ª Reunião, 
uma proposta de detalhamento dos critérios para tratamento dos projetos com fins lucrativos, no 
que se refere à participação máxima do Fundo Amazônia nas fontes desses projetos. 
  
O BNDES apresentou sua proposta consubstanciada no quadro intitulado “Limites na Aplicação dos 
Recursos” (ver Anexo 1 a este RET), o qual continha os seguintes critérios:

• L1 – Projetos com fins econômicos;
• L2 – Projetos com fins econômicos de apoio a grupos sociais fragilizados;
• L3 – Projetos com fins econômicos de Arranjos Produtivos Locais (APLs) de uso coletivo;
• L4 – Projetos com fins econômicos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos em 
cooperação entre Instituições Tecnológicas (ITs) e entidades com fins econômicos.

Cada um dos quatro critérios foi debatido. 
O BNDES informou que poucos projetos definem claramente a questão do beneficio coletivo. Foi 
frisado por alguns membros que é necessário adquirir experiência mínima sobre esse assunto, 
o que somente será possível por meio do apoio a alguns projetos experimentais. Assim, ficou 
decidido, uma vez que as diretrizes gerais estão definidas, que o debate será retomado em futuras 
plenárias do COFA. 
  
L1 e L3 foram aprovados na íntegra.| Quanto ao L2 o COFA solicitou que o BNDES esclarecesse 
que a apropriação dos lucros deverá ser feita pelos membros da comunidade beneficiária. 
  
Quanto ao L4, foi solicitado que o BNDES explicite textualmente que se trata de “instituições 
tecnológicas públicas”. Dada a complexidade do tema e a exigüidade de tempo, o COFA decidiu 
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que não cabia continuar a discussão visando tomar quaisquer decisões sobre isso na 6ª Reunião. 
Assim, o L4 não foi aprovado. Ficou decidido que o BNDES apresentaria na 7ª Reunião do COFA 
proposta detalhada de tratamento a ser dado no caso de patente advinda de projetos com fins 
econômicos de pesquisa científica e tecnológica. 
  
Por último, frisou-se que se deve buscar apoiar somente projetos com fins lucrativos que 
apresentem características excepcionais, com elevada contribuição à redução do desmatamento e 
ao desenvolvimento sustentável na Amazônia.

 – Decisões e encaminhamentos

 ǧ O quadro “Limites na Aplicação dos Recursos” passar a integrar os Critérios e 
Diretrizes do COFA para 2010.

 ǧ O BNDES deverá apresentar na 7ª Reunião do COFA, proposta de tratamento das 
patentes geradas por projetos com fins econômicos de pesquisa científica e tecnológica, 
o que será destacado nas observações do quadro “Limites na Aplicação dos Recursos”, 
com a possibilidade de inclusão de critérios adicionais pelo COFA.

 ǧ No L2, ser mais explícito na descrição do critério, de modo a esclarecer que quem 
deve reter os lucros são os membros da comunidade beneficiária.

 ǧ Acrescentar, na tabela “Diretrizes e Critérios do Fundo Amazônia” um item 
relacionado à questão da necessidade do benefício coletivo e da regra de não-
substituição de fontes de financiamento.

 

3.2. Diretrizes e Critérios do COFA para Aplicação do Fundo Amazônia (rev. 2010)

O Presidente deu início às discussões sobre o tema, lembrando que o objetivo era definir as 
diretrizes e critérios para apoio a projetos do Fundo Amazônia em 2010. 
  
Iniciaram-se as discussões utilizando-se como guia as Tabelas Resumo das Diretrizes e Critérios 
para Aplicação do Fundo Amazônia, aprovadas para o exercício de 2009 (ver Anexo 2 a este RET). 
  
Na revisão do quadro quadro A – “Critérios de Priorização”, foi sugerido que fosse adotado para 
2010 um critério de priorização adicional relacionado ao PPCDAM, o que não foi aprovado pelo 
COFA, uma vez que o entendimento do Comitê é de que o Fundo Amazônia atua como suporte ao 
PPCDAM, não sendo, porém, um instrumento deste. 
  
Foi salientado também que já existe um condicionante mínimo no sentido de que os projetos 
devem estar alinhados com o PPCDAM e com os Planos Estaduais. Assim, foi solicitado ao 
BNDES que disponibilize na página eletrônica do Fundo os links para os planos de combate ao 
desmatamento estaduais e federal. 
  
Foi definido pelo COFA que no quadro temático (P2), na letra “a” fica substituída a expressão 
“pesquisa científica e tecnológica” por “pesquisa -inovação-difusão científica e tecnológica”. 
  
A sugestão de inserir o critério de priorização “dinamizar a economia em áreas antropizadas”, não 
foi aprovada. Com exceção da modificação em P2, todos os demais critérios (P1, P3, P4, P5 e P6) 
foram mantidos na íntegra pelo COFA. 
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Passou-se em seguida para a discussão sobre o quadro B – “Condicionantes Mínimos para projetos”. 
Foi aprovado e solicitado ao BNDES que inserisse no quadro B um condicionante sobre os tetos de 
aplicação de recursos em cada uma das quatro modalidades operacionais do BNDES e por projetos. 
 Após a decisão de manter o condicionante C2 – “Proponentes/Executores” do quadro B, todos os 
demais condicionantes foram ratificados pelos presentes. 
  
Ficou estabelecido que, para 2010, o quadro C – Modalidades de Aplicação dos Recursos sofrerá o 
acréscimo de uma modalidade M5, prevendo a possibilidade de repasse de recursos por meio de 
Fundos de Pequenos Projetos. 
  
Foi lembrado que é necessário que o COFA aprove critérios mínimos e macro diretrizes sobre 
esse tema, para que o BNDES tenha condições de operacionalizar essa modalidade de aplicação, 
principalmente no que se refere a tetos máximos de aplicação de recursos e a aprovação e 
acompanhamento desses pequenos projetos. Foi lembrado que estes deverão seguir as mesmas 
normas, critérios e diretrizes estabelecidos. Além disso, questões, tais como o valor do apoio, 
devem ser tratadas nos procedimentos de análise do BNDES. 
  
Foi lembrado que existe a necessidade de realizar oficina de pequenos projetos, oportunidade em 
que será possível conhecer melhor esses fundos e projetos. 
  
Assim, o COFA estabelecerá orientações e critérios adicionais sobre o apoio a pequenos projetos 
em outra oportunidade. 
  
Na discussão sobre o quando D – “Restrição de Uso de Recursos” discutiu-se a necessidade 
de permitir explicitamente a Taxa de Administração. Foi lembrado que o ideal é que não haja 
intermediação de qualquer tipo. Todavia, entende-se que, com base na atual carteira do Fundo 
Amazônia e na realidade da Amazônia, o Fundo não terá capilaridade se não for permitido 
os intermediários. Para isso, é preciso permitir a taxa de administração dentro limites pré-
estabelecidos. 
  
O COFA lembrou que nas regras atuais já estaria permitida a taxa de administração. No entanto, 
para o caso específico dos fundos de pequenos projetos o COFA terá de retomar a discussão 
sobre esse tema. 
  
Foi solicitado esclarecimento sobre o apoio a custeio e a investimento. O Presidente lembrou 
aos presentes que o COFA optou por não estabelecer limites mínimo e máximo para itens de 
custeio e de investimento devidos às muitas especificidades do universo Fundo Amazônia. |O 
BNDES lembrou que os projetos atualmente na carteira são muito diversos e a adequação e a 
razoabilidade dessa composição será avaliada na análise. De acordo com o gestor do Fundo, se o 
BNDES estiver convencido de que a proporção entre custeio e investimento não está adequada – o 
que é concluído após o exame da documentação disponibilizada e após a avaliação dos aspectos 
técnicos e jurídicos do projeto – é solicitado ao proponente que revise e reapresente os itens de 
uso do projeto. O BNDES também poderia entender, seguindo as diretrizes e critérios do COFA, que 
em determinado projeto poderia não caber apoio integral 
  
O COFA manteve a decisão de não estabelecer limites mínimos e máximos para apoio a custeio e 
investimento. 
  
Por último, o quadro E – “Critérios de Equidade de Aplicação dos Recursos” foi mantido como 
estava em 2009.
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 – Decisões e encaminhamentos

 ǧ Adicionar um critério prevendo o teto de 10% para aplicação de recursos por projeto.

 ǧ Disponibilizar no site do Fundo Amazônia os links para os planos estaduais de 
combate ao desmatamento.

 ǧ Adicionar no quadro B um condicionante relacionado aos tetos de aplicação de 
recursos em cada uma das quatro modalidades operacionais do BNDES e por projetos.

 ǧ Adicionar uma modalidade M5 no quadro C, prevendo a possibilidade de aplicação 
indireta por meio de Fundos de Pequenos projetos.

3.3. Panorama da Carteira de Projetos do Fundo Amazônia

Com a evidência de que há um grande número de projetos na categoria “em perspectiva”, o 
BNDES esclareceu que isso se deve ao fato de as cartas-consulta ainda não não atenderem 
todos os condicionantes e critérios de priorização. Entre esses critérios, estariam aqueles que se 
referem a projetos com fins econômicos, não havendo como apoiá-los da maneira como foram 
apresentados ao BNDES. Nestes casos, de acordo com o BNDES, os proponentes são orientados à 
reapresentação dentro das regras atuais. Isso acaba por ampliar o tempo de permanência desses 
projetos no nível “em perspectiva”.

O BNDES comunicou ao COFA a aprovação dos três primeiros projetos do Fundo Amazônia, 
apresentados pelos seguintes proponentes:

• Fundação Amazônia Sustentável – FAS;
• Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – Imazon;
• The Nature Conservancy do Brasil – TNC. 

Foi apresentado ao BNDES questionamento sobre a cláusula de vencimento antecipado, que 
poderia ser uma barreira para apresentação de projetos. 
  
O BNDES esclareceu que se trata de salvaguarda bancária, que visa dar seriedade e 
responsabilização dentro do pacto firmado. Todavia, argumentou o BNDES, esse mecanismo é de 
rara utilização, com pouquíssimos casos ocorridos em mais de 50 anos. 
  
O Banco afirmou que é improvável que a cláusula de vencimento antecipado seja aplicada, dado 
que os recursos são liberados em parcelas, mediante a comprovação da correta utilização dos 
recursos liberados na parcela imediatamente anterior. Caso alguma incorreção seja detectada, 
o BNDES promove renegociações junto ao proponente. O vencimento antecipado apenas pode 
ser declarado por instância específica da instituição e uma vez esgotadas as tentativas de 
regularização junto aos proponentes. Assim, somente haveria vencimento antecipado em casos 
muito graves.

 – Decisões e encaminhamentos

 ǧ O BNDES apresentará, na próxima reunião, esclarecimentos sobre a cláusula de 
vencimento antecipado dos contratos do BNDES, bem como os procedimentos que 
adotou para esclarecer os proponentes quanto a isso. 
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4. Informes:

Por motivos de força maior não foi possível haver a apresentação sobre o Estudo do Accountability. 
Ficou decidido que essa apresentação ficaria para a próxima reunião.

 – Decisões e encaminhamentos

 ǧ Inserir na pauta da 7ª Reunião a apresentação do Resumo Executivo sobre o Estudo 
do Accountability.

 

4.1. Relato sobre a 2ª Reunião do Comitê Técnico do Fundo Amazônia

O Presidente resumiu as atividades a cargo do Comitê Técnico. Em seguida o Serviço Florestal 
Brasileiro deu início ao relato da 2ª Reunião desse Comitê. 
  
O SFB mencionou que o CTFA tem interesse em oferecer um apoio técnico mais amplo ao Fundo 
Amazônia, além das funções previstas no Decreto 6.52008, de avaliação e validação dos números 
apurados pelo MMA, mas também assessorando o BNDES e o Fundo Amazônia como comitê 
científico. 
  
Segundo o SFB naquela reunião foram apresentadas recomendações para aprimoramento da 
atuação do próprio CTFA. Esse comitê entende como necessário que ele tenha condições de 
conduzir um estudo 
  
O CTFA recomendou ao BNDES a reavaliação do papel do Fundo Amazônia como indutor da 
redução da emissão de gases de efeito estufa. Isso seria possível principalmente se o Banco 
se preocupasse em financiar, o quanto antes, um estudo técnico-científico para definir nova 
metodologia de cálculo das emissões do desmatamento amazônico. 
  
Segundo o entendimento do CTFA, a metodologia atual é extremamente conservadora. 
  
Assim, ela subestima a real capacidade do Fundo de reduzir emissões, uma vez que não considera 
a real quantidade de biomassa presente na Floresta Amazônica. 
  
O COFA, a princípio, considerou bem-vinda a ampliação do apoio do CTFA ao Fundo 
  
Amazônia, uma vez que se trata de quadro altamente qualificado. Todavia, entendem os membros 
do COFA, caberia definir o fluxo operacional a ser seguido nesse importante apoio técnico-
científico, principalmente quando isso gerar trabalhos adicionais ao BNDES. 
  
Quadro Lógico: o BNDES comentou sobre a necessidade de que os projetos apresentarem 
a lógica de intervenção, num quadro lógico contendo indicadores de monitoramento. Assim, 
na opinião do Banco, o próprio proponente faria um exercício de demonstrar como o projeto 
apresentado contribui para os propósitos do Fundo e em que sentido está aderente aos critérios 
e diretrizes estabelecidos. O BNDES informou que as equipes operacionais da Área de Meio 
Ambiente apoiarão os proponentes na sua elaboração. 
  
O BNDES também informou que está finalizando um Quadro Lógico do Fundo Amazônia, o que 
auxiliará a seleção dos projetos e no acompanhamento dos resultados do Fundo.
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 – Decisões e encaminhamentos

 ǧ O SFB/MMA elaborará proposta de apoio técnico pelo CTFA ao COFA e ao BNDES.

 ǧ A proposta será debatida em futura reunião do COFA. Este comitê definirá um 
padrão de fluxo operacional a ser seguido.

4.2. Workshop sobre projetos de REDD no Brasil

Foi realizado um workshop em Brasília, pelo MMA, em 4 de novembro de 2009, para debater os 
resultados do levantamento realizado Serviço Florestal Brasileiro sobre projetos de REDD no Brasil. 
Esse workshop foi relatado pelo SFB ao COFA. Como principais conclusões, a necessidade de se 
estabelecer um protocolo ou um sistema nacional de REDD (compatível com sistemas e padrões 
internacionais), que possa definir editais, projetos, princípios e critérios, formalizando e tornando 
transparente à comunidade internacional a posição brasileira em relação a REDD e mecanismos de 
compensações.

 – Decisões e encaminhamentos

 ǧ Quando o Sistema Nacional de REDD estiver estabelecido, o COFA revisará o papel 
do Fundo Amazônia, decidindo até mesmo se o Fundo poderá oferecer apoio financeiro 
às diversas iniciativas relacionadas.

4.3. Doação da Noruega

Foi comunicado pelo BNDES a emissão de um Diploma do Fundo para a Noruega, relativo à primeira 
parcela desembolsada. A doação de 2010 está vinculada à redução de desmatamento de 2009. 
  
O BNDES informou aos membros do COFA que estão em andamento conversações com outros 
países, potenciais doadores. 
  
Foi informado também que o Banco inaugurou um escritório em Londres, e planeja a realização 
de road-show, como parte de sua estratégia de captação junto a países estrangeiros e doadores 
institucionais.

4.4 Agenda do Fundo Amazônia na COP 15

O BNDES comunicou que participaria do estande do Governo Brasileiro, que seria coordenado pelo 
Itamaraty, na COP-15. Sua presença foi viabilizada por intermédio de parceria com a CNI e a SECOM. 
Segundo o BNDES, o estande tem espaço para negociadores e auditório para 40 pessoas. 
  
Foi elaborado filme e folder para a divulgação do Fundo na COP-15. Na COP-15, segundo o informe, 
o BNDES lançaria também o Índice de Baixo Carbono, iniciativa conjunta com a BM&F e programada 
uma apresentação dos Rios Voadores de Gerald Moss. A idéia seria mostrar que o Fundo já está 
apoiando projetos, a sustentabilidade na Amazônia e a redução das emissões dos gases do efeito 
estufa. A intenção não é arrecadar fundos. 
  
Também foi comunicado pelo BNDES que no domingo seguinte, seria iniciada uma campanha de 
divulgação do Fundo Amazônia na grande mídia.
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 – Decisões e encaminhamentos

 ǧ Na próxima reunião, após os resultados da COP-15, discutir o papel do Fundo 
Amazônia, considerando as novas diretrizes. 

4.5 Lançamento do livro de bolso das florestas brasileiras

O Serviço Florestal Brasileiro comunicou aos presentes que o órgão está lançando um livro de 
bolso, didático, com cerca de 100 páginas, em 3 línguas, português, inglês e espanhol, que terá 
também uma versão eletrônica, sobre as florestas brasileiras.

5. Agendamento da próxima reunião do COFA

O Presidente informou que em 2010 haverá quatro reuniões, em março, junho, setembro e 
novembro. O representante do INPA (Manaus/AM) apresentou oferta para sediar a próxima reunião.

 – Decisões e encaminhamentos

 ǧ Ficou acertado que a próxima reunião do COFA será agendada para março.

 ǧ Foi solicitado ao BNDES que todos os documentos relacionados às próximas 
reuniões do COFA sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias.

 

6. Encaminhamentos Finais e Encerramento

Seguiram-se mais duas discussões:

6.1  Parecer sobre Divulgação

Foi abordada a questão da reformulação do parecer jurídico mencionado na última reunião pelo 
BNDES. Foi lembrado que no PPG-7 os projetos tiveram publicidade total, e que o Fundo Amazônia 
é um fundo privado, que tem governança própria, representando o interesse da Sociedade.

 – Decisões e encaminhamentos

 ǧ Apresentação, até a 7ª Reuniao do COFA, de documento do BNDES explicitando os 
entraves ou regulamentos que precisam ser alterados para que possa ser dada completa 
transparência sobre os projetos em análise e aprovados no Fundo Amazônia.

6.2  Envio de Informações periódicas ao COFA

O Presidente lembrou que na primeira reunião do COFA foi deliberado o envio de informes 
periódicos sobre o Fundo Amazônia. 

O BNDES lembrou que a carteira de projetos se modifica diariamente, e que muitas informações 
já são publicadas na página do Fundo na Internet. Independente disso, o BNDES solicitou aos 
membros do COFA que eles definam que tipo de informação que desejam receber.
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 – Decisões e encaminhamentos

 ǧ O BNDES manterá a página da internet atualizada e elaborará informe periódico – se 
possível mensal – a ser enviado aos membros do COFA e publicado no site. 

A reunião foi encerrada às 17hs.

Representantes presentes à reunião: 
Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente / (R) – Representante

Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Ministério das Relações 
Exteriores

Ministério da Ciência e Tecnologia

Helinton José Rocha (S) Pedro Aurélio F. C. de Andrade (S) Maria Luiza Brás Alves (S)

Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Ministério do Meio Ambiente Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República

Marcos Otávio Bezerra Prates (S) Tasso Rezende de Azevedo (S) Alberto Carlos Lourenço Pereira (S)

Casa Civil da Presidência da 
República

Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – 
BNDES

Estado do Rondônia

Teresa Helena Gabrielli B. Campello (T) Sergio Eduardo Weguelin Vieira (S) Maria Dolores dos S. da Costa (S)

Estado de Roraima Confederação Nacional da
Indústria – CNI

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Wagner Servulo Nogueira Mario Augusto Campos Cardoso (S) Manuel Imbinha Sarmento (R)

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Adriana Ramos (T) Fernando Castanheira Neto (S) Kleber Luiz Santos dos Santos (S)

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Adalberto Luiz Val (R)

Ausentes

Ministério do Desenvolvimento Agrário
Estado do Acre
Estado do Amapá

Estado do Amazonas
Estado do Maranhão
Estado do Mato Grosso

Estado do Pará
Estado de Tocantins

Outras autoridades e convidados presentes

BNDES SFB MPA

Claudia Soares Costa
Cleber Zambarda
Sergio Weguelim

Marco Conde
Thais Juvenal

Altemir Viana
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Anexo I 
Tabelas Resumo das Diretrizes e Critérios para Aplicação do Fundo Amazônia - 
Consolidação: 03.12.2010

Distribuição dos Recursos entre Áreas de Aplicação

Área de Aplicação Limite de aplicação / Ano

A. Projetos no Bioma Amazônico sem limite

B. Projetos nos demais Biomas brasileiros e em
outros países tropicais

20%

Observações: O BNDES deve envidar esforços para aplicar recursos nos outros biomas e outros países

A. Critérios de Priorização 

Cód. Critério Bioma Amazônico Outros Biomas Outros Países

P1 Geográfico Projetos realizados nos municípios prioritários 
para prevenção, monitoramento e combate ao 
desmatamento; Projetos realizados nos municí-
pios sobre área de influência de grandes obras 
do PAC; Projetos realizados nos municípios re-
giões com maior conservação da cobertura 
florestal.

Não se aplica Não se aplica

P2 Temático (ver quadro abaixo) Não se aplica Não se aplica

P3 Diversidade 
de Atores
Envolvidos

Projetos que envolvam articulação e execução 
envolvendo poder público, setor privado, ONGs/
movimentos sociais e comunidades locais.

Idem ao bioma
amazônico

Idem ao bioma ama-
zônico. Projetos que 
envolvam articulação 
regional.

P4 Público Alvo Projetos envolvendo benefícios diretos a
comunidades tradicionais, assentamentos e 
agricultores familiares.

Não se aplica Não se aplica

P5 Relevância Projetos com maior potencial de replicabilidade. 
Projetos com maior potencial de impacto (ex. 
R$ / hectare de floresta protegido ou manejado 
sustentavelmente)

Projetos que desenvol-
vam e implementem 
metodologia de monito-
ramento de longo prazo 
para REDD.

Países com maior co-
bertura florestal

P6 Linhas de
Aplicação
BNDES

Priorizar os projetos que contemplem as
linhas (a) atividades produtivas sustentáveise (d) 
desenvolvimento científico e tecnológico.

Não se aplica Não se aplica

Observações: P1: A definição destes municípios é realizada em conformidade ao art. 2 do Decreto 6.321/2007. Para o ano 
de 2008, 36 municípios foram considerados prioritários pela avaliação do MMA em 2008. | P6: o BNDES deve envidar esfor-
ços para aplicar recursos nas áreas prioritárias, incluindo instrumentos de indução da demanda.
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Priorização Temática – BIOMA AMAZÔNICO

Orientação Geral Prioridades

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 susten-
tável da floresta incluindo planos de manejo, pesquisa, inovação, e difusão cien-
tífica 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; 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

e) Destinação de Florestas Publicas não Destinadas, com a priorização para as flo-
restas comunitárias; f) Repressão à grilagem de terras, regularização e ordena-
mento fundiário, preferencialmente em áreas com maior concentração de posses 
e/ou conflitos;

g) Apoio à estruturação dos órgãos estatuais responsáveis pela gestão florestal 
estadual; h) Apoio à implementação de sistemas municipais de monitoramento e 
fiscalização ambiental;  i) Estruturação e integração dos sistemas de controle da 
gestão florestal, do licenciamento ambiental das propriedades rurais e de rastre-
amento e cadeia de custódia de produtos agropecuários e florestais; j) Ampliação 
e intensificação dos sistemas de monitoramento do desmatamento e degradação 
florestal.

Observações:  
PT - c) - O uso econômico de APPs somente será apoiado nos termos da legislação em vigor. 
PT - f) - Regularização fundiária inclui os processos de regularização e o acompanhamento desses processos pela sociedade.

 
B. Condicionantes Mínimos para Projetos

Cód. Critério Bioma Amazônico Outros Biomas Outros Países

C1 Indicadores de
resultado

Projeto deve incluir indicadores de re-
sultado mensuráveis e diretamente 
relacionados aos objetivos do Fundo 
Amazônia.

Projeto deve incluir indi-
cadores de resultado
mensuráveis e direta-
mente relacionados à 
implantação de sistema 
de monitoramento de
desmatamento ou de-
gradação florestal.

Projeto deve incluir indica-
dores de resultado mensu-
ráveis e diretamente rela-
cionados à implantação de 
sistema de monitoramento 
de desmatamento ou de-
gradação florestal.  

C2 Proponentes /
Executores

Projeto deve incluir anuência
de todos os proponente e
executores, já na sua
apresentação

Idem ao bioma
amazônico

Idem Bioma Amazônico e 
contar com a participação 
e/ou anuência do governo 
central do país beneficiário.

C3 Participação 
Social

Projetos envolvendo comunidades tra-
dicionais e povos indígenas devem,
obrigatoriamente, apresentar documen-
to que comprove o consentimento pré-
vio dessas comunidades ou de suas ins-
tituições representativas

Projeto deve contar 
com uma instância de 
acompanhamento, ne-
cessariamente com 
participação de entes 
governamentais e da so-
ciedade civil

Projeto deve contar com 
uma instância de acompa-
nhamento, necessariamen-
te com participação de en-
tes governamentais e da 
sociedade civil  
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Cód. Critério Bioma Amazônico Outros Biomas Outros Países

C4 Coerência com
Áreas Temáticas
Fundo Amazônia

Projeto deve se enquadrar em pelo 
menos uma área temática do Dec. 
6.527/20081

Não se aplica Não se aplica

C5 Coerência com o
Plano Federal 
e os Planos 
Estaduais de 
Prevenção e
Combate ao
Desmatamento

Projeto deve demonstrar clara coerên-
cia com ações previstas no PPCDAm e 
nos Planos Estaduais de Prevenção e 
Combate ao Desmatamento.

Não se aplica Não se aplica

C6 Coerência com
PAS

Projeto deve demonstrar clara coerên-
cia com diretrizes do PAS.

Não se aplica Não se aplica

C7 Contribuição
para REDD

Projeto deve contribuir direta ou indire-
tamente para levar à REDD.

Idem Bioma Amazônico Idem Bioma Amazônico

C8 Adicionalidade
de Recursos

Projetos devem representar adicionali-
dades aos orçamentos públicos desti-
nados as áreas de aplicação do Fundo 
Amazônia.

Idem Bioma Amazônico Não se aplica

C9 Contrapartida Deve apresentar contrapartida e/ou 
contribuições não financeiras, demons-
trando adicionalidades ao recursos to-
mados junto ao Fundo Amazônia e pro-
duzindo um efeito multiplicador para os 
investimentos do Fundo

Idem Bioma Amazônico Idem Bioma Amazônico

C10 Base Territorial Projetos devem explicitar a sua base 
territorial de aplicação (estado e, onde 
aplicável, município)

Projetos devem
necessariamente abor-
dar o monitoramen-
to das florestas de pelo 
menos um bioma por 
completo.

Projetos devem
necessariamente abordar o 
monitoramento das flores-
tas em nível nacional.

C11 Publicidade e
Transparência

Projetos devem contar com mecanismo 
de divulgação de sua implementação 
pela Internet.

Sistema de monitora-
mento apoiados pelo 
Fundo Amazônia devem 
ser constituídos com 
base em plataformas 
que permitam ampla 
divulgação, transparên-
cia e acesso aos dados 
produzidos, por meio da 
internet.

Sistema de monitoramen-
to apoiados pelo Fundo 
Amazônia devem ser cons-
tituídos com base em pla-
taformas que permitam 
ampla divulgação, transpa-
rência e acesso aos dados 
produzidos, por meio da 
internet.  

C12 Sustentabilidade
do Projeto

Apresentar estratégias dem susten-
tação dos resultados do projeto pós 
implementação.

demonstração da
capacidade de 
sustentação
econômica do projeto – 
pós implantação

demonstração da capaci-
dade de sustentação eco-
nômica do projeto - pós 
implantação  

C13 Desconcentração
dos Recursos

O valor aplicado em cada uma das 4 
modalidades operacionais não deve ser 
menor que 10% ou maior que 40% dos 
recursos disponíveis no ano. O valor de-
sembolsado para um único projeto não 
deve ultrapassar 10% do valor total dis-
ponível no Fundo Amazônia para o ano.

Idem Bioma Amazônico Idem Bioma Amazônico



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 51

RET 6

<

Cód. Critério Bioma Amazônico Outros Biomas Outros Países

C14 Benefícios de
Uso Coletivo

Os resultados dos projetos com fins 
econômicos devem ser de uso coletivo 
ou público, relacionados • infraestrutu-
ra produtiva de uso coletivo; • estudos 
e levantamentos com resultados dispo-
nibilizados à coletividade; • treinamento 
e capacitação abertos à coletividade; • 
desenvolvimento tecnológico com re-
sultados abertos à coletividade, sempre 
que viável; • inovações replicáveis e de 
aplicação prática; • outros benefícios 
coletivos identificados no processo de 
avaliação dos projetos.

Não se aplica Não se aplica

C15 Não substituição 
de outras fontes 
de financiamento

Os recursos do Fundo Amazônia não 
podem substituir outras fontes de finan-
ciamento disponíveis.

Não se aplica Não se aplica

Observações: C2 – Proponentes devem ser necessariamente instituições nacionais dos países tropicais, de acordo com as 
respectivas legislações nacionais. C3 – Projetos que envolvam o desenvolvimento de sistemas de monitoramento devem 
contar com instância de acompanhamento, necessariamente com participação de entes governamentais e da sociedade ci-
vil. C3 – As comunidades envolvidas deverão ser explicitadas no projeto. C3 – Projetos relacionados às atribuições dos órgãos 
públicos, ou ao estabelecimento de políticas públicas, não necessitam, obrigatoriamente, da anuência dos beneficiários. C5 
– Na ausência do Plano Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento não se aplica o critério. C9 – Na aplicação do 
Critério C9 poderão ser considerados os seguintes aspectos: – Orçamento médio executado nos 2 anos anteriores no orça-
mento 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). C9 – As contrapartidas podem se dar na forma recur-
sos financeiros diretamente investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas indiretas, resguar-
dada a condição prevista no C9. C11 – o BNDES disponibilizará ferramenta padronizada de integração e divulgação de infor-
mações atualizadas da implementação de todos os projetos.

C. Modalidades de Aplicação dos Recursos

Cód. Critério Bioma Amazônico Outros Biomas Outros Países

M1 Aplicação Direta
– Investimento

Aplicações realizadas diretamente pelos executo-
res dos projetos, inclusive através de contratação 
de terceiros. Inclui investimentos em construções, 
equipamentos, treinamento e capacitação para 
estabelecimento de iniciativas.

Idem Bioma 
Amazônico

Idem bioma 
amazônico

M2 Aplicação Direta
– Custeio

Aplicações realizadas diretamente pelos executo-
res 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.

Idem Bioma 
Amazônico

Idem bioma 
amazônico

M3 Pagamento por
serviços
ambientais

Pagamentos realizados aos provedores de servi-
ços ambientais.

Não se aplica Não se aplica

M4 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 degra-
dação florestal, inventário florestal entre outros.

Não se aplica Não se aplica
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Cód. Critério Bioma Amazônico Outros Biomas Outros Países

M5 Aplicação
Indireta

Aplicações indiretas por intermédio de iniciativas 
agregadoras de pequenos projetos, aí incluídos 
fundos e outras organizações implementadoras 
de projetos.

Não se aplica Não se aplica

Observações: M4 – 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. M1 a M4 – Os projetos podem 
envolver o emprego de mais de uma modalidade

D. Restrição de Uso dos Recursos

Cód. Critério Bioma Amazônico Outros Biomas Outros Países

R1 Diárias Não poderão ser pagas diárias para funcionários 
públicos (não se aplica esta restrição a atividades 
de pesquisa envolvendo instituições públicas de 
pesquisa).

Idem Bioma 
Amazônico

Idem bioma 
amazônico

R2 Pagamento
de pessoas
físicas

Não poderão ser efetuados pagamentos de salá-
rios ou qualquer tipo de remuneração a servido-
res públicos em regime de dedicação exclusiva 
nas três esferas de governo (não se aplica a restri-
ção ao pagamento de bolsas de estudo ou pesqui-
sa especificamente relacionadas ao projeto).

Idem Bioma 
Amazônico

Idem bioma 
amazônico

R3 Impostos e
tributos

Os recursos não poderão ser aplicados em pa-
gamento de tributos ou impostos que não sejam 
inerentes e ou parte integrante do custeio ou in-
vestimentos realizados pelo projeto (restrição não 
se aplica a tributos relacionados às atividades dos 
projetos, como ICMS incluído nos preços dos pro-
dutos; INSS sobre o pagamento de serviços de 
pessoa física, etc.)

Idem Bioma 
Amazônico

Idem Bioma 
Amazônico

E. Critérios de Equidade de Aplicação dos Recursos

Cód. Critério Bioma Amazônico Outros Biomas Outros Países

E1 Equidade na
aplicação de
recursos por
Estado

Evitar a concentração de recursos de projetos
em um mesmo estado

Evitar a concentra-
ção de recursos de
projetos em um
mesmo Bioma

Evitar a
concentração de
recursos de
projetos em um
mesmo país

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

Não se aplica Não se aplica

Observações: E1 – Opção de não estabelecimento de indicadores específicos de concentração de recursos em projetos ex-
clusivos de um estado, durante o primeiro ano de operação Fundo Amazônia. E2 – 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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F. Limitações na Aplicação dos Recursos

Cód. Critério Bioma Amazônico Outros Biomas Outros Países

L1 Projetos com fins
econômicos

a) 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 recei-
ta operacional bruta anual maior que R$ 60 milhões.

Não se aplica Não se aplica

L2 Projetos com fins
econômicos de 
apoio a grupos so-
ciais fragilizados

b) Participação máxima do Fundo Amazônia, em casos 
devidamente justificados: 100%

Não se aplica Não se aplica

L3 Projetos com fins
econômicos de 
Arranjos Produtivos 
Locais (APLs) de uso 
coletivo

c) Participação máxima do Fundo Amazônia: 90% Não se aplica Não se aplica

Observações: L1 – na hipótese de início de atividades no próprio ano-calendário, os limites acima referidos serão proporcio-
nais 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 econô-
mico, a classificação do porte se dará considerando-se a receita operacional bruta consolidada. L2 – Os resultados econômi-
cos que resultem dos projetos
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Pauta

9h30 Boas Vindas
10h   Abertura dos trabalhos pelo Presidente do COFA
10h15 Discussão e votação do RET da 6ª Reunião
10h30 Tema de pauta 1
    Calendário: Relatório Anual de Atividades, Relatório de Auditoria e Reunião Anual com Doadores

11h00 Lançamento Livro “Amazônia em Debate: Oportunidades, Desafios e Soluções”
11h15 Tema de pauta 2
  Apoio a Projetos de Pequeno Porte – Informe & Próximos Passos

11h45 Apresentação de Informes (parte 1)
Cláusula de Vencimento Antecipado em contratos do Fundo Amazônia;
Tratamento de Patentes no âmbito das Diretrizes e Critérios do Fundo Amazônia;
Tratamento de informação: Posicionamento/BNDES sobre identificação de proponentes;
Informações financeiras: Valor disponível no Fundo Amazônia;
Fomento e Captação: Rodada de Apresentações do Fundo Amazônia.

13h Almoço
14h30 Tema de Pauta 3
 Quadro Lógico (Matriz de Resultados) do Fundo Amazônia

15h Apresentação de Informes (parte 2)
“Carteira Fundo Amazônia” e ciclo de projetos no BNDES;
Reunião BNDES e representantes Governos Estaduais;
Cooperação Técnica GTZ KFW;
Comunicação: Publicação do “Perguntas Mais Frequentes” e do Boletim.

16h15 Coffebreak
16h30 Apresentação de Informes (parte 3)

Participação do Fundo Amazônia na COP 15;
Cenários pós COP 15;
Apresentação, pelos representantes dos Estados, do estágio de elaboração dos seus Planos 
Estaduais de Combate ao Desmatamento

17h15 Encaminhamentos
  Definição de data próxima reunião COFA

17h30 Encerramento 

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
2. RET da 6ª Reunião + Anexo da 6ª Reunião
3. Tema de Pauta 1
 3.1 Página de Instrução e Calendário Fundo Amazônia
 3.2 Informe Auditoria Externa Fundo Amazônia
 3.3 Estrutura Relatório de Atividades
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4. Tema de Pauta 2
 4.1 Página de Instrução Oficina Técnica de Apoio a Pequenos Projetos
 4.2 Programação Oficina Técnica de Apoio a Pequenos Projetos
 4.3 CD Apresentações da Oficina Técnica de Apoio a Pequenos Projetos
5. Apresentação de Informes (parte 1)

• Página de Instrução e Nota Técnica: Cláusula de Vencimento Antecipado
• Página de Instrução, Texto para Discussão e L4: Tratamento de Patentes
• Página de Instrução: Tratamento de Informação

6. Tema de Pauta 3
• Página de Instrução e Metodologia do Quadro Lógico (Matriz de Resultados) do FA
• Apresentação Quadro Lógico (Matriz de Resultados)

7. Apresentação de Informes (parte 2)
• Página de Instrução e Informe: Reunião Governos Estaduais
• Informe: “Carteira Fundo Amazônia” e ciclo de projetos no BNDES;
• “Perguntas Mais Freqüentes” e Boletim 01 do FA: Comunicação

8. Apresentação de Informes (parte 3)
• Página de Instrução e Apresentação: Participação do Fundo Amazônia na COP15;
• Página de Instrução: Apresentação do estágio de elaboração dos Planos Estaduais de 
Combate ao Desmatamento

9. Tabela de Acompanhamentos das Recomendações do COFA
10. Lista de Membros do Comitê Orientador

Verificado o atendimento do quorum regimental, o presidente Tasso Rezende de Azevedo abriu 
a reunião com informação a respeito do recebimento tempestivo do material de apoio à reunião, 
passando às apresentações dos participantes e observadores.

1. Aprovação do RET da 6ª. Reunião do COFA

Aprovado, com alteração na página três da minuta distribuída (material de apoio: item 2), onde 
retirouse o termo ilegal na última linha, uma vez que o desmatamento combatido pelo FA é todo e 
qualquer desmatamento.

2. Aprovação da Pauta

A pauta proposta foi aprovada, sendo que ao longo da reunião a ordem de apresentação dos 
temas, conforme relatado a seguir, foi alterada por sugestão do presidente do COFA, acatada pelos 
demais presentes.

3. Temas de pauta:

3.1. Calendário

Foi apresentado calendário de atividades e obrigações do Fundo Amazônia (previstas no decreto 
de criação e no contrato de doação), conforme abaixo enumerado:

1) Realização de duas auditorias externas, uma financeira e a outra de conformidade, 
com prazo de entrega até 30/jun.
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Comentários:

• Como o Fundo Amazônia não tem Personalidade Jurídica própria (é um registro contábil no 
BNDES) está também inserido na auditoria do BNDES (inclusive o Fundo Gaia).
• O BNDES informou que o processo de contratação da empresa de auditoria está em 
andamento e que seguirá as normas técnicas internacionais de procedimentos previamente 
acordados, que constam do material de apoio (item 3, tema de pauta 1) para a reunião, sendo os 
abaixo transcritos: 

Procedimentos pré-acordados – Parte I:
a. Confronto do saldo dos recursos aplicados junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES registrado no balancete do Fundo Amazônia 
com o saldo registrado no balancete do BNDES em 31 de dezembro de 2009.
b. Confronto do saldo das disponibilidades aplicadas no Fundo Gaia, registrado 
no balancete do Fundo Amazônia, com os extratos financeiros do referido fundo de 
investimento no Banco do Brasil em 31 de dezembro de 2009.
c. Confronto da taxa de juros de remuneração das disponibilidades do Fundo Amazônia, 
calculada através da divisão do saldo da receita mensal registrada pelo Fundo Amazônia 
com média aritmética simples dos ativos aplicados nos respectivos meses, com a variação 
mensal da rentabilidade apresentada pelo Fundo Gaia do Banco do Brasil.
d. Confronto das doações de recursos registradas no balancete do Fundo Amazônia 
durante o período de 09 de outubro de 2009 e 31 de dezembro de 2009 com os contratos 
de doação celebrados com o BNDES, no âmbito do Fundo Amazônia, no exercício de 2009 e 
com os extratos bancários do BNDES, bem como os controles auxiliares da contabilidade do 
Fundo Amazônia.
e. Confronto do saldo de recursos aplicados em projetos do Fundo Amazônia, com os 
contratos firmados entre os beneficiários e o BNDES, bem como as respectivas liberações de 
recursos registradas pelos sistemas operacionais do BNDES.
f. Confronto do saldo dos recursos segregados para cobertura de custos operacionais e das 
despesas administrativas relacionadas ao Fundo Amazônia com o valor equivalente a 3% das 
doações recebidas pelo BNDES para aplicação em operações no âmbito do Fundo Amazônia.
g. Confronto do saldo dos custos operacionais e despesas administrativas relacionadas 
com as atividades desenvolvidas no BNDES no âmbito do Fundo Amazônia com a respectiva 
documentação suporte.
h. Verificação que os saldos apresentados nas demonstrações financeiras do Fundo 
Amazônia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, apresentadas no 
Anexo I, integram as Demonstrações Financeiras do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES em 31 de dezembro de 2009.

Procedimentos pré-acordados – Parte II:
a. Se as ações apoiadas nos cinco projetos aprovados até 31 de dezembro de 2009*, 
bem como os produtos e serviços e objetivos pretendidos correspondem aos propósitos 
previstos no Decreto no 6.527/08.
b. Se as ações apoiadas nos cinco projetos aprovados até 31 de dezembro de 2009*, 
bem como os produtos e serviços e objetivos pretendidos estão em conformidade com as 
diretrizes definidas pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA).
c. Se as ações apoiadas nos cinco projetos aprovados até 31 de dezembro de 2009*, 
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bem como os produtos e serviços e objetivos pretendidos estão em conformidade com o 
Plano Amazônia Sustentável – PAS e com o Plano de Ação para a Prevenção e o Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAM.”

2) Relatório Anual (previsto no contrato com a Noruega e no decreto)

Na apresentação ao doador, em data ainda não definida, estarão presentes representantes e 
parlamentares do governo norueguês. 
  
Foi sugerido que a reunião com os doadores ocorresse também na presença de outros 
interessados em avaliar a operação do Fundo. Em relação a essa sugestão foi apresentada a 
alternativa de realização de duas reuniões distintas, uma vez que a junção das duas propostas, 
pode vir a tirar o foco da reunião, em relação à expectativa do doador. Não há impedimento à 
realização de uma reunião aberta, mas o direito dos doadores deve ser resguardado. 
  
Foi sugerida a realização de reunião ampliada (um dia inteiro) para a apresentação do Relatório: a 
parte da manhã, aberta ao público; e a parte da tarde dedicada à aprovação pelo COFA, até mesmo 
com o aproveitamento dos comentários e sugestões da parte da manhã. 
  
A idéia que prevaleceu foi que a reunião do COFA, para discussão e aprovação do Relatório, ocorra 
antes de 30/Jun, de tal forma que seja possível incorporar os resultados das auditorias. Seguindo-
se, a essa reunião, os seguintes eventos:

1. publicação do relatório aprovado pelo COFA;
2. reunião com o doador; e em outro momento,
3. reunião ampliada aberta, após a publicação do relatório anual.

Os prazos serão compatibilizados com a vinda do grupo de parlamentares e jornalistas 
noruegueses. / Para a reunião com o doador serão convidados representantes do COFA, ainda que 
não se trate de uma reunião do comitê.

– Decisões e encaminhamentos

Cronograma para auditoria/relatório de atividades/ reunião COFA:

 ǧ Até 30/jun: Após a entrega dos relatórios de auditoria, será marcada reunião para a 
aprovação do Relatório Anual do Fundo pelo COFA.

 ǧ Após a aprovação do relatório, a reunião com os doadores será marcada de acordo 
com a disponibilidade de agenda dos convidados. 

3.2. Apoio a Projetos de Pequeno Porte – Informe & Próximos Passos Oficina de 
Pequenos Fundos realizada em 16/03/2010

O presidente apresentou os antecedentes do debate sobre pequenos projetos destacando:

• Na 5ª. reunião o apoio aos fundos de pequenos projetos foi adicionado à Tabela de Diretrizes 
e Critérios do COFA.
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• Na 6ª. Reunião, em Belém, o tema voltou à pauta, tendo sido discutida a definição da maneira 
de efetivar o apoio.
• No dia 16 de março, foi realizada no BNDES oficina conforme proposto pelo COFA. 

Comentários do BNDES:

A realização da oficina, não esgotou o tema, tendo sido uma primeira experiência com o objetivo 
de subsidiar a elaboração de proposta técnica, com alguns focos, tais como: definição dos 
objetivos e de maneiras de atuar. 
  
No momento, ainda não existem dados suficientes para o banco formular uma proposta de tipo de 
atuação específico, o que depende de questões mais técnicas, jurídicas e de institucionalidade. 
  
Mesmo assim, a partir da inclusão na Tabela de Diretrizes e Critérios, os projetos já podem ser 
apresentados e o banco já pode analisar as propostas nessa modalidade, apesar de ainda não 
existirem estratégias específicas. 
  
As universidades e os institutos de pesquisa estarão contemplados em outro momento, 
principalmente, as universidades que têm campi na Amazônia, por terem maior capilaridade. 
  
Como o COFA estabelece diretrizes e critérios gerais, mas não o modus operandi, o banco trabalha 
visando aumentar a capilaridade com mais benefícios apropriados pela comunidade, desde que 
em ações aderentes aos objetivos do FA, podendo apresentar alguns avanços até junho. 
  
A cooperação técnica entre BNDES e GTZ pode vir a ser usada para capacitar potenciais 
proponentes.

Comentários gerais dos demais presentes:

A avaliação das instituições que participaram da oficina foi positiva. Foi manifestada a idéia de que 
vários fundos se articulem para apresentar um único projeto. 
  
O escopo não deve ficar restrito ao apoio aos fundos, fazendo-se o apoio também de forma direta 
a um pequeno projeto. 
  
Ao ser manifestada a possibilidade de o BNDES elaborar uma chamada de projetos, na forma de 
edital ou seleção pública para que o COFA possa apreciar, foi externada a opinião de que o ideal 
não seria a realização de chamadas específicas, mas sim a manutenção de um balcão aberto, com 
procedimentos operacionais de prestação de contas apoiados por assistência técnica. 
  
Foi aventada também a possibilidade de contingenciamento dos recursos disponíveis para os 
pequenos projetos. 
  
Outra questão a ser definida seria no tocante às mediações para se chegar aos locais de atuação, 
quais as instituições atuantes que podem cooperar para que arranjos locais sejam contemplados 
no grande universo que é a Amazônia. 
  
Foi esclarecida a necessidade de existirem iniciativas agregadoras, já que contribuem para 
expandir a capilaridade do fundo, sendo pois desejáveis, urgindo brevidade para sua formatação, 
como demanda induzida.
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Comentários do Presidente do COFA:

O Presidente esclareceu também que na 1ª reunião ficou convencionado que não haveria 
alocação por tipo de iniciativa ou de público, sendo posteriormente incorporada a limitação 
mínima e máxima nas modalidades, propondo então que, dentro de 60 dias, o BNDES apresente 
uma proposta para induzir a demanda de iniciativas integradoras de pequenos projetos. Caso a 
proposta inclua algum tipo de edital ou chamada, será promovida uma discussão preliminar no 
COFA, que pode ser consultado por e-mail. 
  
Foi mencionada a possibilidade da realização de algum tipo de capacitação, como um guia com 
perguntas e respostas, buscando eventualmente um parceiro que tenha essa experiência. 
  
O presidente do COFA sugeriu que os estudos desta estratégia sejam conduzidos, para 
os pequenos projetos, sempre que não for levantada alguma objeção dos membros. Os 
representantes do COFA que tivessem sugestões poderiam então encaminhá-las, sendo fixado um 
prazo para tanto. 
  
O presidente também observou que a discussão sobre acesso de iniciativas em pequena escala 
ao fundo vem acontecendo ao longo das três ultimas reuniões. Não uma discussão sobre o tema e 
sim sobre modalidade, não fazendo sentido que seja abordado neste fórum. O que se deseja é um 
mecanismo que viabilize efetivamente, um mecanismo integrador. 
  
Pode ser que se identifique na próxima reunião, quando se discutirá o Relatório Anual, que uma 
área temática esteja enfraquecida, originando assim uma recomendação do COFA para o seu 
fortalecimento.

Comentários Gerais:

Ficou registrado que o Serviço Florestal não foi convidado para a oficina. Ao que foi observado que o 
SFB é uma agência do MMA, presente no evento. Foram convidadas pelo BNDES todas as instituições 
constantes da lista preparada pelos representantes da sociedade civil. 
  
Foi anunciada a criação do site De Olho no Fundo Amazônia – site com links para as informações e 
notícias sobre o FA.

Conclusões:

Foi proposto que o texto do item código M-5 do Quadro de Modalidades de Aplicações dos 
Recursos (Tabelas de Diretrizes e Critérios), seja: 

"Aplicações indiretas por intermédio de iniciativas agregadoras de pequenos projetos, aí 
incluídos fundos e outras formas de organização implementadora de projetos."

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Alteração do item M-5 das Tabelas de Diretrizes e Critérios que passa a ser o 
seguinte:

"Aplicações indiretas por intermédio de iniciativas agregadoras de pequenos projetos, aí 
incluídos fundos e outras formas de organização implementadora de projetos."

 ǧ O BNDES apresentará, em 60 dias, proposta para a indução da demanda de 
iniciativas integradoras de pequenos projetos.
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 ǧ Para a próxima reunião, caso haja outros temas que mereçam análise mais 
específica do COFA, como realizado para os fundos, ficam convidados os membros do 
COFA a se manifestarem a qualquer momento, sem prazo específico.

3.3. Matriz de Resultados

A equipe do FA apresentou uma proposta de Matriz de Resultados para o Fundo Amazônia. Foi 
descrita a metodologia usada para a sua elaboração e destacada a dificuldade encontrada na 
definição de indicadores, tendo em vista a ausência de dados sistematizados regularmente. 
  
O debate em torno da matriz levantou questões de cunho mais geral (da abrangência da Matriz 
– se seria uma referência para o BNDES, para o Fundo ou para os projetos), sendo esclarecido 
que a matriz apresentada refere-se ao Fundo Amazônia; e também mais específico, como a 
necessidade de articular com os planos estaduais de combate aos desmatamentos, de discutir se 
o alvo-estratégico vai se manter sobre a redução de desmatamento, ou se deve ser a redução de 
emissões, tendo em vista os objetivos assumidos internacionalmente. 

Tasso Azevedo lembrou que a decisão sobre essa matriz não é uma questão operacional do Fundo, 
apenas sob a governabilidade da equipe do Fundo Amazônia. 
  
A matriz voltará a ser debatida em uma próxima reunião do COFA. 

O SFB informou sobre o trabalho “PIB florestal”, trabalho elaborado em conjunto com o IBGE e em 
convênio com a FAO, visando agregar às contas nacionais, as contas florestais, presentes na CNAE, 
base de dado do IBGE. Em uma primeira etapa será identificado onde a floresta participa, nas 
várias cadeias produtivas da CNAE, fazendo uma agregação dessas rubricas, a fim de quantificar e 
demonstrar o quanto a floresta representa na economia brasileira. Coloca ainda que vários dados 
podem ser utilizados, valendo a pena realizar uma oficina sobre o que seria colocado na matriz.

– Encaminhamento:

 ǧ A Matriz de Resultados voltará a ser debatida em outras oportunidades.

4. Informes:

Dando prosseguimento, o Presidente informou que dada a falta de tempo para apresentação de 
todos os informes, serão apresentados os informes a seguir:

4.1) Carteira do Fundo

Em 24/março a carteira contava com 53 operações ativas distribuídas pelos diversos níveis 
operacionais. A maior parte das operações negadas foram apresentadas por uma mesma 
consultoria à revelia dos proponentes (municípios). Das 64 consultas canceladas, 43 foram de 
municípios, embora não todos nesta situação. / As cartas enviadas informam que o banco não 
trabalha com intermediários. O Presidente coloca que é importante constar uma observação no 
site sobre este assunto.

– Encaminhamento:

 ǧ Inclusão de aviso -no Site do Fundo Amazônia- de que o BNDES não trabalha com 
intermediários.
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4.2) Cláusula de vencimento antecipado

A equipe relatou o encaminhamento de carta aos proponentes de projetos, com os fundamentos 
da cláusula (material de apoio à reunião item 7).

Comentários: 
Trata-se de uma salvaguarda para que os recursos sejam aplicados em sua finalidade, serve para 
coibir eventual desvio. Não é uma cláusula que possa ser acionada por qualquer pessoa, nem por 
qualquer motivo. Ao longo do acompanhamento, o banco pode negociar os objetivos contratuais, 
sendo a cláusula de vencimento antecipado uma salvaguarda para a sociedade de que o projeto 
será levado a cabo. 
  
Após longo debate, que contou com a participação de Ana Cristina Barros, da TNC, organização 
beneficiária de um dos projetos aprovados e que apresentou questionamento ao BNDES sobre a 
cláusula de vencimento antecipado. 
  
O Presidente propôs que uma comissão – composta por Justiniano Neto, Adriana Ramos e Fani 
Mamede – elabore, em conjunto com as entidades interessadas, uma sugestão de alteração da 
cláusula, que deverá ser submetida aos membros do COFA. 
  
O BNDES lembra que a sugestão para uma nova redação deverá considerar que se trata de cláusula 
penal que abrange todo o tipo de inadimplemento. O banco se pauta pela capacidade técnica e 
pelo princípio da razoabilidade, não sendo permeável a influências políticas. Se o mutuário enfrentar 
dificuldades, a primeira providencia do banco será negociar, devendo haver razoabilidade.

– Encaminhamento:

 ǧ Justiniano Neto, Adriana Ramos e Fani Mamede em conjunto entidades interessadas, 
farão uma proposta de nova redação da cláusula de vencimento antecipado que deve ser 
submetida ao COFA, com prazo de 48h para a sua apreciação, e posterior envio ao BNDES. 

4.3 Tratamento das patentes no âmbito do fundo:

O BNDES apresentou proposta, acatada pelos presentes, para que as Diretrizes e Critérios passem a 
ser as seguintes:  

L4 Projetos com fins econômicos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos em cooperação 
entre Instituições Tecnológicas (ITs) e entidades com fins econômicos.

d) 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
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Os beneficiários dos recursos financeiros do Fundo Amazônia serão as Instituições Tecnológicas 
(ITs) e/ou Instituições de Apoio (IAs).  

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.

Observações:

L4 – 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.

L4 – 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.

L4 – São apoiáveis os investimentos realizados em benefício da Instituição Tecnológica (IT), com 
propósito específico de atender aos objetivos do projeto.

L4 – 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.

L4 – 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.

– Encaminhamento:

 ǧ Inclusão, nas Tabelas de Diretrizes e Critérios, do item L4 com a redação acima.

Os itens não informados voltam na próxima reunião. Os cenários pós-COP serão discutidos na 
próxima reunião. Em relação à data da próxima reunião, esta deve acontecer após 27 de maio, 
quando termina o processo Paris-Oslo. Assim, foram tratados assuntos considerados mais 
importantes, ficando os não abordados para uma próxima reunião.
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Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Ministério das Relações 
Exteriores

Ministério do Desenvolvimento 
Agrário

Helinton José Rocha (S) André Odenbreit Carvalho (T) Marco Aurélio Pavarino (S)

Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Ministério do Meio Ambiente

Maria Luiza Brás Alves (S) Armando de Mello Meziat (T) 
Marcos Otávio Bezerra Prates (S) 

Carlos Minc (T) 
Tasso Rezende de Azevedo (S) 

Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República

Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – 
BNDES

Estado do Acre

Klinton Vieira Senra (S) Sergio Eduardo Weguelin Vieira (S) Magaly Medeiros (R)

Estado do Amapá Estado do Mato-Grosso Estado do Rondônia

Antonio Carlos da Silva Faria (S) Luiz Henrique Chaves Daldegan (T) Paulo Roberto Ventura Brandão (T)
Maria Dolores dos S. da Costa (S)

Estado de Roraima Confederação Nacional da
Indústria – CNI

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

José Hamilton Gondom Silva (R) Justiniano de Queiroz Netto (T) 
Mario Augusto Campos Cardoso (S)

Fani Mamede (T)

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Adriana Ramos (T) Fernando Castanheira Neto (S) Otávio Velho (R)

Secretaria do COFA

Cláudia Soares Costa (BNDES)

Ausentes
Casa Civil da Presidência da República
Estado do Amazonas
Estado do Maranhão
Estado do Pará
Estado do Tocantins
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB:
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Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES

DIR4 Flávio Salek
Bruno Aranha

AMA/SUP Luciane Paiva D´Avila Melo
Morena Correa Santos

AMA/DEFAM Ana Luiza Landim
Ana Paula de Almeida Silva
André Luiz Ferreira Lemos
Bernardo Von Haehling Braune
Cleber Zambarda
Daniel Rossi Soeiro
Eduardo Fonseca Brasil
Fábio Maciel Plotkowski
Flávia Ozório José
Gil Vidal Borba

Guilherme Arruda Accioly
Israel Blajberg
Luiz Antonio Pazos Moraes
Marcos Vinicius da Silva Rocha
Mariana Bloomfield Coutinho
Renata Del Vecchio Gessullo
Roberto Pereira Riski
Rubem Studart
Simone Marafon Schneider

AMA/JUAMA Daniela Baccas
Juliana Loriato de Lima
Lauro Luiz Studart Leão
Ligia Gouget de Frias

GP/DEREG Ilge Iglesias

AP/DEPRI Patricia Carneiro

SEMA/MT TNC Itamaraty

Alexandre Borges Ana Cristina Barros André Carvalho

MMA/SECEX Embaixada da Noruega MMA

Mauro Oliveira Pires
Nazaré Soares

Patrícia Bentheim Ronaldo Lima

SFB

Thaís Linhares Juvenal
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Pauta

10h00 Boas Vindas
10h15 Abertura dos trabalhos pelo Presidente do COFA
10h30 Discussão e votação do RET da 7ª Reunião
11h00 Tema de pauta 1

   Relatórios de Auditoria e do Fundo Amazônia
12h00 Tema de pauta 2

   Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia
13h      Almoço
14h30 Tema de pauta 2

   Continuação
16h00 Tema de Pauta 3

    Proposta BNDES para induzir a demanda das iniciativas integradoras de pequenos projetos
16h30 Tema de Pauta 4

    Proposta COFA Cláusula de Vencimento em contratos do Fundo Amazônia
17h00 Apresentação de Informes
     Carteira do Fundo Amazônia;
     Cenários pós COP 15/Oslo/COP 16;
     Oficina – criação de Centro de Sustentabilidade na Amazônia

17h30 Encaminhamentos
    Definição de data próxima reunião COFA

17h45 Encerramento

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
2. RET da 7ª Reunião + Anexo da 7ª Reunião
3. Tema de Pauta 1

• Página de Instrução Relatórios de Auditoria do Fundo Amazônia
• Relatório de Auditoria Contábil
• Relatório de Auditoria de Cumprimento
• Demonstrações Financeiras + Parecer Auditores Independentes

4. Tema de Pauta 2
• Página de Instrução Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia
• Minuta Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia

5. Tema de Pauta 3
• Página de Instrução Apoio a Pequenos Projetos
• Proposta BNDES para induzir a demanda das iniciativas integradoras de pequenos 
projetos

6. Tema de Pauta 4
• Página de Instrução Cláusula Vencimento Antecipado
• Proposta COFA Cláusula de Vencimento em contratos do Fundo Amazônia
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7. Apresentação de Informes
• Informe: “Carteira Fundo Amazônia”
• Boletim 03 do Fundo Amazônia

8. Tabela: Acompanhamento das Recomendações do COFA
9. Tabela: Diretrizes e Critérios do Fundo Amazônia
10. Lista de Membros do Comitê Orientador

Verificado o atendimento do quorum regimental, a secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Branca Americano, representando a Ministra do Meio 
Ambiente Izabella Teixeira, abriu a reunião com apresentação da nova equipe do Ministério do Meio 
Ambiente. Declarou, ainda, a importância do Fundo Amazônia para o Brasil e para o resto do mundo 
como demonstração de uma experiência que combina a viabilização das florestas com o combate às 
mudanças climáticas. A seguir, os participantes e observadores se apresentaram, dizendo o nome e a 
instituição que representam.

1. Aprovação do RET da 7ª. Reunião do COFA

Aprovado, com alteração na página cinco (item 3.2 – inclusão de menção aos institutos de 
pesquisas no § 3º,”Comentários do BNDES”), seis (em “Comentários do presidente do COFA”, 
correção do 3º e do 5º parágrafos; e oito (item 4.2 – inclusão dos nomes de Justiniano Neto, Adriana 
Ramos e Fani Mamede).

2. Aprovação da Pauta

A pauta proposta foi aprovada, tendo sido iniciada a apresentação do tema 1.

3. Temas de pauta:

3.1. Pauta 1 – Relatórios de Auditoria do Fundo Amazônia

Foram apresentados os Relatórios de Procedimentos Previamente Acordados e o Parecer sobre 
as demonstrações financeiras do Fundo Amazônia, elaborados pela Deloitte Touche Tohmatsu. Na 
sequência, iniciou-se o debate sobre as contas apresentadas.

Em relação às despesas de administração realizadas pelo BNDES, como gestor do Fundo 
Amazônia, no valor de até 3% dos recursos doados, foi esclarecido que em 2009 estes valores 
não foram apropriados, uma vez que, primeiramente, foram estudados os caminhos e implicações 
jurídico-fiscais destas medidas.

A Diretoria do BNDES definiu em março de 2010 quais seriam as despesas segregadas (viagens, 
secretaria do COFA, contratações específicas, auditoria etc) para utilização dos 3%. Segundo 
essa definição, algumas despesas administrativas incorridas pelo BNDES (relativas a pessoal e 
infraestrutura) não serão contabilizadas como sendo do Fundo Amazônia. 
  
Adriana Ramos acrescentou que seria também oportuno, independente das fontes, conhecer 
essas contas, de maneira a ter uma visão da contrapartida do BNDES e de quanto custa o Fundo 
Amazônia, inclusive pela perspectiva de que o Fundo é um modelo de governança para outros 
fundos de REDD no mundo todo. Em paralelo, deve se refletir também sobre as exigências feitas 
aos projetos.
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O BNDES informou que, de acordo com os normativos que regem o funcionamento do Fundo 
Amazônia, os 3% não são considerados como taxa e sim como valor destinado a ressarcir 
despesas administrativas, independente desse valor ser suficiente ou não. Para prestar contas, o 
BNDES dá transparência à destinação do valor que lhe cabe pela gestão do Fundo Amazônia, pois 
sua possibilidade é alocar apenas os gastos diretamente relacionados ao Fundo, sendo inviável, no 
momento, uma alocação por centro de custos. 
  
O BNDES vai fazer uma estimativa da contrapartida direta do BNDES na gestão do Fundo.

– Decisões e encaminhamentos

       BNDES:

 ǧ Incluir nota explicativa sobre o mecanismo de apropriação da parcela de 3% do valor 
doado pela Noruega nos demonstrativos financeiros; e

 ǧ Realizar estimativa de custos operacionais do Fundo Amazônia. 

       COFA:

 ǧ Aprovou as contas do Fundo Amazônia, conforme atribuição do Decreto nº 
6527/2008.

3.2. Pauta 2 – Relatório Anual do Fundo Amazônia

Foi apresentada pelo BNDES a minuta do Relatório Anual do Fundo Amazônia 2009, conforme 
material previamente enviado a todos os integrantes do Comitê. 
  
Sérgio Weguelin ressaltou que, por conta de 2010 ser um ano eleitoral, o relatório só pode ser 
distribuído até o dia 3 de julho. Foi feita consulta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) através da 
Secretária de Comunicação da Presidência (SECOM) explicando que o Fundo Amazônia precisa ser 
apresentado para doadores, ou seja, que o Fundo precisa ser transparente e que a não publicação/
divulgação do mesmo seria negativa, mas a orientação foi não divulgar o relatório, seja em 
português ou inglês, durante todo o período eleitoral. 
  
Tereza Campello (Casa Civil) lembrou que ter o material impresso armazenado no período 
eleitoral também pode ser questionado pelo TSE. 
  
O BNDES também informou que quase todo o conteúdo do relatório está disponível no site do 
Fundo Amazônia, projetos aprovados, relatórios dos auditores independentes, fluxo de tramitação 
dos projetos. 
  
Foi explicado que o Relatório seguiu a ordem do documento de projeto do Fundo Amazônia 
elaborada pelo MMA, que é a fonte do Fundo Amazônia. Essa também é a estrutura replicada no 
contrato de doação da Noruega e também é a mesma aprovada pelo Comitê Orientador na 7ª 
Reunião, realizada em março de 2009. O BNDES, então, explicou aos presentes o conteúdo de cada 
um dos tópicos do relatório e, na sequência, passou-se à fase dos comentários. 
  
Justiniano Netto (CNI) solicitou a inclusão dos nomes dos municípios abrangidos pelo projeto 
aprovado da TNC, seguindo o que foi feito com os demais projetos aprovados em 2009. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) elogiou o conteúdo do relatório, em especial o capítulo Desafios e 
Perspectivas porque, na sua avaliação, a parte mais delicada é justamente como reportar as 
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dificuldades e as limitações existentes. Para ela, o texto conseguiu passar isso de forma positiva, 
valorizando os esforços que foram feitos ao longo do ano. Adriana, no entanto, disse ter sentido falta 
dos resultados de campo nos projetos aprovados.

Cláudia Costa (BNDES) explicou que esses resultados serão integrados quando a informação 
dos projetos começar a ser padronizada. Ela lembrou que todos contemplam um Quadro Lógico, 
com linha de base, indicadores e resultados que pretendem alcançar. Tudo isso será divulgado e 
entrará nos próximos relatórios do Fundo Amazônia. 
  
Maria Luiza Alves (MCT) disse que o relatório está muito bem apresentado e retrata claramente 
o que aconteceu em 2009: a estruturação feita dentro do BNDES para gerir o Fundo. Ela alertou 
que a legenda da página 23 não traz a explicação para o termo DER que aparece na fórmula e que 
o gráfico da figura 9 (página 70) não está claro e as informações precisam ser checadas. 
  
Branca Bastos Americano (MMA) destacou que a Tabela Diretrizes e Critérios do COFA é peça 
fundamental e deveria entrar no corpo do texto. 
  
Jean Pierre Leroy (FBMOS) sugeriu que os nomes da equipe do Fundo Amazônia fossem 
incluídos no relatório. 
  
Tasso Azevedo disse não ter ressalvas em relação ao conteúdo do relatório, que está correto, sem 
erros de informação. Disse também que o mesmo está bem escrito e graficamente bem diagramado. 
Ele questionou, no entanto, a abordagem dos temas, a estratégia do relatório. Disse ter sentido falta 
na Apresentação de um resumo executivo falando do que se trata o relatório, os principais avanços, 
as dificuldades, um resumo do que foi feito no ano, o que se atingiu e os novos desafios, etc. Tasso 
propôs que a forma do relatório fosse alterada, mesmo que isso significasse adiar a data de 30 de 
junho (prazo de publicação do relatório previsto no contrato de doação com a Noruega). 
  
Tereza Campello considerou que uma das principais características do Fundo Amazônia não 
está aparecendo de forma clara no relatório, que é o fato do mesmo ser um fundo múltiplo, com 
diversos atores (governo, estado, ONGs. Indígenas, agricultura familiar) que conseguem sentar 
juntos, dialogar e chegar a um consenso. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) ressaltou que o espírito do Fundo Amazônia aparece justamente no 
capítulo final. Ela disse acreditar que uma reordenação dos tópicos e uma nova Apresentação 
poderiam absorver as sugestões dadas sem mexer demais no relatório, que está pronto. Ela sugeriu 
trazer uma parte (mais analítica) do tópico Desafios e Perspectivas para o texto de Apresentação. 
  
Sergio Weguelin (BNDES) disse que as observações eram válidas, mas destacou mais uma vez 
que a estrutura do relatório é a estrutura proposta no contrato de doação com a Noruega. Ele 
perguntou aos demais presentes se esse espírito do Fundo Amazônia não poderia aparecer em 
uma carta do COFA ou do MMA, em mensagem no início do relatório. 
  
Apesar de também achar as observações válidas, Maria Luiza Alves (MCT) ressaltou que 
prazos precisam ser cumpridos e questionou a necessidade de refazer o relatório. Para ela, o 
BNDES se preocupou em colocar o que fato aconteceu em 2009. As reuniões, os projetos, os 
encaminhamentos. Ela lembrou que resultados dependem da implementação efetiva dos projetos, 
o que ainda não aconteceu. Na sua avaliação, nos próximos anos será possível ter um relatório 
mais analítico. Ela finalizou dizendo ser importante ter uma mensagem do COFA com os impactos 
do Fundo Amazônia para a região e para o resto do mundo. 
  
Thais Linhares Juvenal (MMA) sugeriu que setores de governo envolvidos com a política 
brasileira a respeito do clima (Casa Civil, MMA) revisem o texto do relatório com o objetivo de 
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mantê-lo alinhado com o que o país pretende com o Fundo Amazônia. 
  
Ela sugeriu, ainda, que o tópico Quadro Lógico seja revisto para mostrar mais claramente qual 
a lógica de intervenção que está sendo observada nas operações do Fundo Amazônia. Por fim, 
levantou a hipótese de se fazer uma versão enxuta do relatório para a Internet, uma vez que a 
publicação do mesmo é importante para garantir transparência às atividades do Fundo Amazônia. 
  
Magaly Medeiros (ACRE) elogiou a estrutura e o formato do relatório, mas ressaltou não ter 
conseguido enxergar as “diferentes caras” que existem na Amazônia e o importante papel dos 
estados amazônicos nesse processo. Citou a construção dos Planos Estaduais de Combate ao 
Desmatamento e todas as demais ações que estão sendo realizadas pelos governos estaduais, 
entre elas o difícil diálogo com representantes da sociedade civil, para explicar e divulgar o Fundo 
Amazônia e fazer com que o mesmo cumpra o seu objetivo maior de combater o desmatamento 
oferecendo novas alternativas de renda para a população local. 

Justiniano Netto (CNI) destacou o prazo de entrega do relatório. Ele lembrou que entregando 
o relatório que está pronto seria possível cumprir o estipulado contratualmente com a Noruega 
e que o não cumprimento do acordado poderia vir a ter interpretação negativa para o Fundo 
Amazônia, principalmente no exterior. No entanto, ele concordou com as observações realizadas 
pelos demais integrantes e sugeriu, então, que fossem feitas duas versões, uma mais enxuta para 
agora e outra mais completa a ser entregue posteriormente. 
  
No final, os representantes propuseram ao BNDES encaminhar à Noruega a versão do relatório 
apresentada na reunião, informando que essa não ser essa a versão final a ser publicada porque, por 
solicitação do COFA, o relatório será reestruturado, conforme os encaminhamentos descritos a seguir.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Inclusão de mensagem da Ministra Izabella Teixeira (presidente do COFA);

 ǧ Inclusão de resumo executivo no texto de apresentação do relatório;

 ǧ Inserção de análise do impacto esperado do conjunto de projetos aprovados e em 
análise (capítulo “Detalhamento de Projetos”);

 ǧ Mudança da localização da Tabela “Diretrizes e Critérios” (sai do Anexo e entra no 
corpo do relatório, no capítulo “Comitê Orientador do Fundo Amazônia”);

 ǧ Inserção de anexo com os nomes dos funcionários do Departamento de Gestão do 
Fundo Amazônia;

 ǧ Inclusão dos nomes dos municípios integrantes do projeto da TNC (capítulo 
“Detalhamento dos Projetos Aprovados em 2009”);

 ǧ Envio das alterações a todos os representantes do COFA para ciência prévia e 
aprovação em reunião a ser realizada em agosto de 2010;

3.3. Pauta 3 – Proposta BNDES para induzir demanda das iniciativas integradoras de 
pequenos projetos

O BNDES apresentou proposta para indução de demanda das iniciativas integradoras de 
pequenos projetos. Destacou se tratar de uma proposta exemplificativa para ser submetida 
à apreciação do Comitê Orientador, que deverá então criar um Comitê de Estruturação para 
definição final das categorias de apoio. A proposta de demanda induzida não anula a demanda 
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espontânea, ou seja, o Fundo Amazônia vai continuar recebendo projetos de forma individual, 
nos moldes tradicionais do BNDES. 
  
Em relação à seleção dos projetos, o BNDES explicou que a ideia é a criação de outro comitê, o 
Comitê Público de Seleção. Serão seleções periódicas, por editais, contemplando uma ou mais 
categorias de projetos previamente definidas pelo Comitê de Estruturação. 
  
Foi ressaltado, ainda, que a elaboração de carta consulta simplificada no caso da demanda induzida 
de projetos facilitará a colocação de critérios mais claros e definidos, justamente por serem projetos 
para os quais serão aplicadas candidaturas. É uma padronização só possível nesse caso, dado que 
em projetos de demanda espontânea é preciso considerar e analisar as características próprias, a 
área temática, os critérios e a política do Fundo. 
  
Tasso Azevedo disse que ter a opção da demanda induzida era uma ótima primeira iniciativa para 
a questão, embora, na sua opinião, a demanda induzida proposta não trata dos pequenos projetos. 
Para ele, um projeto de quinhentos mil reais não é exatamente um pequeno projeto e, sendo assim, 
deveria haver uma carta consulta simplificada para todo e qualquer projeto menor de quinhentos 
mil reais, e não somente para os casos de demanda induzida. Por fim, Tasso falou que a ideia do 
projeto aglutinador deveria ser mais bem esclarecida, pois mesmo quando apresentado por apenas 
um proponente abarca diversas iniciativas, o que, na sua avaliação, levanta algumas dúvidas. 
  
Os representantes do COFA avaliaram como importante a iniciativa da seleção de projetos via 
demanda induzida, ainda que haja controvérsias em relação à interpretação do que é pequeno 
projeto. Eles defenderam a ampliação das categorias de apoio e sugeriram a abertura da carta 
consulta simplificada à demanda espontânea de até R$ 500 mil / R$ 1 milhão. 
  
Foi assinalada a importância de o proponente saber, desde o início da operação, quais documentos 
serão exigidos em todas as etapas, devendo as informações constar no manual e no site para que 
o interessado saiba se terá condições de finalizar o processo. Ficou decidido, ainda, que a seleção 
será feita via Chamada Pública, com a divulgação de todos os requisitos exigidos, da inscrição até 
a assinatura do contrato. Também foi acordado que os projetos aprovados na seleção formarão um 
cadastro de reserva, a serem classificados no nível de enquadramento dentro do BNDES. 
  
Por fim, foi decidida a criação do Comitê para a Estruturação e Detalhamento dos Projetos, 
compostos por membros do COFA, conforme quadro abaixo.

– Decisões e encaminhamentos

BNDES:

 ǧ Inclusão dos requisitos que serão exigidos até a assinatura do contrato, inclusive o 
modelo de contrato;

 ǧ Publicação, no site do Fundo Amazônia, dos documentos exigidos na fase de análise 
dos projetos; Publicação, no site do Fundo Amazônia, dos documentos exigidos na fase 
de contratação dos projetos;

 ǧ Sugestão para que a Carta Consulta simplificada deva ser aberta a demanda 
espontânea de até R$ 500 mil / R$ 1 milhão.
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COFA:

 ǧ Criação de Comitê de Detalhamento e Estruturação, com a seguinte formação

• Empresarial: Fernando Castanheira (FNBF)
• Terceiro Setor e Movimentos Sociais: Jean Pierre Leroy (FBOMS) e Fani Mamede (CONTAG)
• Estados Amazônicos: Valdenor Fontes Cardoso (Amazonas)
• Governo Federal: Ministério de Desenvolvimento Agrário e Ministério do Meio Ambiente. 

3.3. Pauta 4 – Proposta COFA Cláusula de Vencimento em contratos do Fundo Amazônia

Na 7ª Reunião do Comitê Orientador, realizada no dia 23 de março, ficou decidido que seria criada 
uma Comissão – Justiniano Netto (CNI), Adriana Ramos (FBOMS) e Fani Mamede (CONTAG) –, 
em conjunto com as entidades interessadas, para elaboração de proposta de nova redação da 
cláusula de vencimento antecipado nos contratos do BNDES para ser submetida ao COFA. 
  
Primeiramente foi esclarecido pela referida Comissão que a proposta criada levou em 
consideração  a resposta oficial do BNDES a três instituições que manifestaram dúvida sobre a 
cláusula do vencimento antecipado: 

"como em todos os negócios jurídicos, na vigência do contrato de colaboração financeira 
não reembolsável, há que se considerar os princípios da boa fé, razoabilidade e 
proporcionalidade por ambos os pólos da relação contratual, inclusive no que tange à 
interpretação e acionamento das cláusulas contratuais", e, ainda,  "a boa fé e a idoneidade 
da beneficiária também permite uma boa interlocução com o banco no sentido de negociar 
eventuais e necessárias alterações do projeto, isso pode ser feito após pleito formulado 
pela equipe do banco, a qual avaliará a sua pertinência e em caso de concordância proporá 
à instância competente reformulações do projeto e ou outras adequadas alterações 
contratuais..."; entre elas o que se convencionou chamar de carta conforto.

Sendo assim, a Comissão concluiu por tentar aplicar o espírito contido na carta conforto, 
transformando-a em cláusula para ser adicionada ao contrato, que ficaria com a seguinte redação:

"A aplicação da condição especial cinco ponto um" 1 e consequente exigibilidade dos 
recursos utilizados será precedida, por parte do BNDES, de procedimentos que assegurem 
o amplo direito de comunicação e a observância dos princípios da boa fé, razoabilidade 
e proporcionalidade na execução contratual, permitindo, quando não comprometer os 
objetivos principais do projeto a correção das irregularidades apontadas ou a devolução 
dos recursos restrita ao valores aplicados indevidamente".

Foi explicado, ainda, que a ideia da cláusula acima é dar mais segurança aos proponentes, sem 
flexibilizar o contrato que o BNDES já assinou com as partes interessadas. 
  
Ficou decidido que o BNDES levará a proposta para as instâncias próprias. Em relação aos 
contratos já realizados, a sugestão foi incluir termo aditivo apenas acrescentando essa cláusula, 
ficando a critério do Banco analisar de que maneira isso poderá ser aplicado a todos os 
tomadores de recursos do Fundo Amazônia.

1. Que é a cláusula do vencimento antecipado.
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– Decisões e encaminhamentos

BNDES:

 ǧ A sugestão da inclusão da cláusula em contratos do Fundo Amazônia será 
submetida internamente e, assim que houver algum posicionamento por parte do BNDES, 
todos os integrantes do COFA serão informados.

Assim, foram tratados assuntos considerados mais importantes, ficando os não abordados para uma 
próxima ocasião. 
  
Em relação à data da próxima reunião, esta deverá ser realizada no mês de agosto.

Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério do Meio Ambiente Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República

Maria Luiza Brás Alves (S) Carlos Minc (T) 
Tasso Rezende de Azevedo (S) 

Klinton Vieira Senra (S)

Casa Civil da Presidência da 
República

Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – 
BNDES

Estado do Acre

Tereza Helena G. B. Campello (T) Sergio Eduardo Weguelin Vieira (S) Magaly Medeiros (R)

Estado do Amazonas Estado do Pará Estado do Rondônia

Valdenor Fontes Cardoso (R) Rodolfo Fernando Moraes Pereira (S) Maria Dolores dos S. da Costa (S)

Estado de Roraima Estado de Tocantins Confederação Nacional da
Indústria – CNI

José Hamilton Gondom Silva (R) Belizário Franco Neto (R) Justiniano de Queiroz Netto (T) 
Mario Augusto Campos Cardoso (S)

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Fani Mamede (T)
Rosicleia dos Santos (S)

Adriana Ramos (T)
Jean Pierre Leroy (S)

Fernando Castanheira Neto (S)

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Otávio G. Cardoso Alves Velho (R)
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Ausentes
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior:
Ministério das Relações Exteriores
Estado do Amapá
Estado do Maranhão
Estado do Mato Grosso
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB

Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES GTZ

AF /DEPCO/ GCONT2 Carlos Frederico Rangel de C. Silva Luis Piva

AMA/SUP Luciane Paiva D´Avila Melo
Morena Correa Santos

SFB

Thaís Linhares Juvenal

AMA/DEFAM Ana Luiza Pinto Ferreira Landim
Ana Paula de Almeida Silva
André Luiz Ferreira Lemos
Bernardo Von Haehling Braune
Cleber Zambarda
Daniel Rossi Soeiro
Flávia Ozório José
Gil Vidal Borba
Guilherme Arruda Accioly
Israel Blajberg
Mariana Bloomfield Coutinho
Renata Del Vecchio Gessullo
Roberto Pereira Riski
Rubem Studart
Simone Marafon Schneider
Telma de Castro Guimarães

KFC

Jens Ochtrop

Embaixada da Noruega

Patrícia Bentheim
Inge Nordang

CONTAG

Verônica Tozzi

MMA

Branca Americano

AMA/DEOPE Otavio Lobão de Mendonça Vianna

AMA/JUAMA Daniela Baccas
Juliana Loriato de Lima
Lauro Luiz Studart Leão
Ligia Gouget de Frias

GP/DEREG Ilge Iglesias

AP/DEPRI Patricia Carneiro

AP/DEART Luiz Antonio Pazos Moraes
Creuza Ferreira Novaes
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Pauta

15h15 Abertura dos trabalhos pelo Presidente do COFA
15h30 Discussão e votação do RET da 8ª Reunião
15h45 Tema de pauta 1

Relatório Anual do Fundo Amazônia
16h30 Apresentação de Informes
 Carteira do Fundo Amazônia/ Análise da categoria Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
 Informe da Comissão de Estruturação de chamada pública para pequenos projetos;
 Providências e Encaminhamentos com vistas à renovação do Comitê Orientador do Fundo 
Amazônia, considerada a conclusão, em 22/10/2010, do primeiro período de dois anos previsto para o 
mandato dos seus representantes (Decreto 6527/2008 e Regimento Interno COFA).

18h15 Encaminhamentos
 Detalhamento e Registro dos Encaminhamentos da 9ª Reunião
 Definição de data para a próxima reunião do COFA

19h00 Encerramento

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
2. RET da 8ª Reunião (Minuta)
3. Tema de Pauta 1

• Página de Instrução Relatório Anual do Fundo Amazônia
• Mapa de Alterações do Relatório Anual do Fundo Amazônia
• Minuta (versão doc) do Relatório Anual do Fundo Amazônia

4. Apresentação de Informes
• Informe: “Carteira de Projetos do Fundo Amazônia”
• Boletim nº 5 do Fundo Amazônia (julho de 2010)
• Página de Instrução Renovação Comitê Orientador do Fundo Amazônia
• Regimento Interno COFA
• Instruções

5. Tabelas: Acompanhamento das Recomendações do COFA
• Diretrizes e Critérios do Fundo Amazônia

6. Lista de Membros do Comitê Orientador

Verificado o atendimento do quorum regimental, a Ministra do Meio Ambiente e presidente do COFA, 
Izabella Teixeira, abriu a reunião dando boas vindas aos presentes; após a leitura dos itens da pauta 
e verificação da inexistência de demanda de nova inclusão, todos os participantes e observadores se 
apresentaram, dizendo o nome e a instituição representada. 
  
A Ministra Izabella Teixeira iniciou os trabalhos enfatizando a importância do Fundo Amazônia, um 
alicerce do processo de diálogo bilateral não só no que diz respeito à cooperação entre o Brasil e a 
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Noruega, mas também para outras cooperações bilaterais na área ambiental, que começam a ganhar 
novos contornos, além da tradicional cooperação existente entre o Brasil com a própria América Latina 
e com alguns países da África.

Enfatizou ser reconhecido todo o trabalho desenvolvido pelo BNDES na implantação do Fundo Amazônia 
que, partindo de um momento zero evoluiu ao patamar em que se encontra hoje: um balizador no 
debate internacional sobre o regime de REDD+. 
  
Declarou também que para que se possa avançar com a implantação dos compromissos previstos 
no âmbito do Fundo Amazônia, são necessários alguns ajustes para superar entraves, que foram se 
delineando durante todo o processo. Com esse objetivo, irá encontrar-se com o Presidente do BNDES 
para, entre outros assuntos como o Fundo Clima também recepcionado pelo Banco, discutir questões 
do Fundo Amazônia. 
  
Ressaltou, a Ministra, que a minuta do primeiro Relatório Anual do Fundo Amazônia registra o grande 
aprendizado realizado no período e que a gestão do Fundo confere protagonismo ao BNDES, parceiro 
essencial para a consecução dos objetivos da política nacional na área de meio ambiente. 
  
A Ministra informou, ainda, ter recebido de organizações não governamentais uma carta com 
recomendações ao Fundo Amazônia, solicitando que cópia da mesma fosse encaminhada aos 
integrantes do COFA para posterior debate.

1. Aprovação do RET da 8ª. Reunião do COFA

A RET foi aprova com o acolhimento da solicitação da representante do Acre, no sentido de que 
seja inserida a sua sugestão de inclusão, no Relatório Anual do Fundo, de menção ao importante 
papel dos estados amazônicos no combate ao desmatamento.

2. Aprovação da Pauta

Com a aprovação da pauta proposta, foi iniciada a apresentação do tema 1.

3. Temas de pauta:

3.1. Pauta 1 – Relatório Anual do Fundo Amazônia

Assunto apresentado pelo Superintendente da Área de Meio Ambiente do BNDES e representante 
da instituição no COFA. 
  
Sergio Weguelin informou que as alterações sugeridas para o Relatório Anual do Fundo 
Amazônia foram todas incorporadas, aí incluídas: inserções e alterações de conteúdo; mudança 
de títulos ou de ordem, como por exemplo: a mudança de ordem das diretrizes, que estavam 
em anexo e foram transferidas para dentro do relatório; que enfim, procurou-se entender o 
espírito das sugestões feitas na última reunião e traduzi-las no texto e na ordem de apresentação, 
conforme ficou demonstrado no Mapa de Alterações, previamente remetido aos Integrantes do 
COFA, e que faz parte da minuta do Relatório ora sob análise.

Sendo a palavra facultada aos presentes foram registrados os seguintes comentários:

a) Thaís Juvenal (MMA) disse não haver reparos a fazer do ponto de vista de conteúdo, mas gostaria 
de mudar a forma de redação, para ficar mais claro o entendimento, na página 27 último parágrafo. 
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b) Adriana Ramos (FBOMS) alertou sobre correção a ser feita na página 31, vez que, onde deveria 
constar a apresentação do projeto da TNC, está repetida a apresentação do projeto do IMAZON. 

c) Foi requerida também uma retificação sobre o número de municípios mencionados na página 23; e 

d) Maria Luiza (MCT), sugeriu alteração de redação na parte de Tramitações dos Projetos, na 
página 24 e a colocação de um fluxograma para facilitar o entendimento do processo.

Após isso, o relatório anual do Fundo Amazônia foi aprovado ficando acertado o envio das 
sugestões de natureza formal pelos interessados.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Aprovação, por unanimidade, do Relatório Anual do Fundo Amazônia-2009, com as 
alterações (a,b,c e d) apontadas no texto acima.

 ǧ O Relatório Anual será publicado após o período de interdição eleitoral.

4. Apresentação de Informes:

4.1. Informe 1 – Carteira do Fundo Amazônia 
  

Análise da categoria Desenvolvimento Científico e Tecnológico

a) Carteira do Fundo Amazônia

Sergio Weguelin (BNDES) informou que a posição geral da Carteira de Projetos, em 31 de julho 
de 2010, foi alterada com a aprovação, em 15 de agosto de 2010, de um projeto para o Estado do 
Pará, conforme consta no material distribuído, e com a aprovação de dois projetos: para o Estado 
do Amazonas e para o município de Alta Floresta, estes últimos sendo anunciados na presente 
reunião. Disse, ainda, que esses três últimos projetos aprovados envolvem várias ações na área 
de fortalecimento e desenvolvimento institucional, na área de recuperação de áreas degradadas, 
de reflorestamento, de apoio às ações de conservação, todos eles aderentes aos critérios de 
priorização geográfica do Fundo Amazônia. 
  
Foi também feita explanação sobre a tramitação dos pedidos de apoio até a fase de análise, 
quando o projeto já é considerado enquadrado em conformidade com as diretrizes do Fundo e de 
acordo com as áreas temáticas. 
  
A Ministra Izabella Teixeira pediu esclarecimentos a respeito de alguns requisitos solicitados 
a potenciais beneficiários do Fundo Amazônia, tais como: a apresentação de contrapartidas, de 
uma matriz lógica e sugeriu que esses requisitos (contrapartidas e matriz de resultados e seus 
indicadores) sejam informados no site do Fundo para prévio conhecimento dos interessados, aí 
incluído um modelo de matriz de resultados para conhecimento e elaboração preparação prévia 
dos candidatos. 
  
Cláudia Costa (BNDES) explicou que, da maneira que está sendo aplicada a metodologia, a 
exigência da matriz não se dá na fase de apresentação do projeto, sendo trabalhada em conjunto 
com o proponente na fase de análise e em função, tanto das ações previstas no projeto, como do 
objeto da intervenção proposta em relação às metas, não sendo condição contratual. Diferente, 
por exemplo, do requisito para a comprovação de parcerias, onde é solicitada a anuência dos 
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participantes. Quando as ações são desenvolvidas em conjunto com o Poder Público, com a 
iniciativa privada, com a sociedade civil organizada, os critérios de contrapartida são os que 
constam da tabela de diretrizes e critérios do COFA, já disponíveis no site. 
 
O Quadro Lógico – Matriz de Resultados não é apresentado com a Consulta Prévia, nem com 
a apresentação do projeto, sendo a sua elaboração negociada entre o proponente e o BNDES 
visando possibilitar o monitoramento das ações a serem desenvolvidas e da prestação de contas 
para se avaliar os resultados e impactos – além do acompanhamento físico e financeiro do 
projeto – estando a informação sobre o momento de apresentação do Quadro Lógico também 
disponibilizada no site do Fundo Amazônia. 
  
Cláudia ponderou que o BNDES tem avançando na publicidade das informações com relação à lista 
de documentos que são exigidos nas várias etapas do projeto, que também está publicada no site. 
  
A questão da contrapartida só é tratada quando o projeto ou o proponente a apresenta. Discute-
se, nesse caso, a comprovação dos documentos que formalizam estes termos de parceria e 
contratos já assinados. Embora considere ser desejável a sua apresentação, na medida que indica 
que o projeto tem outras fontes de sustentabilidade, o BNDES não exige nenhuma contrapartida 
além das determinadas pela tabela de Diretrizes e Critérios do COFA. 
  
Quanto aos indicadores de monitoramento, após consultas a diversas instituições sobre o quadro 
lógico e sobre os indicadores, foi consolidada uma metodologia, aprovada pela Diretoria do Banco, 
cuja melhor maneira de disponibilizar no site está sendo avaliada. Tratase de um trabalho conjunto, 
que vai integrar o sistema de acompanhamento do Banco. 
  
O BNDES está também trabalhando em um acordo de cooperação técnica com a GTZ, para 
apoio à estruturação desses quadros lógicos, desses sistemas de monitoramento, com o 
objetivo de planejamento, acompanhamento e monitoramento dos impactos e revisão da 
própria lógica de intervenção. 
  
A Presidente do COFA, Ministra Izabella Teixeira, solicitou que o Comitê realize debate sobre o 
Fundo para identificar: matrizes, dificuldades, indicadores, estratégias de monitoramento; ou seja 
os principais problemas de monitoramento e como poderão, eventualmente, refletir nas rotinas 
do Banco. Sugeriu, ainda, fosse definido o prazo para apresentação de uma versão preliminar da 
Matriz de Resultados. 
  
Enfatizou, mais uma vez, o aprendizado adquirido nos dois anos do Fundo, todavia, disse considerar 
ser inadiável a discussão sobre os indicadores e sobre a instância de avaliação de desempenho; em 
especial no que diz respeito às áreas temáticas do Fundo Amazônia. É necessário saber como esses 
segmentos estão sendo atendidos. O Fundo é o instrumento de apoio às Políticas Públicas, sendo 
importante que o BNDES compartilhe sua experiência como gestor, apresentando uma avaliação 
de natureza estratégica sobre resultados. Enfim, que seja o pólo ativo dos subsídios desta reflexão, 
Independentemente do que está acontecendo na instância de projetos. 
  
Em relação à revisão do limite para a aplicação de recursos do Fundo, a Ministra Izabella, sugeriu 
continuar com os 10% já estabelecidos pelo COFA, levando em consideração que é um assunto 
que vai ter que ser progressivamente avaliado pelo Comitê, solicitando o registro do que foi 
decidido, mesmo que sujeito ao que o BNDES trouxer de avaliação e apreciação para o COFA, por 
ser assunto do Comitê.
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b) Panorama da categoria Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Claudia Costa apresentou a Carteira de Ciência e Tecnologia e Inovação do Fundo Amazônia, 
atendendo à solicitação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). No informe foi feito balanço 
quantitativo e abordadas as questões críticas, as ações de fomento e as perspectivas para a 
área de ciência e tecnologia abaixo resumido: A carteira de Ciência e Tecnologia e Inovação tem, 
atualmente, 13 projetos, cinco estão na fase inicial com a apresentação da carta-consulta, e oito 
projetos estão enquadrados, ou seja, prontos para a fase de análise.

Outras características:

• Valor total da carteira (solicitado ao Fundo Amazônia): R$ 81 M;
• Valor médio dos projetos (idem): R$ 6,2 M;
• Contrapartidas: R$ 30 M;
• Abrangência geográfica dos resultados dos projetos de CT&I: Concentração de executores em 
Belém e Manaus;
• Projetos com a participação de Fundações de Apoio (Contratantes/gestão financeira). 

Vários desses projetos são apresentados por uma grande instituição que tem unidades e núcleos 
independentes. Assim, sete projetos são de universidade federal; dois projetos de universidade 
estadual, um projeto de C&T na esfera federal pública, um projeto de uma entidade internacional, 
um do Terceiro Setor e um de uma empresa pública.

Principais Questões Críticas:

• Despesas operacionais e administrativas em favor das Fundações (limitadas a 5% pela lei da 
inovação);
• Grande número de parceiros na execução do projeto: estruturação complexa da operação;
• Conceito de “sistemas de monitoramento e controle do desmatamento” para aplicação em 
outros biomas brasileiros e em outros países tropicais e critérios para aplicação desses recursos;
• Proposição de projetos através de Fundações de Apoio;
• Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) e seus desdobramentos (Suspensão dos 
efeitos dos Acórdãos até dez 2010); MP 495/2010;
• Algumas Fundações não atendem exigência de credenciamento no Ministério da Ciência e 
Tecnologia – MCT/ Ministério da Educação – MEC.

Cláudia encerrou a apresentação, com relato sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo 
Banco para entender e formular estratégias de atuação para esse setor. Como resultado, muitas 
das proposições que estão hoje na carteira são frutos de rodadas de apresentação do Fundo 
Amazônia, que, vem mantendo diálogo constante com instituições de pesquisa buscando entender 
e identificar, junto com as mesmas qual o tipo de projeto se coaduna melhor com o objetivo do 
Fundo Amazônia. 
  
Maria Luiza (MCT) agradeceu ao BNDES pela apresentação, mencionando que essas informações 
precisam ser amplamente divulgadas. Sugeriu, que as dificuldades encontradas, sejam discutidas 
com alguns órgãos que já alcançaram avanço significativo no assunto como o CNPq, a FINEP e as 
fundações de amparo, que também são parceiras do MCT e que podem contribuir na discussão. 
 Após esse informe a Presidente do COFA pediu licença e se ausentou da reunião, que passou a ser 
conduzida por sua suplente Thais Juvenal (MMA). 
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Thais Juvenal (MMA), chamou a atenção para a ausência de atuação do setor privado na área de 
Ciência e Tecnologia e Inovação com recursos do Fundo, que é um agente importante tanto na área 
de pesquisa, quanto na geração de inovação propriamente dita, sugerindo como encaminhamento, 
dada a complexidade do tema para ser tratado nesta reunião, que o Banco aponte possibilidades 
de atuação com o setor privado, com recursos do Fundo. Sugerindo, como exemplo, a criação de 
um Fundo de patentes sob o Fundo Amazônia, que permita o apoio a empresas na geração de 
inovações sob a titularidade do Fundo. 
  
Helinton José Rocha (MAPA) mencionou a EMBRAPA e o Centro de Biotecnologia da Amazônia 
como potenciais fontes de subsídios ao trabalho. 
  
Johaness Eck (Casa Civil) sugeriu que se converse com o Ministério da Ciência e Tecnologia que 
já tem definições para algumas das questões ali colocadas. 
  
Magaly Medeiros (ACRE) manifestou que há interesse dos Estados representantes da Amazônia 
Legal em participar de conversa específica do MCT com as instituições e as fundações sobre o 
fomento a projetos nessa área de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
  
O BNDES informou que vem mantendo contatos com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA), com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e com o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), além de participar de reuniões do 
Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (CONSECTI). 
  
Maria Luiza disse que, embora bastante interessante a proposta da Magaly Medeiros (Acre), não 
sabe se o BNDES, como gestor do Fundo, teria condições de promover uma reunião envolvendo 
nove Estados. Acrescentou que o ideal seria envolver até universidades. Todavia, entende que a 
proposta do Johaness Eck (Casa Civil) é no sentido de uma reunião restrita, ou seja, pautada na 
experiência do MCT, da CAPES, do CNPq e da EMBRAPA de como montar as propostas de apoio 
a projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação; ou em reuniões ainda mais restrita com CONFAP 
(Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa) e CONSECTI. 
  
Thais Juvenal (MMA), em vista dos comentários, sugeriu que o BNDES promova conversa sobre o 
tema específico com os membros do COFA, ou com aqueles que se disponibilizarem a tratar desse 
assunto, para que possa ser vislumbrada proposta de encaminhamento para a demanda induzida 
ou estratégia de apoio a projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
  
Em vista das diversas sugestões apresentadas, do interesse e da concordância de todos na busca 
de solução para as questões que envolvem esta área, foi encaminhada a criação de uma Comissão 
para avançar na questão do apoio do Fundo Amazônia à Ciência, Tecnologia e Inovação, que será 
composta pelos seguintes Órgãos: BNDES, MMA, todos os Estados que integram o COFA, MCT, 
MAPA, MDA, Movimentos Sociais e SBPC.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Criação de Comissão para avançar na questão do apoio do Fundo Amazônia à 
Ciência, Tecnologia e Inovação, que será composta pelos seguintes Órgãos: BNDES, MMA, 
todos os Estados que integram o COFA, MCT, MAPA, MDA, Movimentos Sociais, SBPC.
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4.2. Informe 2 – Informe da Comissão de Estruturação de chamada pública para 
pequenos projetos.

Cláudia Costa (BNDES) informou já terem sido realizadas duas reuniões com a Comissão, onde se 
procurou conceituar o que é pequeno projeto; qual é o valor a ser considerado; qual público-alvo; e 
o que fazer para ampliar o acesso a esse segmento específico. 
  
Considerou-se, também, sobre o convite a ser feito a instituições que podem aportar contribuições 
e experiências sobre quais as atividades, os setores econômicos e atividades produtivas 
sustentáveis que mereceriam um foco inicial. 
  
Ainda que a Comissão não tenha chegado a uma conclusão final, houve avanço na conceituação de 
pequeno projeto e do financiamento de atividades de pequenos valores; e, também, a uma certeza: 
a de que qualquer ação a ser desenvolvida deverá ter como foco o beneficiário final. Entendendo-se 
como tal, as pequenas comunidades, associações coletivas, as populações tradicionais, guardiões 
da floresta, enfim, o público-alvo, independente do valor envolvido no projeto. O que levou à questão 
sobre a identificação da existência de crédito reembolsável ou não-reembolsável para essas 
ações, inclusive de âmbito federal, dada a dificuldade de se discutir a aplicação do conceito de 
adicionalidade no apoio do Fundo Amazônia. 
  
Pensou-se que, possivelmente, o foco seria apoiar a solução de gargalos, hoje já identificados nas 
ações já financiadas, intervindo basicamente sobre algumas lacunas e demandas por apoio, ou seja, 
expansão de assistência técnica, a capacitação em gestão e empreendedorismo, apoio a processos 
de formalização, apoio logístico de infraestrutura, tentando suprir algumas demandas que causam 
impacto na estruturação de elos mais fortalecidos de cadeias produtivas econômicas, e a partir daí 
discutir itens financiáveis e nãofinanciáveis. 
  
O COFA passou a debater os obstáculos identificados pela Comissão de Estruturação e como o 
BNDES poderá desenvolver as condições necessárias para ultrapassá-los. 
  
Fani Mamede (Contag) alegou que a Comissão não avançou nas discussões por falta de 
sensibilidade do BNDES em tratar dos assuntos que envolvem os pequenos projetos, como fazem o 
MMA e MDA, dada a falta de flexibilização de seus procedimentos. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) declarou que a grande questão a ser decidida em relação aos pequenos 
projetos é se há possibilidade de flexibilizar procedimentos e regras contratuais para atender a 
organizações pequenas; porque se não houver, discute-se os mecanismos de intermediação, que 
é, em última análise, o que vai funcionar, já que isto está afeto às Políticas Públicas do Governo 
Federal. Diz que esta questão não é do BNDES, é sim do COFA. Pede, ainda, que o Banco retome o 
processo de desenhar um acordo de cooperação técnica, conforme anteriormente decidido. 
  
Daniella Baccas (BNDES) explicou que algumas regras não são flexíveis. O BNDES se submete a 
diversas normas das quais não pode se afastar sob pena de ser considerado, inclusive, um mau gestor. 
  
Thaís Juvenal (MMA) diz que todas as falas sobre o assunto indicaram duas questões: uma 
estratégica e uma operacional, que precisam ser equacionadas com urgência. Sugere um 
encaminhamento objetivo para que o Banco apresente, na próxima reunião do COFA, do ponto 
de vista operacional, o que é necessário para se avançar nas questões de demanda dirigida para 
esse público alvo e quais os gargalos jurídicos existentes, para que o COFA possa encaminhar um 
direcionamento para elas.
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– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O BNDES, a Comissão de Estruturação e os demais membros do COFA se reunirão 
em Brasília para buscar soluções para os impasses existentes com relação aos 
pequenos projetos. A Comissão fica ampliada pelo MMA e MDA. As reuniões serão 
abertas aos interessados. 

Sérgio Weguelin (BNDES) sugere que a Comissão seja ampliada e que as reuniões sejam 
abertas aos interessados.

4.3. Informe 3 – Providências e Encaminhamentos com vistas à renovação do Comitê Orientador 
do Fundo Amazônia, considerada a conclusão, em 22/10/2010, do primeiro período de dois anos 
previsto para o mandato dos seus representantes (Decreto 6527/2008 e Regimento Interno COFA).

Daniela Baccas (BNDES) lembrou que, na forma do contido no Regimento Interno, os mandatos 
dos Integrantes do COFA expirarão no próximo dia 22 de outubro, motivo pelo qual, o Banco 
enviará correspondência aos Órgãos que compõem o COFA solicitando a indicação dos nomes dos 
respectivos representantes para os cargos de Titular e Suplente, com vistas à expedição de Portaria 
de nomeação por parte da presidência do BNDES, para o novo período. Informará, também, que 
poderá haver a prorrogação dos mandatos dos atuais representantes por mais dois anos.

– Decisões e encaminhamentos

BNDES:

 ǧ Enviar comunicado a todos os membros do COFA informando que no dia 23 de 
outubro/ 2010 deverão entrar em vigor as novas Portarias expedidas pela presidência do 
BNDES para o novo período de mandato: de 23/10/2010 a 22/10/2012. 

Comentários Finais:  

Maria Luíza (MCT) pede para que seja registrada a sua insatisfação com a hostilidade demonstrada 
durante a reunião, uma vez que essa atitude não é construtiva. Em seguida conclamou a todos para 
que se responsabilizem, conjuntamente, pelos resultados a serem alcançados pelo Fundo Amazônia, 
declarando, por fim, considerar o BNDES um parceiro nesses objetivos. 
  
Thaís (MMA) sugeriu que – em vista do esvaziamento da reunião e o adiantado da hora – a questão 
pendente da Cláusula de Vencimento Antecipado seja tratada em uma próxima reunião, a ser 
agendada oportunamente.
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Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério das Relações Exteriores Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento

Izabella Mônica Vieira Teixeira Titular (T) 
Thaís Linhares Juvenal  (S) 

Maximiliano Arienzo (R) Helinton José Rocha (S)

Ministério do Desenvolvimento 
Agrário

Ministério da Ciência e Tecnologia Casa Civil da Presidência da 
República

Marco Aurélio Pavarino (T) Maria Luiza Braz Alves (S) Johaness Eck (S)

Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República

Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – 
BNDES

Estado do Acre

Alberto Carlos Lourenço Pereira (T) Sergio E. Weguelin Vieira (S) Magaly Medeiros (R)

Estado do Amapá Estado do Amazonas Estado do Mato Grosso

Antonio Carlos da Silva Faria (S) Nádia Cristina D’Avila Ferreira (T) Alexander Torres Maia (T)
Elaine Corsini (S)

Estado do Pará Estado do Rondônia Estado de Roraima

Anibal Pessoa Picanço (T) Maria Dolores dos Santos da Costa (S) José Hamilton Gondim Silva (R)

Estado do Tocantins Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento – 
FBOMS

Confederação Nacional da 
Indústria – CNI

Stalin Beze Bulcar (T) Adriana Ramos (T) Mário Augusto de C. Cardoso (S)

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Agricultura – CONTAG

Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência – SBPC

Fernando Castanheira Neto (S) Fani Mamede (T)
Rosicleia dos Santos (S)

Lauro Morhy (R)

Ausentes
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC):
Estado do Maranhão
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB
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Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES

AMA/DEFAM Ana Luiza Pinto Ferreira Landim
Cláudia Costa
Simone Marafon Schneider
Telma de Castro Guimarães

AMA/JUAMA Daniela Baccas

GTZ TNC

Christiane Ehringhaus
Waldemar Wirsig

Ana Cristina Fialho Barros

Embaixada da Noruega Mato Grosso

Patrícia Bentheim
Inge Nordang

Diego Tocantins

ISA PNUD

Elizabeth Dalene
Oswaldo Braga de Souza

Alexandre Anders Brasil
Carlos Ferreira Castro

MMA GTA

Andréa Concala
Branca Americano
Cláudia Calório
Eduardo Canina

Vitor Mamede Carvalho
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Pauta

10h30 Abertura dos trabalhos pela Presidente do COFA
10h45 Discussão e votação do RET da 9ª Reunião
11h Tema de Pauta 1

Proposta para atuação do CTFA
11h30 Apresentação de Informes – Parte 1

Considerações do BNDES ao documento FBOMS/sociedade civil;
Clausula de Vencimento Antecipado (BNDES)
Estruturação Pequenos Projetos (BNDES);
COP16 – Participação do Fundo Amazônia (BNDES)
Carteira do Fundo Amazônia (BNDES)
Planos Estaduais de Desmatamento

13h45 Almoço
15h15 Boas vindas representantes do COFA período 2010-2012
15h30 Apresentação de Informes – Parte 2

Da necessidade de licenciamento ambiental para SAF e manejo florestal comunitário (a confirmar)
16h Tema de Pauta 2

Eleição presidente COFA período 2010-2012
16h30 Tema de Pauta 3

Revisão Anual Diretrizes e Critérios no âmbito do Fundo Amazônia
17h30 Encaminhamentos/Definição próxima reunião do COFA
17h45 Encerramento

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
2. RET da 9ª Reunião (Minuta)
3. Tema de Pauta 1

• Página de Instrução Proposta para atuação do CTFA
4. Apresentação de Informes

• Página de Instrução “Considerações do BNDES ao documento FBOMS/sociedade civil”.
• Documento FBOMS de 15 de agosto de 2010.
• Página de Instrução “Cláusula de Vencimento Antecipado”.
• Página de Instrução “Estruturação Pequenos Projetos”.
• Página de Instrução “COP16 – Participação Fundo Amazônia”.
• Informe da Carteira de Projetos do Fundo Amazônia, posição 15/11/2010.
• Boletim nº 8 do Fundo Amazônia (outubro de 2010).
• Página de Instrução “Planos Estaduais de Desmatamentos”.
• Da necessidade de licenciamento ambiental para SAF e manejo florestal comunitário 
(a confirmar)
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5. Tema de Pauta 2
• Página de Instrução “Eleição presidente COFA 2010-2012”
• Decreto 6527/08
• Regimento Interno do COFA

6. Tema de Pauta 3
• Página de Instrução “Revisão Anual Diretrizes e Critérios”
• Tabela Resumo Diretrizes e Critérios 2010

7. Tabela: Acompanhamento das Recomendações do COFA
8. Lista de Membros do Comitê Orientador

Verificado o atendimento do quorum, a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, presidente 
do COFA, iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes e solicitando que todos se apresentassem, 
informando nome e instituição que representavam. 
  
A presidente do COFA iniciou os trabalhos com algumas considerações sobre os dois anos iniciais do 
Fundo Amazônia e conversou sobre este respeito com representantes do COFA e do CTFA para avaliar 
suas demandas, bem como se reuniu com o Presidente do BNDES. A reflexão sobre o Fundo Amazônia 
deve buscar mecanismos para dar-lhe celeridade como instrumento estratégico das políticas regionais 
de desenvolvimento sustentável na Amazônia. 
  
Em relação ao CTFA, a ministra declarou que, além de chancelar os dados de redução de emissão, o 
referido comitê pode vir a desempenhar um papel ainda mais relevante: fazer uso do conhecimento 
técnico-científico, como parceiro na formulação de novas políticas para promover a sustentabilidade na 
Amazônia, considerados os desafios da Política Nacional de Mudanças Climáticas e o estabelecimento 
do Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. 
  
A ministra também comentou sobre a reunião com representantes do BNDES, que teve como pauta a 
responsabilidade do Banco, como representante do Governo brasileiro, frente ao Governo norueguês. 
A reunião foi proveitosa do ponto de vista político, gerencial e estratégico, pois houve uma reflexão 
por parte do BNDES na estratégia de imprimir celeridade à avaliação de projetos e de adicionar novos 
parceiros para gerir recursos, em face da diversidade de atuação do Fundo. 
  
Em relação ao debate sobre o apoio a pequenos projetos, a Ministra Izabella Teixeira, que reconhece 
a complexidade do assunto, considerou que é necessário tempo para estruturar mecanismos que 
possam acolher a diversidade de atores responsáveis pela sustentabilidade da Amazônia. Relatou, 
ainda, não enxergar um sentido prático na mobilização de estruturas de análise para pequenos projetos 
que possam requerer grande investimento de homem/hora, quando já existem outras instituições que 
trabalham neste sentido. 
  
Informou que, como ministra, fez um relato sobre o Fundo Amazônia para o governo de transição e 
para a presidente eleita. Sugeriu ao COFA a aplicação de um mecanismo de salvaguarda para assegurar 
a continuidade deste processo estruturado, que se transformou em um colegiado ambiental sólido, 
a fim de que se possa, passada a transição de governo, definir um novo processo eleitoral dentro do 
Fundo Amazônia.Após essas considerações, a presidente do COFA, passou à leitura da pauta, que teve 
inversão de temas a serem tratados.

1. Aprovação do RET da 9ª Reunião do COFA

Maria Luiza Alves (MCT) e Thaís Juvenal (MMA) pediram esclarecimentos sobre a criação e 
a formação da comissão para estudar e propor avanços no apoio do Fundo Amazônia à ciência, 
tecnologia e inovação (Comissão CT&I). 
  



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 90

RET 10

<

Ana Luiza Landim (BNDES) informou que, embora a comissão tenha sido criada, não houve a 
nomeação de seus integrantes em virtude do momento de renovação dos próprios integrantes 
do COFA. 
  
Thaís Juvenal (MMA) entendeu que o encaminhamento para a criação da comissão foi realizado 
de forma bastante objetiva, pois solicitou indicações de integrantes para as instituições que 
compõem o COFA, sendo, portanto, uma deliberação, o que requer que sua operacionalização seja 
pautada na próxima reunião.A presidente do COFA pediu que o BNDES solicite aos integrantes do 
COFA e das instituições que compõem a Comissão CT&I uma definição sobre os seus respectivos 
representantes, cujas nomeações serão objeto de deliberação na próxima reunião.

– Decisões e encaminhamentos

BNDES:

 ǧ Em relação à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação – CT&I, criada na 9ª 
reunião com o objetivo de analisar, estudar e apresentar propostas sobre o apoio do 
Fundo Amazônia a esse setor, será encaminhada, aos órgãos integrantes, solicitação para 
a indicação de nomes dos respectivos representantes pelo BNDES.

2. Aprovação da Pauta

A pauta foi aprovada, com a alteração da ordem de apresentação dos temas de Pauta 1 e 2:

3. Temas de pauta:

3.1. Pauta 1 – Eleição presidente COFA período 2010-2012

Considerado o momento de transição de governo e de maneira a assegurar que, no primeiro ano, o 
novo presidente do COFA tenha condições de conduzir as discussões que estão se desenvolvendo, 
inclusive com a Casa Civil e com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, foi avaliada pelo COFA a 
possibilidade da recondução do Ministério do Meio Ambiente para a Presidência por mais um ano. 
  
Johannes Eck (Casa Civil) informou ser oportuno discutir o assunto, pois, além da recondução 
da atual presidente por mais um ano, poderia se evitar que, no futuro, o início de um novo mandato 
do COFA coincidisse com a troca de governo. De maneira que, para tal, seria preciso alterar a regra 
estabelecida e até o decreto. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) declarou que seria interessante, se viável, fazer formalmente o ajuste 
temporal, pois resolveria a questão da transição sem a necessidade de mudar o decreto. Disse, 
ainda, que apóia a recondução do Ministério do Meio Ambiente, inclusive, para um novo mandato, 
independentemente desse ajuste. 
  
Justiniano Netto (CNI) disse que, no seu entender, não se trata de uma recondução, mas sim de 
uma prorrogação do mandato atual exercido pelo Ministério do Meio Ambiente por mais um ano, 
quando, então, seria realizada uma nova eleição. Ademais, como a eleição seria realizada em um 
ano que termina em número impar, resolveria, também, o problema de coincidir a renovação dos 
mandatos com o final de governo. 
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Solicitou ainda que fosse discutida a forma como será realizada a eleição para presidência, já que 
esta não consta do Decreto ou do Regimento Interno. Adicionalmente, Justiniano informou que as 
entidades empresariais tem uma proposta para apresentar ao COFA sobre este assunto. 
  
Alberto Carlos Pereira (SAE) informou que, ao contrário da representante da FBOMS, entende 
que a sucessão, proposta pelo próprio MMA no momento de formulação das diretrizes do Fundo, 
é necessária para a incorporação de ações vinculadas ao MMA e a outros Ministérios. Todavia, ele 
entende que é perfeitamente razoável, e até aconselhável, a extensão do mandato da presidência 
do MMA por mais um ano, nesse período de transição. 
  
A presidente do COFA, de maneira a organizar o debate, definiu as duas hipóteses em discussão:

1. Prorrogação do mandato, que é de dois anos, mas que, uma vez prorrogado por um ano, seria 
único, e de, excepcionalmente, três anos, para prosseguir daqui para frente, o mandato regular de 
dois anos. Assim, as futuras eleições do COFA não irão coincidir com a mudança de governo, tanto 
a nível estadual, quanto federal;

2. Aperfeiçoamento do processo eleitoral. Caso o COFA entenda que é preciso aperfeiçoar esse 
processo, isto deverá ser feito durante o próximo ano, porque se houver necessidade de modificar 
o decreto presencial a partir de um consenso do comitê, o Ministro do Meio Ambiente poderá 
encaminhar o assunto para a Casa Civil e para a Presidente da República.

A presidente informou que do ponto de vista regimental não há previsão explícita de prorrogação 
de mandato. Todavia, esta situação única resolveria, também, o problema de transição, pois é 
legítimo que todos os líderes dos governos estaduais estejam definidos, para que esse comitê 
possa deliberar como vai trabalhar nos próximos anos. Os integrantes do COFA concordaram com 
a prorrogação de mandato do Ministério do Meio Ambiente por mais um ano e que o processo de 
eleição deverá ser apreciado durante o ano de 2011. 
  
Sérgio Weguelin (BNDES) solicitou registro em ata que votação para a prorrogação do mandato 
considerou o voto das três câmaras. 
  
A Ministra Izabella Teixeira declarou que, em virtude do cumprimento do regimento, houve 
excepcionalmente a prorrogação do mandato do Ministério do Meio Ambiente para a Presidência 
do COFA. A ministra solicitou registro em ata que fará manifestação perante a Casa Civil 
ressaltando a especificidade desse momento, no intuito de não haver confronto com o que está 
disposto no Decreto do Presidente da República.

– Decisões e encaminhamentos

COFA: 

 ǧ Considerado o momento de transição de governo, as 3 (três) Câmaras do COFA 
decidiram, por unanimidade, pela prorrogação do mandato do representante do 
Ministério do Meio Ambiente para a presidência por mais 1 (um) ano.

 ǧ A representante atual do Ministério do Meio Ambiente, a Ministra Izabella Teixeira, irá 
comunicar à Casa Civil a especificidade da deliberação.
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3.2. Pauta 2: Proposta para atuação do Comitê Técnico do Fundo Amazônia CTFA

Marcus Vinicius (SFB), órgão encarregado da secretaria executiva do CTFA, relatou que, na última 
reunião do CTFA, foi apresentada proposta de seus integrantes para a reformulação do papel do 
Comitê Técnico do Fundo Amazônia, cujo teor já foi submetido à Ministra do Meio Ambiente. 
  
A Ministra Izabella Teixeira encaminhará aos membros do COFA e ao BNDES a proposta do CTFA, 
para que opinem e contribuam com o debate, visando o aperfeiçoamento do Fundo Amazônia. 
  
Informou também ao COFA que o Governo brasileiro iniciará ações da Agenda 2020 de 
conservação da biodiversidade para:

I. desenvolver o Relatório de Valoração da Biodiversidade, no contexto nacional, nos 
próximos quatro anos;
II. acompanhar a aprovação do novo painel, chamado vulgarmente de IPCC da 
biodiversidade; e, 
III. trabalhar na convergência da Agenda da Biodiversidade e Clima.

A ministra sugeriu que o Fundo Amazônia possa estruturar alguns dos novos caminhos sobre as 
questões climáticas e a conservação da biodiversidade do ponto de vista técnico-científico, uma 
vez que as mudanças climáticas têm relação com a biodiversidade. 
  
Marcus Vinicius (SFB) informou que o CTFA realizará apresentação sobre o significado do “IPCC 
da biodiversidade” e como as questões climáticas e a Amazônia foram debatidas no referido 
comitê, para conhecimento dos membros do COFA. 
  
A Ministra declarou que o Fundo Amazônia deve recepcionar um debate de convergência entre a 
biodiversidade e as mudanças climáticas.

– Decisões e encaminhamentos

   MMA:

 ǧ Encaminhará aos membros do Fundo Amazônia proposta feita pelo CTFA em relação 
a alteração de suas atribuições em relação ao Fundo Amazônia.
  
CTFA:

 ǧ Conduzirá o debate com os membros do COFA sobre a biodiversidade e a questão 
climática da Amazônia, com vistas analisar a convergência entre os dois temas.

4. Apresentação de Informes:

4.1. Informe 1 – Considerações do BNDES ao documento FBOMS/sociedade civil

No decorrer deste informe a presidente do COFA, Ministra Izabella Teixeira, pediu licença para se 
ausentar da reunião, que passou a ser conduzida por sua suplente, Thaís Juvenal (MMA). 
  
Sergio Weguelin (BNDES) comentou o documento “Recomendações ao Fundo Amazônia” 
apresentado pelo Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente – FBOMS, 
e distribuído aos membros do COFA. De maneira a organizar sua explanação, informou que as 
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questões ali contidas foram agrupadas em quatro tópicos, quais sejam: adequação,estrutura, 
transparência e desempenho:

I – Adequação

Com relação à adequação dos procedimentos à realidade de públicos e ações do Fundo, Weguelin 
ressaltou que o BNDES tem longo histórico de atuação com projetos sem fins lucrativos, pois apóia 
projetos voltados para a área social, desde 1986, e para a área cultural, desde 1995, sempre atento 
às respectivas especificidades setoriais. 
  
Com relação ao Fundo Amazônia, a natureza sem fins lucrativos dos projetos apoiados não se dá 
a fundo perdido, nem afasta a necessidade da clara demonstração de resultados esperados e de 
sua relevância. 
  
Apesar do Fundo Amazônia realizar operações com recursos não reembolsáveis, o faz sob a ótica de 
projetos e contratos. Na realidade, trata-se de uma doação com encargos, ainda que não financeiros. 
  
Os projetos aprovados devem estar de acordo com as macro diretrizes do Fundo Amazônia, 
quais sejam: COFA, PCCDAM e PAS, e deve demonstrar a sua contribuição para a redução do 
desmatamento e da degradação florestal. Adicionalmente, as ações previstas devem comprovar 
coerência com o objetivo proposto, bem como o orçamento e o cronograma de implantação do 
projeto devem ser adequados. 
  
Um dos principais desafios para o Fundo Amazônia é implementar formas de atuação que 
se traduzam em um número mais elevado de projetos, de pequeno ou de grande porte, que 
beneficiem diretamente as pessoas que vivem na floresta e dela tiram seu sustento. 
  
Dentre os projetos que chegaram ao Banco e que já receberam o apoio do Fundo Amazônia, há 
ações específicas sendo implementadas que tem por objetivo apoiar populações e associações 
locais (FAS, IOV, ACRE). 
  
Para ampliar as formas de acesso e atendendo a diretriz do COFA (P4), que define o públicoalvo 
prioritário, foi constituída comissão específica para formatar proposta de chamada pública para 
apoiar projetos de atividades produtivas sustentáveis, cujos debates estão em andamento. 
  
Há também a possibilidade de outras iniciativas com o mesmo objetivo, tais como, a realização 
de chamadas públicas em parceria com os Estados (nos moldes de experiência da Área Social do 
BNDES) e o fomento a ações de caráter estruturante, tais como o investimento em melhorias de 
infra-estrutura produtiva, logística e serviços. 
  
Quanto ao seu processo de comunicação, o Fundo Amazônia disponibiliza informações amplas 
e diversificadas na internet, inclusive o fluxo operacional dos projetos e a documentação exigida 
em cada etapa do processo de concessão de crédito. Além disso, dúvidas podem ser esclarecidas 
diretamente com a equipe do BNDES (contato direto, telefone, “faleconosco”) e por meio da leitura 
da página “perguntas mais frequentes”. 
  
Com relação à contratação, tem-se observado que a comprovação das parcerias, contrapartidas e 
licenciamento ambiental (ou sua dispensa) tem interferido no tempo da análise e da contratação. 
Assim, o tempo da contratação varia de acordo com a natureza do projeto e da agilidade do 
proponente, além dos demais atores envolvidos. 
  
Sérgio Weguelin relatou que a adequação dos projetos às diretrizes e critérios aplicáveis ao 
Fundo Amazônia (PPCDAM, PAS e COFA) é verificada no recebimento da consulta prévia pelo 
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Departamento de Prioridades da Área de Planejamento do BNDES. Este procedimento é objeto 
de auditoria de cumprimento e a auditoria realizada em 2009 concluiu pela sua adequação e 
conformidade. 
  
Por fim, Weguelin solicitou que fossem explicitadas as dificuldades mencionadas no documento do 
FBOMS, para que sejam melhor compreendidas pelas partes interessadas, e possam inclusive contar 
com a contribuição dos órgãos responsáveis por estas matérias, que estão representados no COFA.

II – Estrutura

Quanto à estrutura do BNDES para atender as solicitações de apoio pela sociedade civil, 
Weguelin informou que o Banco tem longa tradição no apoio a organizações nãogovernamentais 
e se caracteriza pelo cumprimento de diversas missões que impõem desafios de capacitação 
permanente de seus funcionários. Neste sentido, o Banco apoia e incentiva seus empregados a 
buscarem seu aperfeiçoamento permanentemente, em cursos, workshops, além de oferecer um 
programa interno de treinamento. 
  
Weguelin informou ainda que a equipe do Fundo Amazônia foi fortalecida ao longo de 2010, com 
significativo aumento do seu quadro funcional. Enquanto em março de 2009, o Departamento de 
Gestão do Fundo Amazônia (DEFAM) contava com 8 funcionários, em outubro de 2010 a equipe foi 
ampliada para 27 funcionários.

III – Transparência

Weguelin introduziu este tópico com a definição de transparência, segundo a ISO 26.000: “O 
princípio da transparência não requer que informações confidenciais venham a público, nem 
implica fornecimento de informações que sejam privilegiadas ou que possam significar violação de 
obrigações legais, comerciais, de segurança ou de privacidade individual”. 
  
O BNDES 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. 
  
Todas as decisões do Banco sofrem auditoria e controle exercidos pelos órgãos constituídos para 
esse fim. O BNDES (aí incluído o Fundo Amazônia) é auditado e fiscalizado por: Auditoria Interna, 
Auditoria Externa, TCU, CGU e Banco Central do Brasil. Há, portanto, diversos mecanismos de 
responsabilização (accountability) do BNDES. 
  
O BNDES, através do site do Fundo Amazônia, na internet, informa à sociedade civil todos os 
procedimentos para a apresentação de pedidos de apoio, assim como o fluxo operacional. Também 
estão descritas as etapas para a análise e concessão de apoio financeiro, incluindo a definição de 
alçada e a documentação necessária. As informações sobre a carteira de projetos também estão 
decritas de forma minucionsa, a partir dos seguintes tópicos: finalidade, valor (projeto e pedido), 
localização, área temática, natureza jurídica do proponente e etapa operacional. Além disso, são 
publicados o Informe da Carteira do Fundo Amazônia e o Boletim de Notícias. 
  
O BNDES avalia individualmente os projetos. Todas as propostas seguem os mesmos 
procedimentos, recebem o mesmo tratamento e são objetos de trabalho interativo voltado para o 
seu alinhamento com as condições de apoio. Durante o período de implantação do projeto, o BNDES 
realiza o acompanhamento físico e financeiro das operações contratadas. 
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 A governança do Fundo Amazônia, entendida como o conjunto de regras que determina a 
sua atuação, visa propiciar o alcance de suas metas e finalidades, evitando a prevalência de 
interesses específicos.

IV – Desempenho

O representante do BNDES enfatizou que as possibilidades de captação de recursos para o Fundo 
Amazônia estão associadas, também, aos atributos de credibilidade e consistência de sua atuação, 
o que exige constante planejamento, monitoramento e avaliação das diretrizes, dos critérios e 
estratégias adotadas. 
  
Reconheceu a existência de desafios importantes colocados para o Fundo Amazônia, tais como, 
criar mecanismos que impulsionem atividades produtivas sustentáveis, efetivamente inseridas 
no mercado, bem como estabelecer parâmetros para a sua atuação internacional no apoio à 
implantação de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento. 
  
Weguelin lembrou que o PPG7, ao longo de 17 anos, desembolsou aproximadamente US$ 460 
milhões, enquanto o Fundo Amazônia aprovou cerca de US$ 97 milhões no período de julho/2009 
a novembro/2010. 

Sobre os projetos, informou que dos 172 projetos apresentados até novembro de 2010, 95 não 
estavam aderentes às diretrizes e critérios do Fundo Amazônia, 13 foram aprovados e 68 se 
encontram em diversas fases de análise. 
  
Encerrou, ressaltando os esforços já realizados para atender às sugestões feitas pelos Integrantes do 
Comitê Orientador do Fundo Amazônia para os pequenos projetos, como a cláusula de vencimento 
antecipado, entre outros, e os que estão em andamento, como a simplificação da carta consulta. 
  
Weguelin passou à palavra aos membros do Comitê para se manifestarem sobre o documento da 
FBOMS e as considerações realizadas, conforme transcrição abaixo: 
  
Justiniano Netto (CNI) ressaltou que o relato do BNDES, além de demonstrar atenção às 
considerações feitas no documento apresentado pela FBOMS, também firmou a posição do BNDES 
sobre os procedimentos por ele adotados. Ressaltou que algumas das questões apresentadas 
deveriam ser propostas de forma mais objetiva pela FBOMS para resultarem, caso sejam 
procedentes, em mudança de procedimento. 
  
Segundo Alberto Lourenço (SAE) faltou clareza e recomendações operacionais específicas nas 
recomendações da FBOMS. Destacou a questão da dificuldade de se criarem mecanismos simples 
e eficazes para aprovação de projetos por partes de associações comunitárias de organização com 
um grau de capacidade de elaboração muito baixo na Amazônia, mas que, no final das contas, 
levam à redução de emissões. 
  
Disse, ainda, que o Banco do Brasil é há anos o agente do PDA, que adota procedimento flexível, 
eficiente e de baixo custo de transmissão de recursos, cuja experiência deveria ser examinada 
pelo BNDES. 
  
Thaís Juvenal (MMA) recolocou a questão de se fazer uma discussão objetiva, na próxima pauta, 
para falar dos entraves ao trabalho com o público alvo local, comparando os procedimentos do 
Banco com os de outras Agências federais, à luz da experiência dos vários Ministérios e governos 
que estão representados no COFA, para pensar em soluções para o repasse de recursos. Pediu que 
fosse feito o registro, de novo, para ao final encaminhar essa sugestão. 
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Adriana Ramos (FBOMS) agradeceu as considerações apresentadas pelo BNDES, comentando que 
as sociedades civis vêem o Fundo Amazônia como um Fundo “sui generis”, já que, segundo suas 
palavras, foi constituído por uma doação com um motivo e um objetivo muito diferentes de vários 
outros fundos ou de qualquer outro fundo que o próprio BNDES possa gerir. Isso levaria a sociedade 
civil organizada a ter uma expectativa de que os procedimentos do Fundo fossem “sui generis”. 
  
Disse, ainda, que a própria experiência do BNDES com organizações não governamentais, como o 
Fundo Social, não é suficiente para ter consonância total com o público do Fundo Amazônia, que 
representa vários públicos; devendo essa questão ser tratada como prioridade quando o Comitê 
discutir os critérios e parâmetros do Fundo Amazônia, em 2011. 
  
Antonio Marcos Apurinã (COIAB) declarou não entender o porquê da dificuldade do BNDES 
para aprovação de projetos em terras indígenas, uma vez que tais organizações, que envolvem 
aproximadamente 180 povos na Amazônia, já adquiriram experiência em desenvolvimento de 
projeto atuando com o apoio do PPG7 e do PDP, aliados com o PDA. 
  
Marco Aurélio Pavarino (MDA) enalteceu o trabalho do BNDES para incorporar o tema ambiental 
e sugeriu que o Banco participasse de fóruns e acompanhasse as discussões do CONAMA que 
tratam desses temas, com vistas a opinar sobre alterações das regras existentes. 
  
Júlio Bachega (MT) disse que o Estado está se estruturando para a regularização do licenciamento 
ambiental e que os investimentos estão voltados para o problema de redução do desmatamento. 
Solicitou ao COFA que, quando for rediscutir as diretrizes do Fundo Amazônia, leve em conta o 
resultado para o desmatamento e a redução de emissões. 
  
Nádia Cristina Ferreira (AM) informou que o papel do Comitê é exatamente orientar e dar 
diretrizes para o Banco; pois, se o BNDES tivesse autonomia para estabelecer as regras a serem 
seguidas, o Comitê não precisaria existir. Ressaltou que a rotina dos Estados, principalmente através 
dos Secretários do Meio Ambiente, é flexibilizar as regras existentes, adequando-as a realidade, para 
que as populações tradicionais e os movimentos indígenas possam trabalhar de forma legal. 
  
Sugeriu que o BNDES, em 2011, promova rodadas nos estados com os movimentos sociais, para 
ouvir deles quais as sugestões para terem acesso aos recursos do Fundo Amazônia e que os 
representantes dos estados representados no COFA se proponham a fazer essa mobilização. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) informou que os movimentos sociais realizaram recentemente uma 
oficina, para discutir entre si percepções, experiências e sugestões de encaminhamento sobre o 
Fundo Amazônia, cujo relatório final será também remetido aos membros do COFA. 
  
Marcos Prates (MDIC) fez duas sugestões, a primeira com relação aos projetos não 
enquadrados. Solicitou que o BNDES apresentasse uma lista de motivos do não acolhimento, com 
as principais inconsistências em comum e sem identificá-los individualmente, para colocar na 
internet, dando transparência à questão do não enquadramento dos pequenos projetos. Marcos 
ainda propôs a todos pensar em uma solução para descentralizar os recursos do Fundo Amazônia, 
independentemente das restrições existentes. 
  
Cláudia Costa (BNDES) disse que o Banco conhece as dificuldades enfrentadas pelo público 
alvo prioritário, assim definido nas diretrizes e critérios do COFA, para seguir determinados ritos 
e procedimentos, pois existem especificidades na Amazônia e no caso específico do Fundo 
Amazônia, que estão sendo consideradas. Esta questão está sendo tratada no âmbito da comissão 
de estruturação de pequenos projetos que está em andamento, sendo parte do trabalho o 
detalhamento de formas de ampliação do acesso a esse público. 
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Quanto à proposição sobre os projetos não enquadrados, será apresentado ao COFA, para discussão, 
uma avaliação de tais projetos com os motivos que levaram a não aprovação, naquele momento.

– Decisões e encaminhamentos

COFA:

 ǧ O FBOMS apresentará, na próxima reunião, Relatório sobre a oficina que realizou 
em Brasília para debater o Fundo Amazônia, para que os membros do COFA, inclusive o 
BNDES, possam interagir com as demandas produzidas naquela oficina.

 ǧ Formulará convite ao Banco do Brasil para que este, na próxima reunião do COFA, 
faça uma apresentação de como opera a linha de crédito para o público alvo dos 
pequenos projetos.

BNDES:

 ǧ Apresentará, na próxima reunião, a documentação exigida das entidades que tratam 
de pequenos projetos para que os membros do Comitê reflitam sobre a melhor maneira 
de tratar as questões que envolvem esse segmento do público alvo, bem como o relato a 
respeito das razões que levam os projetos a não serem enquadrados.

4.2. Informe 2 – Cláusula de Vencimento Antecipado (BNDES)

Daniela Baccas (BNDES) apresentou a minuta de proposta de inserção de procedimento da 
Cláusula de Vencimento Antecipado, explicando que, para atender à solicitação do COFA, foram 
realizadas consultas ao Diretor da Área de Meio Ambiente, apreciada a questão pela Área Jurídica 
do Banco, bem como submetida à deliberação do Comitê de Padronização dos Contratos (CPPJ). 
  
A Cláusula de Vencimento Antecipado decorre da interpretação de que o contrato de colaboração 
financeira não reembolsável não é uma doação pura e simples, mas sim, uma doação com 
encargo. Nesse sentido, o beneficiário deve cumprir as condições contratuais sob pena de ter 
que devolver os recursos ao financiador. Tal cláusula foi questionada pelo COFA por prever a 
possibilidade de, em caso de descumprimento contratual, o beneficiário ter que devolver todos os 
recursos recebidos. Foi esclarecido pelo BNDES que esse procedimento somente era utilizado pelo 
Banco em hipóteses remotas, quando não houvesse justificativa ou esclarecimento da utilização 
dos recursos nas finalidades do projeto ou sua prestação de contas, por exemplo. Mas o BNDES 
buscou deixar os procedimentos para sua aplicação claros na minuta de contrato, de modo a 
atender ao pleito do COFA. 
  
Daniela Baccas (BNDES) comunicou, então, que já foi incluído, na minuta do contrato padrão do 
Fundo Amazônia, um esclarecimento na cláusula de vencimento antecipado, de modo a prever 
expressamente um procedimento prévio de notificação por parte do BNDES ao beneficiário, 
em caso de verificação de ocorrência de evento que possa caracterizar o descumprimento de 
obrigação contratual (sem termo fixado para seu cumprimento), conferindo prazo para justificativa 
ou comprovação de correção, antes da aplicação da medida de vencimento antecipado. A solução 
visou atender às normas de controle e padronização de minutas contratuais do Banco e à 
demanda da sociedade civil representada no referido comitê. 
  
Justiniano Neto (CNI), integrante da comissão nomeada para analisar a questão da Cláusula 
de Vencimento Antecipado, parabenizou o BNDES, pois a sua proposta contempla plenamente 
todas as questões levantadas, sendo necessária a sua inclusão nos novos contratos. Pediu que 
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ficasse registrado como observação a sugestão de se elaborar termo aditivo para explicitar o 
procedimento nos contratos já assinados, vez que não há quorum para deliberação. 
  
Adriana Ramos (FBOMS), também membro da comissão para analisar a questão da referida 
cláusula, parabenizou o BNDES, e afirmou que o resultado final apresentado pelo Banco é até 
melhor do que a proposta do COFA, por ser ainda mais explícita. 
  
Thaís Juvenal declarou o encaminhamento aprovado.

– Decisões e encaminhamentos

        COFA:

 ǧ A proposta de redação apresentada pelo BNDES para a Cláusula de Vencimento 
Antecipado foi aprovada sem ressalvas.

4.3. Informe 3 – Estruturação Pequenos Projetos (BNDES)

Cláudia Soares (BNDES) relatou resumidamente o trabalho da comissão de estruturação, que se 
reuniu quatro vezes em Brasília, e, mesmo sem quorum adequado em algumas reuniões, chegou a 
importantes consensos:

a) conceito do que é pequeno, em se tratando de pequenos projetos, o que levou a várias 
interpretações já superadas, para enfim se entender como tal: qualquer ação estudada via 
seleção e de qualquer modalidade que seja em benefício do público alvo prioritário estabelecido 
pelo COFA (P4);

b) sobre valores; para a modalidade individual, seria de até R$500 mil o projeto e para a 
modalidade aglutinadora de até R$ 2 milhões, respeitado o limite de R$ 100 mil para cada 
pequena intervenção pertencente a uma intervenção maior.

c) segmentos apoiáveis; na primeira chamada para a atividade produtiva sustentável, seria 
manejo florestal madeireiro e não madeireiro, aqüicultura e pesca, sistemas agroflorestais e 
sistemas agroecológicos.

Thaís Juvenal informou que, apesar da evolução das propostas, o grupo entende que há 
necessidade de maior aprofundamento para que se possa chegar a uma proposta final que 
contemple todas as questões que envolvem esse público alvo, a ser apresentado na próxima 
reunião do comitê.

– Decisões e encaminhamentos

        BNDES:

 ǧ Haverá continuidade nos trabalhos do Comitê de Detalhamento e Estruturação, 
esperando-se que na próxima reunião do COFA seja apresentada a proposta final.

4.4. Informe 4 – COP16 – Participação Fundo Amazônia (BNDES)

Ana Luiza Landim (BNDES) comunicou que o BNDES vai integrar a delegação brasileira na 
Conferência das Partes da ONU sobre Mudança Climática, COP 16, a ser realizada em Cancun, 
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no México, e será o patrocinador do Espaço Brasil, onde serão realizadas exposições, palestras 
e reuniões. Neste espaço haverá duas apresentações do Fundo Amazônia, nos dias 3 e 6 de 
dezembro, respectivamente. O Fundo Amazônia participará, também, do Seminário Forest Day 4, 
no dia 5 de dezembro, com um pequeno estande e uma apresentação de Sérgio Weguelin. 
  
Thaís Juvenal sugeriu que a Secretaria Executiva do Fundo envie a programação do COP 16, por 
e-mail, a todos os membros do COFA.

4.5. Informe 5 – Carteira do Fundo Amazônia (BNDES)

Claudia Soares (BNDES) fez um resumo atualizado da Carteira do Fundo, com a posição até 
15 de novembro de 2010. Ela informou que dos 77 projetos apresentados até o momento; 38 
se encontram nas fases de registro de recebimento e verificação de documentos; 30 estão sob 
análise, o que inclui o fornecimento de informações adicionais e a elaboração do Quadro Lógico do 
projeto; e 9 projetos foram aprovados e estão na fase de contratação da operação. 
  
Informou, ainda, que o valor total dos 77 projetos apresentados até o momento está em torno de 
R$ 1,1 bilhões de reais. Destes, R$ 807 milhões se referem ao apoio solicitado ao Fundo Amazônia 
e a diferença refere-se à contrapartida dos proponentes. 
  
Adriana (FBOMS) sugeriu que seja informada, também, a quantidade de projetos avaliados e 
não enquadrados.

4.6. Informe 6 – Planos Estaduais de Desmatamento

Thaís Juvenal (MMA) destacou que, para cumprir exigência do Regulamento do COFA, os 
estados da Amazônia Legal tem que completar o respectivo Plano Estadual de Combate ao 
Desmatamento (PPCDAM) para ter o direito de voto nas deliberações do comitê. É importante que 
o COFA, passados dois anos da criação do Fundo Amazônia, possa acompanhar as atividades dos 
estados dentro dos objetivos do Plano. 
  
Júlio Bachega (MT) informou que, no último dia 27 de outubro, o Estado do Mato Grosso 
publicou suas metas de redução do desmatamento, através do Decreto 29/43. As metas foram 
estabelecidas a partir de uma linha base da média de desmatamento dos anos de 1996 a 2005. 
  
Informou ainda que o estado se preocupa em relação ao direcionamento das ações do plano 
federal com os planos estaduais e que não tem interesse em analisar projetos que venham para 
o BNDES, com relação ao Fundo Amazônia, porque quer investir os recursos de forma objetiva na 
execução do Plano Estadual. Pois, não adianta o Estado investir nas mesmas ações junto com o 
Fundo Amazônia, deixando outra sem recurso, sob pena de não atingir a meta de redução. 
  
Cláudia Costa (BNDES) informou que o Estado pode apresentar ao Fundo Amazônia o projeto 
para investimento em suas áreas prioritárias. 
  
Thaís Juvenal (MMA) disse que há dois caminhos abertos para a questão apresentada pelo 
Júlio: os próprios investimentos do Estado que podem ser apoiados pelo Fundo Amazônia, e 
solicitar através do COFA, no âmbito de sua atividade de combate ao desmatamento, a inclusão de 
informes na pauta sobre suas atividades e prioridades. 
  
Nádia Cristina Ferreira (AM) informou que o Estado do Amazonas reduziu o desmatamento 
de 2003 a 2009 em 74%, o que significou uma diminuição da área desmatada de 1.558 km² para 
405 km² e espera que, agora em 2010, o Estado atinja um novo recorde, com a meta de 80% de 
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redução do desmatamento, antecipando em uma década a meta brasileira. 
  
Eugênio Pantoja (AC) informou que o Fundo Amazônia aprovou um projeto do governo do 
estado no valor de R$ 70 milhões, sendo R$ 60 milhões provenientes do Fundo e R$ 10 milhões 
de contrapartida. 
  
Informou ainda que o estado adotou como estratégia vincular o Plano de Controle a outros 
instrumentos de gestão. Assim, o zoneamento ecológico econômico, base principal de 
planejamento para essas ações, está vinculado ao licenciamento ambiental. Por outro lado, para 
pular algumas etapas no processo de licenciamento, vinculou-se a ele o cadastramento das 
atividades agrícolas ou rurais, bem como dos empreendimentos. A conclusão do plano também 
foi articulada às estratégias dentro das áreas de zoneamento. Então, o Plano de Controle de 
Desmatamento do Acre, está vinculado a cada uma dessas áreas. 
  
Sérgio Weguelin (BNDES) disse que seria importante que os Estados que ainda não 
apresentaram os projetos que o fizessem para análise do comitê. 
  
Thais Juvenal (MMA) solicitou inclusão de apresentação dos estados sobre o andamento dos 
seus planos de desmatamento, na pauta da próxima reunião do COFA.

– Decisões e encaminhamentos

Estados participantes do COFA:

 ǧ Apresentação sobre os respectivos Planos Estaduais de Desmatamento na próxima 
reunião do COFA.

4.7. Informe 7 – Da necessidade de licenciamento ambiental para SAF e manejo 
florestal comunitário (a confirmar)

O IBAMA solicitou que a apresentação seja realizada na próxima reunião, pois será feita em 
conjunto com os Órgãos Estaduais – OEMAs, pois da legislação ambiental particular de cada 
Estado a maior parte é das OEMAs.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O IBAMA solicitou que a apresentação sobre este tema seja realizada em uma 
próxima reunião, juntamente com os demais Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, uma 
vez que grande parte da legislação é específica de cada OEMA.

5. Tema de Pauta 3: Revisão Anual Diretrizes e Critérios no âmbito do Fundo 
Amazônia

Este tema ficou para ser analisado na próxima reunião, por falta de quorum para deliberação.

– Decisões e encaminhamentos

COFA:

 ǧ As Diretrizes e Critérios serão submetidos ao COFA para revisão na próxima reunião 
do Comitê Orientador do Fundo Amazônia.
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6. Encaminhamentos/Definição próxima reunião do COFA

Thais Juvenal sugeriu que a próxima reunião do COFA seja realizada na terceira semana de 
fevereiro, visto que há temas pendentes desta pauta para serem deliberados.

7. Considerações Finais:

A Ministra Izabella Teixeira sugeriu, como pauta na próxima reunião do COFA, que o comitê 
apresente sugestões de temas estratégicos a serem estruturados à Presidente eleita e ao 
próximo Ministro. 
  
Com base no Regimento do COFA, Nádia Cristina Ferreira (AM), na segunda parte da reunião, 
solicitou que a Presidência do COFA realizasse a contagem dos membros para verificação do 
quorum, em vista da pauta sob análise. Verificou-se, então, quorum insuficiente para proferir as 
matérias com deliberação. 
  
Thaís Juvenal (MMA) informou que alguns dos representantes saíram porque foram chamados 
por Ministros ou se dirigiram para a reunião do CONAMA, já que houve sobreposição com a agenda 
do Fundo. A Presidente do COFA, em exercício, consultou os membros presentes sobre a seqüência 
da pauta e determinou o prosseguimento dos informes. Todavia, destacou que as matérias e os 
informes que necessitassem de uma deliberação seriam encaminhados para a próxima reunião. 
  
Thaís Juvenal (MMA) agradeceu a todos pela presença e a discussão construtiva realizada e 
declarou encerrada a reunião.

Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Ministério das Relações 
Exteriores

Izabella Mônica Vieira Teixeira Titular (T) 
Thaís Linhares Juvenal  (S) 

Marcos Otávio Bezerra Prates (S) Maximiliano da C. H. Arienzo (R)

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Ministério do Desenvolvimento 
Agrário

Ministério da Ciência e 
Tecnologia

Helinton José Rocha (S) Marco Aurélio Pavarino (T) 
César José de Oliveira (S)

Maria Luiza Braz Alves (S)

Casa Civil da Presidência da 
República

Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Johaness Eck (S) Alberto Carlos Lourenço Pereira (T) 
Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo

Sergio E. Weguelin Vieira (S)

Estado do Acre Estado do Amazonas Estado do Mato Grosso

Eugênio de Souza Pantoja (R) Nádia Cristina D’Avila Ferreira (T) Júlio Bachega (R)
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Estado de Roraima Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Haroldo Eurico Amoras dos Santos (T) Adriana Ramos (T) Antonio Marcos de O.  A. Apurinã (T)

Confederação Nacional da Indústria 
– CNI

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Justiniano de Queiroz Netto (T) Fernando Castanheira Neto (S) Lauro Morhy (R)

Ausentes
Estado do Amapá
Estado do Pará
Estado do Maranhão
Estado do Rondônia
Estado do Tocantins
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG

Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES

AMA/DEFAM Ana Luiza Pinto Ferreira Landim
Bernardo Félix
Cláudia Costa
Guilherme Arruda Accioly
Marcos Vinicius da Silva Rocha
Rubem Carlos de Souza Studart
Simone Marafon Schneider
Telma de Castro Guimarães

AMA/JUAMA Daniela Baccas

AJ/DNORM Álvaro Oliveira de Freitas

AMA Cleber Zambarda
Luciane Paiva D’Avila Melo

GTZ GTA ISA

Christiane Ehringhaus
Waldemar Wirsig
Monika Ropes

Vitor Mamede Carvalho Oswaldo Braga de Souza

COIAB INCRA ASCOM

Dario Salgado Roberto Henrique do Prado Paulenir de . Constan

SFB MMA Estudante

Marcos Alves Branca Americano
Karen Silverwood
Sérgio Ferreira Cortizo

Elizabeth Dalene
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Pauta

9h Abertura
Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira
Diretor da Área de Meio Ambiente do BNDES, Elvio Gaspar

9h30 Discussão e aprovação do RET da 10ª Reunião
09h45 Tema de Pauta 1:

   Prorrogação do mandato da Presidência do COFA
10h15 Temas de Pauta 2:

2.1. Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia e resultado de auditorias
2.2. Apresentação do trabalho da Comissão para Detalhamento e Estruturação de Projetos – apoio         
 a projetos produtivos sustentáveis
2.3. Proposta de calendário para reunião de discussão das Diretrizes e Critérios de atuação do  
  Fundo Amazônia 2012

13h Almoço
14h30 Apresentação de Informes Parte 1

1. Programa de apoio ao CAR
2. Informe do CTFA
3. Carteira do Fundo Amazônia 2011

15h30 Apresentação de Informes Parte 2
4. Relato de Avaliação do PPCDAM e dos Planos de Controle e Combate ao Desmatamento dos 
Estados a Amazônia Legal
5. Modalidades de atuação do Fundo Amazônia em outros biomas brasileiros e em países com 
florestas tropicais
6. Critérios do BNDES para enquadramento de projetos no âmbito do Fundo Amazônia
7. Relato do Seminário sobre Fundo Amazônia realizado pelo Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento

17h15 Encaminhamentos/Definição próxima reunião do COFA
17h30 Encerramento

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
2. RET da 10ª Reunião (Minuta)
3. Tema de Pauta 1
 Prorrogação do mandato da Presidência do COFA

• Página de Instrução
• Decreto 6527/08
• Regimento Interno do COFA

4. Temas de Pauta 2
           2.1. Relatório Anual de Atividades e resultado de auditorias

• Página de Instrução
• Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2010 – arquivo doc
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• Parecer e Demonstrações Financeiras 2010
• Relatório de Asseguração Limitada 2010

5. 2.2. Comissão para Detalhamento e Estruturação de Projetos – apoio a projetos produtivos 
sustentáveis

• Página de Instrução
• Minuta de Trabalho – Chamada Pública

6. 2.3. Proposta Calendário – Diretrizes e Critérios 2012
• Página de Instrução

7. Apresentação de Informes Parte 1
• Programa de apoio ao CAR
• Informe Carteira – posição 15 outubro 2011
• Boletim nº 18 – notícias setembro 2011

8. Apresentação de Informes Parte 2
• PPT “Critérios vigentes para o apoio do Fundo Amazônia a outros biomas e países”

9. Tabela de Recomendações do COFA
10. Lista de Integrantes do COFA

Abertura dos trabalhos pela Presidente do COFA

Verificado o atendimento do quorum, a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, Presidente do 
COFA, iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes e saudando os novos membros. 
  
A Presidente do COFA iniciou os trabalhos com algumas considerações sobre o período inicial de operação 
do Fundo Amazônia e registrou que agora estava se iniciando um novo momento na sua gestão. 
  
Que em sua fase inicial houve um intenso trabalho para a sua concepção e negociação, tendo contado 
com esforços não só do governo brasileiro, mas também da sociedade civil, envolvendo inclusive 
negociações internacionais. 
  
A Ministra comentou que em sua nova fase o Fundo Amazônia deverá ganhar envergadura em suas 
operações, bem como contribuir para o fortalecimento da cooperação sul – sul com países detentores 
de expressivos maciços florestais. 
  
Mencionou, ainda, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente em 
conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia de construção de uma nova abordagem ambiental 
englobando a questão do clima, da conservação da biodiversidade e do desenvolvimento científico, 
tecnológico e da inovação. Quanto ao clima, está sendo dado especial foco para a questão dos 
desastres naturais e de implantação da política nacional de mudanças climáticas. Nesse contexto, 
informou que o Fundo Clima fez o primeiro desembolso para o Centro de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 
  
Ressaltou o compromisso do Fundo Amazônia com o combate ao desmatamento ilegal e com a redução 
das emissões de gases de efeito estufa associadas ao desmatamento na Amazônia. Nessa linha enfatizou 
que essa deve ser uma bandeira de todos os parceiros do Fundo Amazônia, devendo o COFA ser um 
promotor e facilitador, do ponto de vista político, para a ampliação da envergadura das ações do Fundo. 
  
Destacou que o atual momento político é de convergência dos atores para dar resposta às demandas da 
sociedade brasileira. Assim o COFA, além de seu papel deliberativo para a implantação do Fundo, deverá 
assumir também um papel estratégico, nas arenas nacional e internacional, recepcionando debates 
políticos e técnicos sobre as questões que são desafiadoras para o desenvolvimento regional da Amazônia. 
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A Ministra disse, ainda, que o Ministério do Meio Ambiente vem desenvolvendo diálogo com os demais 
ministérios em fóruns específicos, para permitir uma interlocução diferenciada de construção de uma 
visão de futuro ambientalmente sustentável. 
  
Acrescentou que o Fundo Amazônia deverá, nesta nova fase, estabelecer maior coordenação entre os 
atores do governo e da sociedade civil, a fim de permitir a ampliação da escala de suas intervenções, 
com o desenvolvimento de soluções da ciência e a implementação de agenda social inclusiva. 
  
Salientou que não podemos ter desenvolvimento sustentável sem inovação tecnológica. E ainda, 
que o Fundo Amazônia precisa ser protagonista na condução dessa nova visão de políticas públicas, 
inclusive com o engajamento social, participando do debate estratégico de formulação e construção 
de soluções permanentes. 
  
A Ministra Izabella Teixeira declarou que nesse novo momento do Fundo Amazônia não basta buscar 
maior agilidade em sua atuação. Também deverá ser perseguida a simplificação de procedimentos 
operacionais, associada ao olhar estratégico de apoio a ações estruturantes. 
  
Fazendo referência a um dos temas da agenda da reunião, que versa sobre a estruturação de pequenos 
projetos, manifestou que a busca pela celeridade deve ser moderada pelo necessário atendimento 
ao ordenamento legal nacional. Não obstante, entendeu que o Fundo Amazônia, observadas todas as 
salvaguardas, deverá ser mais ambicioso no estabelecimento de novas parcerias. 
  
Com relação ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), mencionou que a sua concepção partiu da sociedade 
civil e do Ministério do Meio Ambiente, e que este está dando bons resultados no Pará. Para que 
esses bons resultados sejam ampliados será necessária a adesão de outros estados e municípios, 
devendo o CAR ser percebido como um instrumento consolidado de política pública estruturante para a 
regularização ambiental e a produção sustentável. 
  
Mencionou, ainda, que deve ser dado à sociedade brasileira o sentido completo da envergadura política 
do Fundo Amazônia, que mais uma vez projeta o Brasil no cenário mundial na questão da conservação 
da biodiversidade e da proteção das florestas. 
  
Por fim, destacou que não se faz política ambiental sem participação social, devendo o Fundo Amazônia 
contribuir não só para o fortalecimento da gestão ambiental pública mas também para o fortalecimento 
das organizações da sociedade civil.

Pronunciamento do Diretor da Área de Meio Ambiente do BNDES

O Diretor do BNDES, Elvio Gaspar, mencionou que a primeira fase do Fundo Amazônia se caracterizou 
por um período de experimentação, sendo que nessa fase os recursos disponíveis eram limitados, 
forçando o estabelecimento de limites máximos de apoio do Fundo por projeto. 
  
Destacou que nos dois primeiros anos do Fundo Amazônia foi feito um importante trabalho de 
lançamento do Fundo, de aprendizado, de identificação do que dá certo e de realização das suas 
primeiras operações. 
  
Informou que a Ministra Izabella Teixeira havia manifestado ao BNDES que o Fundo Amazônia deveria 
entrar em uma nova fase, apesar dos indicadores de redução do desmatamento estarem muito 
positivos; que era necessário manter a taxa de decréscimo do desmatamento e que o Fundo Amazônia 
deveria contribuir mais vigorosamente para esse fim. 
  
O Diretor do BNDES mencionou que, a partir da orientação da Ministra de Meio Ambiente, o Banco 
refletiu e promoveu uma reorganização interna para melhor operar o Fundo Amazônia nessa nova 
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etapa. Essa reconfiguração interna colocou sob sua coordenação a área de meio ambiente, a área social 
e a área de agricultura e inclusão social. 
  
Elvio Gaspar mencionou, ainda, que o Fundo Amazônia recebeu doação de um novo parceiro, a Petróleo 
Brasileiro S.A. – PETROBRAS. 
  
Refletindo sobre a estratégia do Fundo Amazônia nessa nova fase, o Diretor do BNDES mencionou que 
o Banco logrou uma grande vitória no apoio à geração de renda nos projetos de inclusão social quando 
foram estabelecidas parcerias com os estados da federação. No caso da Amazônia, defendeu a criação 
de alternativas de renda para que a repressão ao desmatamento possa ser feita sem a expulsão da 
população da região. 
  
Com relação à atuação do BNDES, ressaltou que o banco está se movendo na direção de se tornar 
um “banco verde”. Mas que essa mudança requer paciência e perseverança, já que não é imediata a 
mudança de modelos produtivos implantados ao longo de 500 anos de história. 
  
Nesse contexto, exemplificou iniciativas que têm se mostrado positivas, tais como o novo formato de 
apoio do BNDES para a construção de arenas esportivas para a Copa do Mundo, em que foi estabelecido 
que só serão apoiadas arenas que comprovem que o projeto é objeto de análise por entidade 
certificadora de qualidade ambiental. 
  
Ou ainda, que associado à Copa do Mundo e às Olimpíadas, foi lançada uma nova linha de apoio à 
construção e reforma de hotéis. Nesse caso, está sendo oferecido aos empreendedores um prazo 
estendido e uma taxa de juros mais favorável quando é apresentada certificação de eficiência 
energética e construção sustentável. 
  
Neste contexto, Elvio Gaspar ressaltou que é necessário dar um salto na escala de atuação do Fundo 
Amazônia. Mencionou que o BNDES está colaborando em um grupo de trabalho sob a direção do 
Ministério do Meio Ambiente, que tem por finalidade identificar projetos estruturantes a serem apoiados 
pelo Fundo Amazônia. 
  
Sobre a gestão do Fundo Amazônia, destacou que o caminho é a construção de parcerias, já que o 
Banco não tem condições de aprovar um elevado número de operações diretas de baixo valor unitário. 
Nessa linha manifestou que os estados e os municípios são os parceiros naturais do Fundo Amazônia, 
e que uma agenda inicial poderia ser a regularização ambiental e o CAR (cadastro ambiental rural), 
projetos de geração de trabalho e renda e de fortalecimento institucional das secretarias de meio 
ambiente estaduais e municipais. Declarou que sem o envolvimento técnico e político dos estados não 
será possível o pleno desempenho do Fundo Amazônia em sua nova fase. 
  
O Diretor do BNDES acrescentou que um segundo bloco de parceiros são os atores do governo federal, 
especialmente nas suas vertentes de fiscalização e desenvolvimento científico e tecnológico. Um terceiro 
conjunto de parceiros são as organizações não governamentais, que têm diversas atividades associadas 
à população local, como geração de trabalho e renda e o fortalecimento dos movimentos sociais. 
  
Por fim manifestou que o esforço deve ser coletivo, devendo contar com a participação dos membros 
do COFA para que possam ser construídos e implementados projetos que permitam a mudança de 
escala da atuação do Fundo Amazônia.

1. Discussão e aprovação do RET da 10ª Reunião do COFA

A Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira perguntou aos Membros do Comitê se alguém teria 
alguma proposta de ajuste ou de aprimoramento com relação à redação da RET da 10ª Reunião do 
COFA. Todos estando de acordo, foi aprovada por unanimidade a RET da 10ª Reunião do COFA.



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 108

RET 11

<

2. Aprovação da Pauta

A pauta foi aprovada com a inversão da ordem de deliberação dos seguintes itens de pauta: 2.1 e 
2.2; 4 e 5; 6 e 7.

3. Tema de pauta 1:

Prorrogação do mandato para a Presidência do COFA

Mauro Pires, do MMA, relatou que na reunião passada do COFA foi decidida a prorrogação por 
um ano do mandato da Presidente do COFA, encerrando-se esse mandato ainda em 2011. Afirmou 
que essa prorrogação foi para evitar descontinuidade das atividades do COFA, tendo em vista a 
sua coincidência com as eleições de 2010. 
 
Adriana Ramos, da FBOMS, propôs que o novo mandato para a presidência do COFA seja de 
dois anos para evitar nova coincidência com um ano eleitoral, propondo, ainda, a reeleição da 
Ministra Izabella Teixeira. 
  
Vicente Falcão (MT), reforçou a proposta de recondução ao cargo da Ministra Izabella Teixeira. 
  
Os membros do COFA deliberaram e elegeram por unanimidade, como Presidente do COFA, a 
Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, com novo mandato de dois anos a vigorar a partir do 
término do último mandato. 
  
A Ministra Izabella Teixeira agradeceu a confiança nela depositada e no Ministério do Meio 
Ambiente, reafirmando seu compromisso com o aprimoramento e a ampliação da envergadura da 
atuação do Fundo Amazônia.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Os membros do COFA elegeram, por unanimidade, como Presidente do COFA, a 
representante do Ministério do Meio Ambiente, a Ministra Izabella Teixeira, com mandato 
de dois anos e termo final no dia 22.10.2013.

4. Tema de pauta 2:

4.1. Apresentação do trabalho da Comissão para Detalhamento e Estruturação de 
Projetos – apoio a projetos produtivos sustentáveis

No decorrer deste item da pauta, a Presidente do COFA, Ministra Izabella Teixeira, necessitou 
se ausentar da reunião, que passou a ser conduzida por seu suplente, Mauro Pires (MMA), 
que solicitou a Adriana Ramos (FBOMS) que fizesse uma síntese das conclusões alcançadas 
pela Comissão para Detalhamento e Estruturação de projetos – apoio a projetos produtivos 
sustentáveis. 
  
Adriana Ramos relatou que a comissão fez diversas reuniões sobre o tema e concluiu pela 
realização de uma chamada pública de projetos produtivos sustentáveis, a fim de atender os povos 
e comunidades tradicionais, povos indígenas, assentados e agricultores familiares, público alvo 
prioritário do Fundo Amazônia.
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Informou que a comissão recomenda:

•  o apoio a projetos de manejo florestal madeireiro e não madeireiro, aqüicultura e arranjos de 
pesca e sistemas agroecológicos e agroflorestais;
•  que os projetos possam ser apresentados nas modalidades individual e aglutinadora, 
entendendo-se como modalidade aglutinadora o empreendimento gerenciado por uma entidade 
e composto por no mínimo seis e no máximo 20 subprojetos de outras entidades;
•  que sejam selecionados até 30 projetos, sendo 20 na modalidade individual e 10 na 
modalidade aglutinadora;
•  que na modalidade individual seja estabelecido o limite mínimo de apoio de R$ 250.000,00 
e o limite máximo de R$ 500.000,00 e que na modalidade aglutinadora o limite mínimo seja de 
R$ 1.000.000,00 e o máximo de 2.000.000,00, sendo o limite máximo de cada subprojeto de R$ 
300.000,00; e
•  que sejam destinados até R$ 30.000.000,00 para a chamada pública.

Adriana Ramos prestou, ainda, outros esclarecimentos sobre a proposta de chamada pública, tais 
como as entidades que poderão se candidatar, os critérios de seleção, a composição da comissão 
de seleção e classificação de projetos e o tratamento a ser dado às despesas administrativas 
associadas aos projetos. 
  
Mauro Pires (MMA) apresentou a proposta de que seja excluída dessa chamada pública a 
modalidade individual e que, mantidas todas as demais condições, sejam ampliados os valores 
propostos: (i) o valor dos projetos apresentados por cada entidade aglutinadora deverá estar entre 
R$ 2.000.000,00 e R$ 10.000.000,00; (ii) o valor máximo de cada subprojeto será de R$ 500.000,00; 
(iii) o valor total apoiado pela chamada pública poderá ser de R$ 30.000.000,00 a R$ 50.000.000,00. 
  
Os membros do COFA debateram o tema apresentado e recomendaram que seja acrescentada 
à Comissão de Seleção e Classificação dos Projetos prevista na chamada pública outros dois 
membros, sendo um indicado pelo Fórum dos Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal e 
outro pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Solicitaram ainda que o Ministério do Meio Ambiente 
e o BNDES tragam para a próxima reunião do COFA uma nova proposta de apoio à modalidade 
individual por meio de parceiros estratégicos e que seja acrescentado na chamada pública o apoio 
à agricultura orgânica. 
  
Os membros do COFA convergiram para o entendimento de que a Comissão de Seleção e 
Classificação de projetos deverá promover as adequações necessárias para o fechamento da 
chamada pública, bem como estabelecer o seu próprio funcionamento e sistemática de votação. 
Também manifestaram que deverão ser promovidas outras chamadas públicas em diferentes 
temas, tais como populações e terras indígenas e serviços ambientais.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Aprovada a realização de chamada pública para a seleção de projetos produtivos 
sustentáveis para a modalidade aglutinadora apresentada pela Comissão para Detalhamento 
e Estruturação de Projetos – Apoio a Projetos Produtivos Sustentáveis.

 ǧ Foi decidido que, mantidas todas as demais condições, sejam ampliados os valores 
propostos para a modalidade aglutinadora: (i) o valor dos projetos apresentados por cada 
entidade aglutinadora deverá estar entre R$ 2.000.000,00 e R$ 10.000.000,00; (ii) o valor 
máximo de cada subprojeto será de R$ 500.000,00; (iii) o valor total apoiado pela chamada 
pública poderá ser de R$ 30.000.000,00 a R$ 50.000.000,00;
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 ǧ A Comissão de Seleção e Classificação de projetos deverá promover as adequações 
necessárias para o fechamento da chamada pública da modalidade aglutinadora, bem 
como detalhar seu próprio funcionamento e sistemática de votação;

 ǧ Inclusão, na Comissão de Seleção e Classificação de projetos, de mais dois membros, 
um a ser indicado pelo Fórum dos Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal e 
outro a ser indicado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia;

 ǧ Para a modalidade individual, originalmente prevista na proposta da Comissão para 
Detalhamento e Estruturação de Projetos – Apoio a Projetos Produtivos Sustentáveis, 
deliberou-se a realização de chamada pública específica, por meio de parceiros estratégicos, 
a ser apresentada pelo BNDES na próxima reunião do COFA.

4.2. Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia e resultado de auditorias

Mauro Pires (MMA) comunicou que o Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia, relativo ao 
ano de 2010, foi aprovado pelos membros do COFA, por meio eletrônico, em 17.10.2011. Esclareceu 
que não obstante o Relatório já ter sido aprovado, o tema foi incluído na pauta considerando que 
também participam da reunião do COFA especialistas, convidados e observadores que não tiveram 
acesso a esse documento. 
  
Os representantes do BNDES mencionaram que o Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 
será traduzido para o inglês e disponibilizado aos doadores do Fundo e ao público em geral. Junto 
com esse relatório foram disponibilizados aos membros do COFA os correspondentes pareceres de 
auditoria financeira e de conformidade.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Aprovada a prestação de contas do Fundo Amazônia relativa ao ano de 2010 e o 
correspondente Relatório Anual do Fundo Amazônia, acompanhados dos pareceres da 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes sobre suas demonstrações financeiras 
e o parecer da UHY Moreira Auditores sobre a conformidade dos projetos apoiados com as 
normas e diretrizes desse Fundo.

4.3. Proposta de calendário para reunião de discussão das Diretrizes e Critérios de 
atuação do Fundo Amazônia 2012

Mauro Pires (MMA) lembrou que entre as competências do COFA se encontra a atribuição de 
estabelecer diretrizes e critérios de aplicação dos recursos do Fundo Amazônia. 
  
Propôs que os membros do COFA encaminhem para a Secretaria do Fundo Amazônia suas propostas 
de alterações dessas Diretrizes e que seja realizada uma reunião no final de novembro para consolidar 
essas sugestões, com a participação de todos os membros do COFA que tiverem disponibilidade. 
  
Propôs, por fim, que a próxima reunião do COFA seja na semana de 13 a 16 de dezembro de 2011, 
quando serão discutidas e aprovadas as Diretrizes e Critérios para Aplicação do Fundo Amazônia.
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– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Os membros do COFA encaminharão para a Secretaria do Fundo Amazônia suas 
propostas de alterações das Diretrizes e Critérios de Apoio do Fundo Amazônia e que será 
realizada uma reunião preparatória para consolidar essas propostas, com a participação 
de todos os membros do COFA que tiverem disponibilidade, no final de novembro de 2011.

 ǧ Na próxima reunião do COFA, a ser realizada na semana de 13 a 16 de dezembro de 2011, 
serão discutidas e aprovadas as Diretrizes e Critérios para Aplicação do Fundo Amazônia.

5. Apresentação de Informes Parte 1:

5.1. Programa de apoio ao CAR

Mauro Pires (MMA) convidou Nazaré Soares, do Ministério do Meio Ambiente, a fazer uma 
apresentação sobre o Programa de Apoio ao Cadastramento Ambiental Rural (CAR). Esclareceu que 
essa iniciativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente e do BNDES objetiva facilitar a organização 
dos projetos que vierem a tratar de CAR no âmbito do Fundo Amazônia, ao proporcionar um roteiro 
e parâmetros mínimos a serem observados. 
  
Nazaré Soares (MMA) traçou um breve histórico sobre o trabalho de CAR na Amazônia, 
salientando que essa atividade vem se concentrando nos municípios que se encontram na lista 
dos municípios prioritários para a prevenção, monitoramento e controle do desmatamento ilegal e 
também em três municípios do Acre, que não se encontram na referida lista. 
  
Aproveitou, ainda, para sumarizar a evolução das atividades de CAR na região amazônica e 
como essas atividades vêm se desenvolvendo nos estados, tendo destacado que os estados de 
Mato Grosso e Pará são as unidades federativas onde a agenda do CAR está com o processo 
mais avançado. 
  
Entre os méritos da adesão ao CAR, destacou que passa a ser possível distinguir o desmatamento 
legal do ilegal e a identificação do responsável pelo imóvel onde ocorreu o desmatamento; aumenta 
o conhecimento sobre os remanescentes florestais privados; facilita o planejamento de corredores 
ecológicos; constitui o primeiro passo no processo de regularização ambiental dos produtores 
rurais; permite a comprovação da regularidade do produtor rural diante dos demais elos da cadeia 
produtiva que integra (frigoríficos e exportadores de soja); suspensão de certas multas ambientais 
(ressalvada a responsabilidade do produtor rural pela recuperação do passivo) e permite o acesso 
desses produtores ao crédito agrícola. 
  
Nazaré Soares (MMA) finalizou sua apresentação destacando as condições mínimas e os 
principais aspectos do Programa Fundo Amazônia / Ministério do Meio Ambiente de apoio ao 
Cadastramento Ambiental Rural. 

Claudia Costa (BNDES) informou que os detalhes do programa de apoio ao CAR já podem 
ser acessados na página do Fundo Amazônia na Internet e esclareceu que quando um estado 
é o proponente de um projeto de CAR não se aplica a limitação de projeto com no máximo 
10 municípios. Elvio Gaspar (BNDES) manifestou, ainda, que seria favorável se os estados 
apresentassem projetos que englobassem a adesão ao CAR em todos os municípios de seu 
território, para massificar esse processo. 
  
Mauro Pires (MMA) finalizou informando que o Ministério do Meio Ambiente analisa a 
expansão da experiência do CAR para o bioma cerrado. Ressaltou que a iniciativa do CAR objetiva 
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especialmente a regularização ambiental das propriedades rurais, dando segurança à produção e 
garantindo a conservação e a recuperação das florestas.

5.2. Informe do CTFA

Inicialmente Mauro Pires (MMA) lembrou ao COFA que compete ao Comitê Técnico do Fundo 
Amazônia atestar os cálculos do Ministério do Meio Ambiente relativos às emissões de carbono 
oriundas de desmatamento, bem como a quantidade de carbono por hectare utilizado no cálculo 
dessas emissões. 
  
Mencionou, também, que o CTFA vem manifestando interesse em ampliar as suas atribuições. 
Nesse contexto, solicitou a Carlos Nobre (MCTI) que apresentasse a opinião dos membros do CTFA 
sobre a eventual ampliação de suas atribuições. 
  
Carlos Nobre (MCTI) informou que os membros do CTFA, em uníssono, concordam que o papel 
do CTFA está muito limitado e que deveria ser ampliado. Entendem que esse comitê poderia ter 
uma função de informar e assessorar o processo decisório do Fundo Amazônia. 
  
Manifestou que o CTFA poderia se tornar um órgão de referência no entendimento mais amplo da 
questão do desmatamento, das emissões de carbono daí oriundas, da relação entre alterações do 
uso da terra e do desmatamento, dentre outros temas. Identificou, ainda, como possível área de 
colaboração do CTFA, a realização de avaliações de efetividade de programas ou linhas de ação do 
Fundo Amazônia. 
  
Os membros do CTFA entendem que esse Comitê também poderia contribuir para a 
identificação das novas áreas a serem contempladas pelo Fundo Amazônia, em função das 
reflexões que nascem dos avanços científico-tecnológicos, inclusive daqueles voltados para a 
economia, humanidades e ciências sociais. 
  
Carlos Nobre salientou que o CTFA precisará, caso venha a ter as suas atribuições ampliadas, de 
um número maior de membros, já que atualmente conta com apenas seis especialistas. E ainda, 
que precisará contar com o apoio de uma secretaria estruturada para dar apoio operacional e com 
o orçamento do Fundo Amazônia, de modo que seja possível contratar estudos e consultorias 
técnico-científicas. 
  
Declarou, também, que essa ampliação das atribuições do CTFA não implicará na duplicação 
das atribuições do CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, já que o CTFA tem 
natureza representativa. Ressaltou que, com a ampliação das atribuições do CTFA, o CGEE será 
naturalmente um dos lugares onde o CTFA buscará competências e comissionará estudos, 
sem prejuízo de eventuais contratações diretas na comunidade científica brasileira ou no 
exterior. Concluiu que, nesse novo formato, o CTFA estará apto a disponibilizar o melhor suporte 
técnicocientífico para a tomada de decisões do COFA. 
  
Mauro Pires (MMA) informou que a proposta de modificação do CTFA visa ampliar as suas 
atribuições, sem prejuízo da continuidade de sua atual função de atestar os cálculos do Ministério 
do Meio Ambiente relativos às emissões de carbono oriundas de desmatamento. 
  
Em face das considerações apresentadas, os membros do COFA deliberaram que o Comitê Técnico 
do Fundo Amazônia (CTFA) apresentará, na próxima reunião do COFA, uma proposta de ampliação 
das atribuições desse Comitê Técnico e do número de seus membros, devendo previamente 
encaminhar aos membros do COFA uma minuta do documento que sumarize a sua proposta.
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– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA) apresentará, na próxima reunião do 
COFA, uma proposta de ampliação das atribuições desse Comitê Técnico e do número de 
seus membros, devendo previamente encaminhar aos membros do COFA uma minuta do 
documento que sumarize a sua proposta.

5.3. Carteira do Fundo Amazônia 2011

Claudia Costa (BNDES) fez um relato sobre a carteira do Fundo Amazônia, apresentando as 
estatísticas (em 15.10.2011), bem como fez um breve balanço sobre os resultados do fundo desde 
o início de sua operação, em meados de 2009. 
  
Na oportunidade mencionou um estudo da consultoria internacional McKinsey, elaborado em 2009 
especificamente para o Fundo Amazônia, destacando que o marco setorial para fundos análogos 
é o de evolução por três fases, podendo a 1ª fase, anos um e dois, ser caracterizada como de 
aprendizado e inovação, a 2ª fase, anos 3 a 5, de expansão de programas e inovação e a 3ª fase, 
ano 5 em diante, de criar sobre o sucesso. 
  
Informou que nessa primeira fase do Fundo Amazônia foram aprovados 20 projetos, totalizando 
um apoio de R$ 234 milhões em atividades produtivas sustentáveis, desenvolvimento institucional 
de órgãos ambientais, regularização ambiental e fundiária e ciência, tecnologia e inovação (CT&I) 
  
Sobre a distribuição dos projetos por beneficiários, mencionou que 10 dos projetos são com 
entidades do terceiro setor; cinco de apoio direto com instituições dos estados e cinco com os 
municípios da região 
  
Apresentou gráficos que retratam a evolução do perfil da carteira, a abrangência territorial dos 
projetos, a natureza jurídica dos postulantes e a distribuição dos valores solicitados por estado.

Apresentou, também, os resultados esperados quando da implementação integral dos 20 projetos 
aprovados pelo Fundo Amazônia, a saber:

•  129 municípios beneficiados no Bioma Amazônia (25% dos municípios), onde 29 municípios 
fazem parte lista dos municípios onde incidem ações prioritárias de prevenção, monitoramento 
e controle do desmatamento ilegal;
•  Área reflorestada e recuperada: 4.031 km², o equivalente a 62% da área desmatada na 
Amazônia em 2010;
•  Número de nascentes recuperadas: 1.202
•  Consolidação de 82 Unidades de Conservação federais e estaduais, totalizando 420 mil km² 
(33% da área de UCs Federais e Estaduais na Amazônia Legal);
•  Criação de novas Unidades de Conservação, totalizando 135 mil km² (11% de incremento da 
área atual de UCs Federais e Estaduais na Amazônia Legal);
•  Estruturação física e operacional de 58 Órgãos de Meio Ambiente;
•  Capacitação de 3.124 servidores para a atuação em controle e monitoramento ambiental;
•  Capacitação de 13.307 pequenos produtores rurais e habitantes de comunidades tradicionais, 
inclusive indígenas;
•  8.467 assistências técnicas prestadas aos produtores rurais;
•  12.219 famílias beneficiadas por pagamentos de serviços ambientais (“Bolsa Floresta”);
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•  7.000 indígenas da etnia Kayapó beneficiados com projetos socioambientais e 106 mil km² de 
terras indígenas monitoradas (10% das terras indígenas na Amazônia Legal);
•  R$ 15,8 milhões destinados a projetos de C,T&I.

Relatou que a equipe do Fundo Amazônia vem trabalhando no desenvolvimento de novos 
conceitos e formatos de atuação desse Fundo, explorando a possibilidade do estabelecimento de 
parcerias estratégicas com entidades aglutinadoras e estados da região. Mencionou que nessa 
linha o Fundo Amazônia já definiu seu apoio aos projetos da Fundação Amazônia Sustentável 
(FAS), Fundo Dema (FASE) e Fundo Kayapó de Conservação em Terras Indígenas (FUNBIO), todos 
contemplando o apoio pulverizado, sendo que as duas últimas operações captarão projetos por 
chamadas públicas. 
  
Relatou, ainda, que entre os novos formatos possíveis está sendo considerado o instrumento 
da premiação, bem como o estabelecimento aperfeiçoado de fundos patrimoniais (“endowment 
funds”) que confiram sustentabilidade financeira às iniciativas que requeiram apoio continuado. 
  
Por fim destacou que nessa nova fase do Fundo Amazônia também se coloca o desafio de como 
este irá atuar internacionalmente no desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle 
do desmatamento.

6. Apresentação de Informes Parte 2:

6.1. Modalidades de atuação do Fundo Amazônia em outros biomas brasileiros e em 
países com florestas tropicais

André Odenbreit (MRE) comentou que o Fundo Amazônia, em sua fase inicial de 
implementação, dedicou-se ao seu foco principal de combate ao desmatamento e de promoção da 
conservação e do uso sustentável no Bioma Amazônia. 
  
Lembrou que o Fundo Amazônia está autorizado a aplicar até 20% de seus recursos no 
desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas 
brasileiros e em outros países tropicais. 
  
Ressaltou que este tipo de apoio do Fundo Amazônia irá requerer a construção de diretrizes e 
critérios bastante específicos, haja vista a sensibilidade política associada a projetos internacionais 
e as dificuldades específicas impostas por um instrumento de cooperação simultaneamente 
nacional e internacional. 
  
Mencionou, ainda, que será necessário definir como e por meio de que atores se dará o 
monitoramento desses projetos. Por fim destacou que as soluções construídas devem ser ágeis e 
que o Ministério do Meio Ambiente, o Itamaraty, a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e o BNDES 
estão elaborando uma proposta de diretrizes a ser apresentada ao COFA em sua próxima reunião.

6.2. Relato de Avaliação do PPCDAM e dos Planos de Controle e Combate ao 
Desmatamento dos Estados da Amazônia Legal

Mauro Pires (MMA) solicitou a Johaness Eck (Casa Civil da Presidência), coordenador da 
Comissão Executiva do PPCDAM no âmbito do Governo Federal, que fizesse um relato sobre o 
desenvolvimento desse plano. 
 
Johaness Eck informou que o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia Legal tem produzido resultados positivos na redução do desmatamento, mas que 
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para atingir a meta de redução do desmatamento estabelecida para 2020 será necessário que o 
PPCDAM continue a dar bons resultados. 
  
Nesse contexto, informou que o IPEA, a CEPAL e a GIZ realizaram uma avaliação externa sobre os 
resultados do PPCDAM. Como parte desse processo de avaliação foi realizado um seminário para 
discutir o PPCDAM, devendo o relatório final ser disponibilizado na Internet. 
  
Johaness Eck convidou os membros do COFA a contribuírem na formulação dessa revisão do 
PPCDAM, que também deverá receber subsídios dos governos estaduais e da sociedade civil. 
  
Por fim antecipou algumas das linhas de trabalho já identificadas para o aperfeiçoamento 
do PPCAM: a melhoria dos relatórios e dos demais instrumentos de acompanhamento; o 
fortalecimento das parcerias com os estados e municípios; a construção de um modelo mais 
elaborado de desenvolvimento da Amazônia com a ampliação das ações de fomento às atividades 
produtivas sustentáveis e a ampliação da implementação do CAR. 
  
Mauro Pires (MMA) destacou que essa revisão do PPCDAM abrangerá o período de 2012 a 
2015 (3ª fase) e solicitou aos membros do COFA do segmento dos estados que fizessem um 
relato sobre o desenvolvimento de seus respectivos planos estaduais de prevenção e combate ao 
desmatamento. 
  
Vicente Falcão (Mato Grosso) informou que através do Decreto nº 2.943, de 2010, o Estado 
do Mato Grosso criou o seu Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e 
Queimadas (PPCDQ) e constituiu uma comissão executiva objetivando o acompanhamento e 
monitoramento da implementação das ações desse plano e a avaliação da compatibilidade com o 
PPCDQ dos projetos desenvolvidas no âmbito do estado de Mato Grosso a serem encaminhados 
ao Fundo Amazônia. 
  
Acrescentou que a comissão executiva do PPCDQ realiza reuniões ordinárias bimestrais e que no 
período de 2006 a 2010 foi obtida uma redução de 68,28% na taxa de desmatamento em relação 
às metas estabelecidas pelo Decreto nº 2.943. Destacou, ainda, que se encontra em elaboração um 
relatório completo do desmatamento no estado, a ser divulgado na página da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente na Internet, onde já podem ser acessadas diferentes informações sobre o PPCDQ. 
  
Juliano Del Castilo (Amapá) informou que, no Estado do Amapá, o Plano de Prevenção e 
Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDAP) foi finalizado em 2010, tendo estabelecido 
como diretrizes gerais a integração dos instrumentos de monitoramento e controle com 
mecanismos de incentivos positivos às práticas sustentáveis; medidas de ordenamento fundiário; 
gestão compartilhada participativa envolvendo parcerias entre as três esferas do governo, 
organizações da sociedade civil e o setor privado; e o compartilhamento entre sociedade e 
populações rurais dos custos de manutenção dos serviços ambientais associados à conservação 
da floresta e outras formas de vegetação nativa. 
  
Informou, ainda, que por conta da mudança de governo no estado houve dificuldade de 
implementar o PPCDAP, mas que já estão sendo retomados os contatos para o estabelecimento de 
parcerias a nível federal e municipal que permitirão o efetivo início de sua implementação. 
  
Acrescentou que está sendo elaborado um projeto a ser apresentado ao Fundo Amazônia, 
priorizando as cadeias da madeira, açaí e castanha, bem como o pagamento por serviços 
ambientais. Manifestou que a implementação desse projeto, associada a outras iniciativas como 
o apoio ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), significarão a efetiva implementação do PPCDAP no 
Estado do Amapá. 
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Divaldo Rezende (Tocantins) informou que em 2009 o Estado do Tocantins publicou seu Plano 
de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas. Acrescentou, ainda, que foi 
desenvolvido um programa de combate a queimadas com uma série de ações que resultaram na 
redução das queimadas em cerca de 67%. 
  
Ressaltou que entre os principais objetivos do plano encontram-se o monitoramento, a gestão 
territorial da paisagem, a gestão florestal e o fomento de práticas produtivas sustentáveis. 
Mencionou, ainda, a importância que está sendo dada ao processo participativo, com o 
fortalecimento do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Por fim, manifestou-se sobre a existência 
no estado de áreas de transição entre o cerrado e a floresta amazônica, entendendo que o apoio 
do Fundo Amazônia não deveria se restringir a apenas alguns municípios do Tocantins. 
  
Mauro Pires (MMA) ressaltou a importância dos projetos associados ao combate a incêndios 
florestais, esclarecendo que os projetos dos estados do Mato Grosso e Tocantins, bem como 
de outros estados da região, foram formulados com o apoio da equipe do Ministério do Meio 
Ambiente, objetivando criar uma doutrina única para esses projetos. 
  
Maria de Nazaré Mitschein (Pará), ao fazer referência ao Plano de Prevenção, Controle e 
Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará (PPCAD), relatou que foi encaminhada à 
Assembléia Legislativa do Pará proposta de readequação institucional da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e de criação do Instituto de Gestão de Águas e Mudanças Climáticas do Pará. 
Destacou que uma das inovações previstas é a criação em cada secretaria de estado de um 
núcleo de gestão ambiental, que será a instância de articulação entre aquela secretaria e a SEMA. 
 
Rubens Sampaio (Pará) complementou que o estado do Pará se encontra no processo de adquirir 
um software para poder fazer o monitoramento e o controle do desmatamento em tempo real. 
  
Simone Montenegro (Acre) relatou que naquele estado foi identificado que as pequenas 
propriedades é que estavam desmatando. Como conseqüência, o programa de preservação de 
florestas do Acre está somando forças na atuação junto às pequenas propriedades, tendo sido 
certificados mais de 3.000 produtores rurais pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre. 
  
Mauro Pires (MMA) agradeceu a todos as suas exposições e passou a palavra para Carlos 
Nobre (MCTI) 
  
Com base na exposição de Johaness Eck sobre a avaliação dos resultados do PPCDAM, Carlos Nobre 
(MCTI) propôs a criação de um grupo de trabalho para que seja apresentado na próxima reunião do 
COFA uma proposta de atuação do Fundo Amazônia em ciência, tecnologia e inovação. 
  
Foi deliberado que os representantes do MCTI e SPBC, com a colaboração do BNDES e demais 
membros que possam contribuir, elaborarão uma proposta de diretrizes e critérios para o apoio 
do Fundo Amazônia ao setor de ciência, tecnologia e inovação, a ser apresentada na próxima 
reunião do COFA.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Os representantes do MCTI e SBPC, com a colaboração do BNDES, MMA e demais 
membros do COFA que possam contribuir, elaborarão uma proposta de diretrizes e 
critérios para o apoio do Fundo Amazônia ao setor de ciência, tecnologia e inovação, a ser 
apresentada na próxima reunião do COFA.
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6.3. Relato do Seminário sobre Fundo Amazônia realizado pelo Fórum Brasileiro de 
ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento

Adriana Ramos (FBOMS) relatou que o FBOMS tem promovido reuniões e debates entre os seus 
membros para analisar o Fundo Amazônia e trazer suas recomendações. Informou que foi realizado 
um segundo seminário de avaliação do Fundo Amazônia, com a participação de diversas ONGs, 
inclusive com organizações que têm projetos aprovados pelo Fundo. Passou a seguir a apresentar 
algumas das reflexões sobre o andamento do Fundo que deveriam ser aprofundadas pelo COFA. 
  
Informou que a visão geral é de que o Fundo Amazônia tem um papel estratégico para o 
desenvolvimento sustentável da região e existem vantagens positivas na sua gestão pelo 
BNDES. representando um desafio de sinergia com outras políticas e programas. Além disso, foi 
reconhecido o seu potencial de ser um modelo internacional; que o Fundo não deve substituir 
recursos orçamentários e que contribui para a efetivação de políticas públicas voltadas à 
sustentabilidade da região. Mencionou também que o fundo tem o potencial de promover sinergia 
entre iniciativas e práticas sustentáveis e que fortalece o engajamento e a participação dos 
diversos segmentos da sociedade em estratégias de conservação e uso sustentável da Amazônia. 
  
Em seguida, apresentou sugestões de aprimoramento do Fundo Amazônia, com destaque para 
as seguintes:

•  Definir eixos prioritários, em processos colaborativos com os públicos alvo já definidos como 
prioritários, e adotar a modalidade de chamadas públicas para promovê-los;
•  Priorizar projetos que envolvam mais de uma organização, e que tenham governança 
compartilhada;
•  Promover seminários do COFA com a equipe do Fundo Amazônia sobre temas chave (ex: 
licenciamento ambiental);
•  Fomentar sinergia entre os executores por meio de workshops regulares ou temáticos;
•  Sistematizar as lições já aprendidas de modo a gerar inteligência sobre o próprio fundo;
•  Produzir manual com modelos, critérios, definições, informações sobre exigências a serem 
cumpridas na fase de submissão e execução de projetos, prestação de contas e prazos, para 
guiar o envio de novos projetos;
•  Fortalecer e ampliar a equipe do Fundo Amazônia levando-se em conta a multidisciplinaridade 
dos perfis necessários (antropólogos, biólogos, engenheiros agrônomos e florestais etc);
•  Como medida paliativa, de curto prazo, utilizar consultores dessas áreas adhoc para interagir 
com as equipes na análise dos projetos;
•  Promover ferramentas para permitir o monitoramento colaborativo dos impactos dos projetos;
•  Incluir nos custos operacionais do Banco o apoio a uma maior participação da sociedade no 
Fundo Amazônia;
•  Incorporar o fortalecimento institucional das organizações da sociedade como uma estratégia 
para apoiar ações neste sentido, de modo a estimular projetos qualificados da sociedade;
•  Aprimorar a comunicação com os proponentes nas diversas fases de tramitação e execução 
das propostas para que estejam claros e evidentes os entendimentos e decisões sobre o projeto;
•  Definir com clareza os casos válidos para utilização dos 20% dos recursos a serem destinados a 
outros biomas e países.
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Adriana Ramos (FBOMS) sugeriu, ainda, que seja apresentada, na próxima reunião do COFA, 
uma proposta de agenda de um grupo de trabalho que avalie como viabilizar o acesso das 
comunidades indígenas aos recursos do Fundo Amazônia. Maria de Nazaré Mitschein (Pará) e 
Lucio Flores (COIAB) manifestaram-se a favor dessa colocação, sendo que este último ressaltou 
que a COIAB tem o maior interesse nesta discussão que envolve os povos indígenas. 
  
Eliziário Toledo (CONTAG) destacou que não se deve contar apenas com os recursos de 
doações do Fundo Amazônia para resolver o problema do passivo ambiental das propriedades 
rurais. Ressaltou que a questão do passivo ambiental dos agricultores se tornou caso de polícia e 
que serão necessários recursos públicos para resolver esse problema. Salientou que o processo 
de recomposição desse passivo ambiental deve ser participativo e levar em consideração as 
aspirações das comunidades interessadas. 
  
Mauro Pires (MMA) saudou o trabalho apresentado pelo FBOMS, destacando a sua natureza 
criativa e propositiva, tendo sido deliberado pelo COFA que o FBOMS apresentará, em sua próxima 
reunião, uma proposta de agenda de um grupo de trabalho que avalie como viabilizar o acesso das 
comunidades indígenas aos recursos do Fundo Amazônia.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O FBOMS apresentará ao COFA, em sua próxima reunião, uma proposta de agenda 
a ser desenvolvido por um grupo de trabalho que avalie como viabilizar o acesso das 
comunidades indígenas aos recursos do Fundo Amazônia.

6.4. Critérios do BNDES para enquadramento de projetos no âmbito do Fundo Amazônia

Elvio Gaspar (BNDES) inicialmente destacou que todos estão de acordo que as operações do 
Fundo Amazônia necessitam mudar de escala. Mencionou que a análise de pequenos projetos 
individuais é muito onerosa em termos de homem/hora e que com freqüência é grande a distância 
que existe entre o pequeno proponente e as definições e exigências do BNDES. 
  
Manifestou que essas relações ficam mais horizontais quando os interlocutores do BNDES são os 
estados federativos, os quais têm, inclusive, poderes relacionados ao licenciamento ambiental e à 
regularização fundiária. Nessa linha entende como fundamental o estabelecimento de parcerias 
estratégicas entre os estados, o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES. 
  
Acrescentou que o Fundo Amazônia também deverá privilegiar o apoio a projetos estruturantes de 
instituições do governo federal, tais como EMBRAPA, INPE e outras. 
  
Quanto às organizações da sociedade civil, sustentou que estas deverão ser apoiadas para 
que venham a elaborar projetos em grande escala. Entre as alternativas de apoio externo às 
organizações da sociedade civil mencionou a possibilidade de utilização de consultores ad hoc; 
o apoio de cooperação técnica internacional; o fortalecimento de algumas ONGs para que dêem 
suporte às outras ou a estruturação de um escritório de projetos para o Fundo Amazônia. 
  
Finalizou ressaltando a importância do Fundo Amazônia dar suporte interno e externo às 
organizações da sociedade civil, visando o seu fortalecimento não só para que sejam capazes de 
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identificar e estruturar projetos e implementá-los, mas também para que essas organizações tenham 
sustentabilidade e sobrevivam no longo prazo ao lado dos órgãos do estado fortalecido, dessa forma 
assegurando a permanência dos êxitos que estão sendo obtidos no combate ao desmatamento.

7. Encaminhamentos/Definição próxima reunião do COFA

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ A próxima reunião do COFA será realizada na semana de 13 a 16 de dezembro de 2011.

8. Considerações Finais e encerramento:

Mauro Pires (MMA) agradeceu a todos pela presença e a discussão construtiva realizada e 
declarou encerrada a reunião.

Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante / (RI) - Representante Indicado

Ministério do Meio Ambiente Ministério das Relações Exteriores Ministério da Ciência e 
Tecnologia

Izabella Mônica Vieira Teixeira (T) 
Mauro Oliveira Pires (S)

André Odenbreit Carvalho (T) Carlos Afonso Nobre (T) 
Carlos Alfredo Joly (S)

Casa Civil da Presidência da 
República

Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Rodrigo Lofrano Alves dos Santos (T)
Leiza Martins Mackay Dubugras (S)

Cibele Fernandes Dias Knoerr (T)
Arnaldo Carneiro Filho (S)

Elvio Lima Gaspar (T) 
Sergio E. Weguelin Vieira (S)

Estado do Amapá Estado do Mato Grosso Estado do Pará

Juliano Del Castilo Silva (T) 
Fabrício de Paula Santos Gomes (S)

Vicente Falcão de Arruda Filho (T) Maria de N. Imbiriba Mitschein (S)

Estado do Tocantins Estado do Acre Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Divaldo José da Costa Rezende (T) Simone Dantas Montenegro (RI) Adriana Ramos (T)

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Fórum Nacional das Atividades 
de Base Florestal – FNBF

Lúcio Paiva Flores (T) Eliziário Noé Boeira Toledo (S) Ramiro Azambuja da Silva (S)

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Helena Bonciani Nader (T)
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Ausentes
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Estado do Amazonas
Estado do Maranhão
Estado do Rondônia
Estado de Roraima
Confederação Nacional da Indústria – CNI

Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES

AMA/DEFAM Ana Paula Almeida
Angela Albernaz Skaf
Bernardo von Haehling Braune
Cláudia Costa 
Guilherme Arruda Accioly
Marcos Vinicius da Silva Rocha
Mariana Guimarães
Renata Del Vecchio Gessello
Simone Marafon Schneider
Telma de Castro Guimarães

AMA/JUAMA Daniela Baccas

AMA/SUP Cleber Zambarda

DIR5 Cibele Gonçalves Correa

Casa Civil da Presidência da 
República

Governo do Pará IBAMA

Johaness Eck Rubens B. Sampaio Curt Trennepohl

Secretário de Meio Ambiente do 
Amapá

MAPA ERMAT

Grayton Toledo Cláudio da S. Souza Heitor David Medeiros

Embaixada da Alemanha KFW GIZ

Daniel Alker Juergen Kern
Hubert Eisele

Waldemar Wirsig
GIZ Christiane Ehringhaus
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SFB MMA Embaixada da Noruega

Antonio Carlos Hummel  Bráulio Dias
 Eduardo Assad
 Karen Suessore
 Carla Lisboa
 Alexandre R. Jofiti
 Cláudia Calório
 Flávia Duarte Nascimento
 Juliana F. Simões
 Rogério Magalhães
 Rejane Enngs
 Nazaré Soares

Inge Nordang
Patrícia Benthein
Kristian Bergkson

TNC

Fernanda Viana de Carvalho
Ana Cristina Barros



12

Registro de 
Encaminhamentos 
e Temas (RET) da 
12ª Reunião

<

Brasília
14.12.2011

Naoum Plaza Hotel



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 123

RET 12

<

Pauta

9h Abertura:  
Francisco Gaetani – Secretário-Executivo do MMA
Elvio Gaspar, Diretor da Área de Meio Ambiente do BNDES

9h30 Discussão e aprovação do RET da 11ª Reunião
09h45 Tema de Pauta 1:

Discussão e aprovação das propostas de Diretrizes e Critérios para aplicação do Fundo Amazônia
11h45 Temas de Pauta 2:

Apresentação de agenda de grupo de trabalho com objetivo de avaliar a viabilidade de acesso das 
comunidades indígenas aos recursos do Fundo Amazônia (FBOMS e COIAB)

13h Almoço
14h30 Apresentação de Informes

1. Relato do Plano de Controle e Combate ao Desmatamento do Estado do Maranhão
2. Informe da decisão de aprovação interna do BNDES para a realização de chamada pública para 
apoio a projetos produtivos sustentáveis de pequeno porte na modalidade aglutinadora

16h30 Encaminhamentos/Definição próxima reunião do COFA
17h Encerramento

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
2. RET da 11ª Reunião (Minuta)
3. Tema de Pauta 1

   Diretrizes e Critérios para Aplicação do Fundo Amazônia
• Página de Instrução
• Tabelas Resumo das Diretrizes e Critérios
• Apresentação (PPT) Diretrizes e Critérios

4. Temas de Pauta 2
   Agenda Grupo de Trabalho comunidades indígenas (FBMOS e COIAB)

• Página de Instrução
5. Informe Carteira – posição 30 novembro 2011

   Boletim nº 19 – notícias novembro 2011
6. Tabela de Recomendações

A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pelo Secretário- Executivo do 
Ministério do Meio Ambiente, Francisco Gaetani e pelo Diretor da Área de Meio Ambiente do BNDES, 
Elvio Gaspar. 
  
O Diretor do BNDES informou que houve avanços do grupo de trabalho de projetos estruturantes, sob a 
direção do Ministério do Meio Ambiente, e mencionou que o Fundo Amazônia recebeu novos grandes 
projetos que estão bem encaminhados, como o projeto de geração de trabalho e renda apresentado pela 
Fundação Banco do Brasil e o de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 
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Informou, também, a aprovação interna do BNDES para a realização de chamada pública para o apoio a 
projetos produtivos sustentáveis de pequeno porte, na modalidade aglutinadora. 
  
Aproveitou, ainda, para anunciar que estão sendo estruturados projetos do interesse do Estado do 
Tocantins, relacionados à geração de trabalho e renda a partir do desenvolvimento de atividades 
produtivas sustentáveis nesse estado, bem como à sua estruturação administrativa. 
  
Ressaltou considerar que o Fundo Amazônia deve priorizar de três a cinco grandes temas, já que a 
pulverização de esforços poderia comprometer o que é necessário alcançar, a saber, uma grande 
revolução tecnológica para promover a produção sustentável na região. 
  
Por sua vez, Francisco Gaetani, Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente, afirmou 
que o momento é propício para discutir os temas relacionados ao Fundo Amazônia, tendo em vista os 
resultados já alcançados no combate ao desmatamento. 
  
Ressaltou o sucesso da agenda de repressão ao desmatamento ilegal, ressalvando, todavia, que 
essa agenda dá sinais de esgotamento. Nessa ordem de idéias e recuperando as discussões sobre 
os chamados Arco do Fogo e Arco Verde, lembrou que há um problema de inconsistência temporal, 
pois em momentos de crise é mais fácil obter a mobilização dos diversos órgãos governamentais 
interessados no combate ao desmatamento e no desenvolvimento sustentável da região. Por conta 
disso, ratificou a necessidade de construção de uma agenda desenvolvimentista de longo prazo. 
  
Mencionou, ainda, alguns fatos que devem ser recapitulados e mantidos em perspectiva na gestão do 
Fundo Amazônia. Apontou que o Brasil é um dos países centrais nas discussões sobre mudanças climáticas 
no mundo, haja vista a escala de seus ativos ambientais e das reduções de emissões já alcançadas; 
salientando, ainda, que vários países possuem interesse em atuar junto com o Brasil nessas questões. 
  
Afirmou que as intervenções de combate ao desmatamento e promoção do desenvolvimento 
sustentável na região devem mudar de patamar, a fim de assegurar não só a continuidade dos 
resultados já alcançados, mas também o aprofundamento desse processo virtuoso. 
  
Salientou que essa mudança envolve mais do que uma agenda de combate ao desmatamento ilegal, 
devendo englobar iniciativas tais como as de reflorestamento, manejo florestal de baixo impacto e 
pagamento por serviços ambientais. Aproveitou, ainda, para citar como exemplo de iniciativa de pagamento 
por serviços ambientais o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, denominado Bolsa Verde. 
  
Destacou que os parceiros do Fundo Amazônia, sejam estes instituições governamentais federais, 
estaduais, municipais ou estrangeiras, ou organizações não-governamentais, precisam construir 
agendas interdependentes e antecipatórias, isto é, agendas que sejam convergentes e proativas. 
Ressaltou que a mera disponibilidade de recursos financeiros não é suficiente para que sejam 
alcançados os objetivos relacionados ao fim do desmatamento. 
  
Dirigiu-se à bancada estadual do COFA ao afirmar que o Ministério do Meio Ambiente está empenhado 
em trabalhar intensamente com os Estados da Amazônia Legal, citando o caso do estado de Rondônia 
e o processo de desenvolvimento da compensação ambiental. Finalizou parabenizando a todos pelos 
trabalhos de 2011 e expressando seu otimismo para o ano de 2012. 
  
Em seguida, o representante da Embaixada da Noruega, Ministro Conselheiro Inge 
Nordgang, informou que o seu governo decidiu apoiar o Fundo Amazônia com a soma de NOK 1 
bilhão (aproximadamente R$ 300 milhões), relacionados aos resultados do desmatamento em 2010, 
inferiores a 7.000 km2. 
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O Diretor do BNDES ressaltou que, até o momento, já foram contratados com o governo da Noruega 
NOK 2,5 bilhões (aproximadamente R$ 800 milhões).

1. Discussão e aprovação do RET da 11ª Reunião do COFA

Mauro Pires (MMA) perguntou aos membros do comitê se haveria alguma proposta de ajuste 
ou de aprimoramento da redação do RET da 11ª Reunião do COFA. Todos estando de acordo, foi 
aprovado por unanimidade o RET da 11ª Reunião do COFA. Foi aprovada, também, a pauta da 
reunião.

2. Aprovação da Pauta

A pauta da 12ª reunião foi aprovada sem alteração da ordem de deliberação dos itens de pauta.

3. Apresentação do Memorando de Entendimento do Fórum de Secretários de 
Meio Ambiente da Amazônia Legal

Em seguida, Mauro Pires (MMA) passou a palavra para o representante do Estado de Tocantins, 
Divaldo Rezende, que relatou os encontros do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da 
Amazônia Legal realizados em Cuiabá/MT, nos dias 18 e 19 de julho, e em Belém/PA, nos dias 16 e 
17 de novembro. Como resultado desses encontros foi elaborado o Memorando de Entendimento 
n° 001/2011, de 17.11.2011, primeiro produto da articulação dos Estados da Amazônia Legal.

As propostas contidas no referido Memorando de Entendimento estão descritas a seguir:

a) reforçar a importância de ampliação sistemática e articulação com os governos subnacionais 
dos demais paises amazônicos no sentido de assegurar ações estratégicas conjuntas, troca de 
experiências e oportunidades de captação de recursos;

b) incluir Estados da Amazônia Legal nos processos de discussão dos instrumentos normativos 
referentes a mecanismos de REDD+ e demais ferramentas de mitigação e adaptação a mudanças 
climáticas, com participação junto ao Governo Federal em eventos nacionais e internacionais;

c) reconhecimento, no sistema nacional de REDD+, da competência dos Estados nas ações de 
cadastramento e registro das atividades de REDD+ e garantir integração com o sistema nacional 
de forma a evitar dupla contabilidade e garantir segurança para potenciais investidores e assegurar 
mecanismos de MRV, isto é, mensuração, relatoria e verificação, de forma compartilhada entre 
Federação e Estados;

d) articulação com o Ministério do Meio Ambiente como órgão catalisador das discussões para 
questões relacionadas a REDD+ no âmbito do Poder Executivo Federal;

e) propiciar a participação de representantes de governos dos Estados da Amazônia Legal nas 
dicussões internacionais sobre REDD+;

f) propor parceria com o Ministério do Meio Ambiente visando criar uma base de dados virtual 
com aquisição de imagens de satélites de alta resolução para os Estados da Amazônia Legal, para 
fins de sensoriamento remoto, o que já vem sendo feito;

g) apoio financeiro para desenvolver estudos conjuntos para Estados da Amazônia Legal que 
permitam a incorporação de ativos ambientais no patrimônio dos Estados com apoio do Fundo 
Amazônia, Fundo Clima, dentre outros;
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h) inclusão das unidades de conservação estaduais dos Estados da Amazônia Legal no programa 
Bolsa Verde, do Governo Federal;

i) que o Fundo Amazônia participe de forma estratégica para a vialibilização do Mercado Brasileiro 
de Redução de Emissões associado ao apoio para estruturação dos sistemas estaduais de serviços 
ambientais, em consonância com artigo 4° da Política Nacional sobre Mudança do Clima;

j) reativação da força tarefa dos Estados e Governo Federal, aí considerados o Ministério do Meio 
Ambiente, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério das Relações Exteriores e 
outros ministério pertinentes, para construírem, em consenso, proposta visando a implementação 
do sistema nacional de REDD+ fortalecendo o esforço subnacional existente e permitindo 
influenciar o regime internacional;

k) que o BNDES amplie e consolide a interlocução com os Estados da Amazônia Legal visando 
a parceria nos projetos de CAR, planos estaduais e municipais de combate ao desmatamento, 
fortalecimento institucional com a disponibilização de ferramentas tecnológicas que dêem suporte 
às atividades dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente;

l) que o Ministério do Meio Ambiente realize ações preparatórias para a consolidação do sistema 
nacional de REDD+ tais como inventário de carbono florestal, metodologia para partição dos 
benefícios, definição de metodologias de linha de base, monitoramento, relatoria e verificação de 
carbono integrado às metas nacionais e

m) que o Governo Federal assegure a participação dos Estados da Amazônia Legal na construção 
da posição brasileira nas grandes conferências internacionais, convenção do clima, da 
biodiversidade e Rio+20.

Divaldo Rezende (TO) informou, ainda, que o referindo memorando foi assinado pelos secretários 
de Estado de Meio Ambiente do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
Tocantins e o presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia de Roraima. 
  
Cláudia Costa (BNDES) informou que a Agência de Cooperação Técnica Alemã, GIZ, realizou um 
estudo acerca do licenciamento ambiental no âmbito dos Estados, mapeando procedimentos e 
identificando algumas lacunas. Informou que tal estudo poderia servir de subsídio às discussões 
do Fórum de Secretários de Estado do Meio Ambiente da Amazônia Legal, bem como servir de 
ponto de partida para o levantamento das necessidades de aperfeiçoamento nos processos 
de licenciamento ambiental, inclusive no que tange à necessidade de licenciamento ambiental 
dos projetos do Fundo Amazônia. Propôs, por fim, que na próxima reunião do COFA sejam 
apresentados os resultados desse estudo. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) registrou que apesar de existir a necessidade de investimento em 
projetos estruturantes com o apoio do Fundo Amazônia, não se deve eximir os Estados e o 
Governo Federal das ações planejadas em seus orçamentos.

4. Diretrizes e Critérios para Aplicação do Fundo Amazônia

Mauro Pires (MMA) deu prosseguimento à reunião, com a apresentação das sugestões de 
alteração das Diretrizes e Critérios para Aplicação do Fundo Amazônia. Ressaltou que apenas o 
Ministério do Meio Ambiente e o BNDES encaminharam previamente sugestões de modificações. 
Enfatizou que, por não terem ocorrido reuniões do COFA no primeiro semestre de 2011, as 
diretrizes e critérios que estão sendo adotados pelo BNDES são aqueles aprovados em 26 de 
março de 2010. 
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Sérgio Weguelin (BNDES) informou que uma auditoria de conformidade contratada pelo BNDES 
identificou que a aprovação formal das referidas diretrizes para o ano de 2011 não havia ocorrido. 
Em face disso, o COFA ratificou a vigência em 2011 das Tabelas Resumo das Diretrizes e Critérios 
para Aplicação do Fundo Amazônia consolidadas em 26.03.2010. 
  
Mauro Pires (MMA) propôs que as tabelas de diretrizes e critérios sejam redesenhadas, pois 
as colunas “Outros Biomas” e “Outros Países” geram dificuldades de entendimento e, portanto, 
deveriam ser retiradas das tabelas originais e serem incluídas em tabelas autônomas para 
facilitar a compreensão. 
  
Passou-se a debater as sugestões de mudanças nas Tabelas Resumo das Diretrizes e Critérios para 
Aplicação do Fundo Amazônia. 
  
A primeira sugestão debatida referiu-se à Tabela A “Critérios de Priorização”, P1 – Geográfico, 
sendo proposta a alteração da redação do primeiro critério “Projetos realizados nos municípios 
prioritários para prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento” para algo mais 
ampliado que considerasse projetos em todos os municípios do Arco do Desmatamento. Também 
foram propostas a manutenção do critério de “Projetos realizados nos municípios sobre área de 
influência de grandes obras do PAC” e a exclusão do critério “Projetos realizados nos municípios / 
regiões com maior conservação da cobertura florestal”. 
  
Nádia Ferreira (AM), expressou sua concordância com a priorização dos dois primeiros critérios. 
No entanto, discordou da exclusão do terceiro em função das pressões de desmatamento no 
Amazonas sobre áreas de conservação, especialmente com obras do PAC. Ressaltou que o Estado 
tem 98% de floresta intacta e se sentiria excluído com a eliminação desse terceiro critério. 
  
Grayton Toledo (AP) afirmou que a exclusão do terceiro critério seria prejudicial aos municípios 
com grandes áreas de cobertura vegetal que também vêm sofrendo pressões com obras do PAC. 
  
Mauro Pires (MMA) esclareceu que a manutenção do critério relacionado a obras do PAC atende 
ao pleito dos representantes dos Estados do Amazonas e Amapá. 
  
Mercedes Bustamante (MCTI) questionou se existem pesos para cada um desses critérios. 
Por solicitação de Mauro Pires (MMA), Cláudia Costa (BNDES) respondeu que na fase de 
enquadramento do BNDES é verificada a aderência do projeto a cada um desses critérios, mas que 
não há um peso para cada um deles. Relembrou que a auditoria de conformidade também verifica 
a aderência das operações do Fundo Amazônia a esses critérios. Informou ainda que a priorização 
acontecerá, por exemplo, em casos de necessidade de contingenciamento de recursos. 
  
Mauro Pires (MMA) enfatizou que se trata de priorização e não de exclusão, a ser aplicado num 
cenário de escassez de recursos. Cláudia Costa (BNDES) propôs, portanto, que o título da Tabela A 
seja alterada de “Critérios de Priorização” para “Critérios Orientadores”, já que atualmente o cenário 
não é de escassez de recursos no caso do Fundo Amazônia. 
  
Em prosseguimento às sugestões de alteração das Diretrizes e Critérios para aplicação do Fundo 
Amazônia, passou-se para a Tabela B “Condicionantes Mínimos para os Projetos”, critério C2 – 
Proponentes / Executores. Foi proposto que o texto original: “Projeto deve incluir anuência de todos 
os proponentes e executores, já na sua apresentação” fosse alterado para “Projeto deve incluir 
anuência de todos os parceiros e coexecutores”. 
  
Em seguida, ainda na Tabela B, foi proposta a alteração da redação do critério C13 – 
Desconcentração dos Recursos. Assim, na redação original “O valor aplicado em cada uma das 
quatro modalidades operacionais não deve ser menor que 10% ou maior que 40% dos recursos 
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disponíveis no ano. O valor desembolsado para um único projeto não deve ultrapassar 10% do valor 
total disponível no Fundo Amazônia para o ano” seria excluída a restrição do valor de desembolso 
de até 10% para um único projeto. 
  
Foi explicado que tal restrição obriga o proponente a fracionar o seu projeto, gerando custos 
desnecessários. Como exemplo, citou o projeto do INPE de monitoramento, que possui envergadura 
e importância, mas que teria problemas para ser enquadrado no BNDES devido ao seu valor. Além 
disso, a eliminação dessa restrição atenderia à demanda dos projetos estruturantes. Mauro Pires 
(MMA) enfatizou que as alterações das diretrizes terão efeito no ano de 2012, podendo ser revistas 
durante esse ano nas reuniões do COFA. 
  
Foi ainda esclarecido por Claudia Costa (BNDES) que os projetos são analisados considerando 
todas as Diretrizes e Critérios para Aplicação do Fundo Amazônia, e que um deles é o de equidade 
(“Tabela E – Critérios de equidade de aplicação dos recursos”) e, portanto, não seria possível que um 
projeto englobasse, por exemplo, 80% dos recursos do FA, já que estaria contrariando esse critério. 
Nessa ordem de idéias foi decidida uma nova redação para o item C13, na qual seja feita referência 
ao critério de equidade. 
  
Divaldo Rezende (TO), em nome da bancada dos Estados, apresentou propostas de alteração 
de redação ou inclusão de alguns itens na Tabela A, critério P2 – Temático, das Diretrizes e 
Critérios do COFA 

a) em “Ações para valorizar a floresta em pé (conservação e uso sustentável)”, sugeriu a seguinte 
inclusão: inventário de emissão dos Estados e inventário de carbono florestal, ativos ambientais, 
articulação da região com o mercado brasileiro para redução de emissões, metodologias para 
repartição de benefícios e monitoramento;

b) em “Ações para promover ordenamento territorial e regularização fundiária”, sugeriu que o 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) estivesse mais explícito, bem como o suporte ao ZEE e o suporte 
aos planos estaduais de mudanças climáticas e serviços ambientais;

c) em “Ações para estruturar e integrar os sistemas de controle, monitoramento e fiscalização 
ambiental na Amazônia” sugeriu, no item (g) “Apoio à estruturação dos órgãos estaduais 
responsáveis pela gestão florestal estadual”, que fosse alterada o termo “florestal” para 
“ambiental” e que seja acrescentado “e pagamento por serviços ambientais / REDD.”

Mauro Pires (MMA) manifestou seu apoio à sugestão de alteração do termo “florestal” para 
“ambiental”. Em relação às outras sugestões de mudança, propôs que as mesmas sejam discutidas 
e avaliadas em um grupo de trabalho e posteriormente submetidas ao COFA. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) sugeriu a inclusão de mais um critério de orientação para a avaliação 
dos projetos apresentados ao Fundo Amazônia, relacionado à governança, valorizando-se aqueles 
que possuam um sistema de governança mais participativo. 
  
Em face disso, Mauro Pires (MMA) propôs que seja delegado ao BNDES, na qualidade de 
responsável pela Secretaria do COFA, a elaboração de texto, a constar na Tabela A que estabelece 
os “Critérios Orientadores”, indicando que sejam valorizados os projetos com diversidade de 
atores e com estrutura de governança compartilhada.
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– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Foi ratificada a vigência em 2011 das Tabelas Resumo das Diretrizes e Critérios para 
Aplicação do Fundo Amazônia, conforme versão consolidada em 26.03.2010.

 ǧ Foram excluídas das Tabelas Resumo das Diretrizes e Critérios para Aplicação do 
Fundo Amazônia as colunas “Outros Biomas” e “Outros Países”, devendo essas colunas 
serem transformadas em tabelas autônomas.

 ǧ Foi alterado o título da Tabela A para “Critérios Orientadores”, bem como delegado 
ao BNDES, na qualidade de responsável pela Secretaria do COFA, a elaboração de texto, 
a constar dessa Tabela, indicando que sejam valorizados os projetos com diversidade de 
atores e com estrutura de governança compartilhada.

 ǧ Ainda na Tabela A, critério P2 – Temático, no item (g) “Apoio à estruturação dos órgãos 
estaduais responsáveis pela gestão florestal estadual”, foi alterado o termo “florestal” para 
“ambiental”.

 ǧ Em relação às demais sugestões de mudanças propostas pela bancada dos estados, 
ficou decidido que seriam discutidas e avaliadas em um grupo de trabalho e posteriormente 
submetidas ao COFA.

 ǧ Os membros do COFA decidiram que o critério C2 – Proponentes / Executores, da 
Tabela B “Condicionantes Mínimos para os Projetos” vigorará com o seguinte texto: “Projeto 
deve incluir anuência de todos os parceiros e coexecutores”.

 ǧ Ainda na Tabela B, o critério C13 – Desconcentração dos Recursos vigorará com o 
seguinte texto: “O valor aplicado em cada uma das quatro modalidades operacionais não 
deve ser menor que 10% ou maior que 40% dos recursos disponíveis no ano, observado o 
critério de equidade.”

 ǧ Com as alterações deliberadas, foi aprovado o conjunto de “Tabelas Resumo das 
Diretrizes e Critérios para Aplicação do Fundo Amazônia”, com vigência a partir de 01.01.2012. 

5. Critérios de aplicação dos 20% dos recursos do Fundo Amazônia em outros 
países ou outros biomas

Mauro Pires (MMA) solicitou que o representante do Ministério das Relações Exteriores (MRE), 
André Odenbreit, relatasse as conversas acerca da aplicação dos 20% dos recursos do Fundo 
Amazônia em outros biomas e em outros países entre esse Ministério, o Ministério do Meio 
Ambiente e o BNDES. 
  
André Odenbreit (MRE) informou que foram identificados três elementos considerados 
norteadores:

a) apesar das regras vigentes do Fundo Amazônia permitirem projetos para ações de 
monitoramento e controle em outros países, entende-se que o foco desses projetos deveria ser 
somente em ações de monitoramento, tendo em vista que as ações de controle aproximam-se das 
condições de governança de outra nação no tocante as suas florestas. Além disso, o foco em ações 
de monitoramento seria de mais fácil implementação, haja vista a notória experiência do Brasil 
nessa área e a existência de muitas oportunidades de cooperação internacional em monitoramento;

b) no tocante ao processo de análise dos projetos, entende-se que deva existir uma etapa 
adicional na análise dos projetos internacionais recebidos pelo BNDES. Ao receber esses projetos, 
o BNDES faria uma consulta ao Ministério das Relações Exteriores sobre a sensibilidade política 
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da proposta de apoio. Por sua vez, o MRE efetuaria uma avaliação das eventuais dificuldades ou 
oportunidades no marco mais amplo da política externa brasileira. Seria um subsídio, no sentido 
de que uma avaliação negativa do Itamaraty impediria a continuação do projeto no BNDES, mas 
uma avaliação positiva não seria garantia suficiente para que o projeto fosse aprovado, pois todo o 
processo de aprovação do BNDES seria mantido;

c) em relação ao acompanhamento de execução de projetos internacionais, entendese que seria 
necessário o envolvimento de agências para atuar em cooperação com o BNDES, tais como a 
Agência Brasileira de Cooperação. Essa agência possui grande experiência e poderia ser de grande 
ajuda ao Fundo Amazônia em ações internacionais, já que o BNDES não tem presentemente 
condições de fazer um acompanhamento in loco desses projetos internacionais. Ressaltou, no 
entanto, que essa cooperação não alteraria a responsabilidade do BNDES junto ao COFA, ou seja, 
não haveria transferência da obrigação de acompanhamento do BNDES para uma outra agência.

Após a apresentação de André Odenbreit (MRE) e de comentários dos membros do COFA, Mauro 
Pires (MMA) propôs que o Ministério de Relações Exteriores (MRE) e o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), em conjunto com o BNDES, formulem proposta de diretrizes e critérios de apoio do Fundo 
Amazônia a projetos internacionais, a ser apreciada pelo COFA. 
  
Mauro Pires (MMA) aproveitou a oportunidade para informar, com relação ao monitoramento 
dos demais biomas brasileiros, que o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES objetivam dinamizar 
o uso dos recursos disponíveis para essa finalidade no Fundo Amazônia (20%) para a implantação 
de um sistema nacional permanente de monitoramento da perda de cobertura vegetal.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O Ministério de Relações Exteriores (MRE) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
em conjunto com o BNDES, formularão proposta, para posterior avaliação pelo COFA, de 
diretrizes e critérios para o apoio do Fundo Amazônia a projetos de monitoramento em 
outros países tropicais.

6. Relato do Plano de Controle e Combate ao Desmatamento do Estado do 
Maranhão

Em seguida, o representante do Estado do Maranhão, Carlos Victor Mendes, apresentou o 
Plano Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas do Estado do Maranhão. 
  
Inicialmente, ressaltou que a Secretaria de Meio Ambiente foi reestruturada e vem sendo reformulada, 
enaltecendo as boas condições de trabalho da referida secretaria. Ressaltou que foram aprovadas 
duas leis no Estado: a Lei de Compensação Ambiental e a Lei de Unidades de Conservação. 
  
Informou, ainda, que irão assinar com a Petrobrás um termo de pagamento de compensação 
ambiental no valor de R$120 milhões, a ser pago em dez prestações. 
  
O Plano Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas foi apresentado pela Supervisora de 
Queimadas e Desmatamento do Estado. Isabel Camizão afirmou que se trata de um desafio muito 
grande, pois o Estado do Maranhão engloba, além do Bioma Amazônia, o cerrado, a área de litoral, 
áreas de transição entre esses ecótonos e ainda manchas de caatinga. Informou que o referido 
plano segue as diretrizes do PPCerrado e do PPCDAM. 
  
Enfatizou que foram realizadas ao todo seis consultas públicas, nos municípios de São Luis e 
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Imperatriz. Observou que o objetivo geral é mudar a forma de utilização do solo, não só evitar 
o desmatamento ilegal, mas o desmatamento em si, por meio de pagamentos por serviços 
ambientais, mecanismos de REDD, assim valorizando a floresta em pé. 
  
Apresentou os objetivos específicos relacionados ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), ao 
fortalecimento de áreas de conservação e às suas macroações: ordenamento territorial e 
fundiário; monitoramento da qualidade ambiental; fomento a atividades sustentáveis e a própria 
gestão do plano. 
  
Após o relato do representante do Estado do Maranhão, foi anunciado que o Estado de 
Roraima já realizou uma consulta pública, em sua capital Boa Vista, para a apresentação do 
Plano Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas desse Estado. Mauro Pires (MMA) 
enalteceu o fato de que em breve todos os Estados da Amazônia Legal terão seus planos 
estaduais de combate ao desmatamento.

7. Apresentação de agenda de grupo de trabalho com objetivo de avaliar a 
viabilidade de acesso das comunidades indígenas aos recursos do Fundo 
Amazônia (FBOMS e COIAB)

Adriana Ramos (FBOMS) informou que o objetivo é identificar e propor oportunidades e formas 
de apoiar projetos de organizações indígenas da Amazônia no âmbito do Fundo Amazônia. 
  
Propôs que o Grupo de Trabalho objetive alcançar três produtos: identificação dos mecanismos 
e iniciativas já existentes a serem apoiados pelo Fundo Amazônia; identificação de potenciais 
parceiros para funcionarem como agências aglutinadoras de projetos de apoio a organizações 
indígenas e a definição de chamada pública específica. 
  
Lúcio Flores (COIAB) informou que a COIAB tem sede em Manaus e atua em todos os Estados 
da Amazônia Legal, além de suas organizações filiadas (organizações dos povos indígenas). 
Ressaltou a importância da criação do referido Grupo de Trabalho e informou que a COIAB 
pretende convocar seus conselheiros para a identificação de parceiros e avaliar ações e 
programas que já estejam em andamento.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Foi deliberada a constituição do Grupo de Trabalho composto pelo FBOMS, COIAB, 
BNDES, setor responsável por assuntos indígenas nos Estados e FUNAI, para identificar 
oportunidades e propor formas de apoiar projetos de organizações indígenas da Amazônia 
no âmbito do Fundo Amazônia. Os resultados obtidos por esse grupo devem ser 
apresentados posteriormente ao COFA.

8. Participação do Fundo Amazônia na Rio+20

O representante do Estado do Tocantins, Divaldo Rezende, manifestou-se no sentido de 
que durante a Rio+20 deveria ocorrer um evento específico do Fundo Amazônia, apresentando os 
seus projetos e ações de sucesso, dando visibilidade à sua estrutura de governança, aí incluído o 
seu Comitê Orientador (COFA), bem como aproveitando a oportunidade para identificar potenciais 
doadores para o Fundo. 
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Sergio Weguelin (BNDES) informou que, tendo em vista as comemorações dos 60 anos de 
criação do BNDES, diversos eventos estão programados para 2012, alguns deles coincidindo com a 
Rio+20, mas que serão definidos eventos específicos para o Fundo Amazônia. 
  
André Odenbreit (MRE) solicitou que o Ministério das Relações Exteriores seja convidado a 
colaborar desde o início no planejamento da participação do Fundo Amazônia na Rio+20, para que 
se obtenha mais celeridade nas decisões acerca dessa participação.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O BNDES irá planejar a participação do Fundo Amazônia durante a Rio+20.

9. Encaminhamentos / Definição próxima reunião do COFA

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ As próximas reuniões ordinárias do COFA no ano de 2012 ficam agendadas para a 
primeira quinzena de maio e primeira quinzena de novembro.

10. Considerações finais e encerramento:

Mauro Pires (MMA) agradeceu a todos pela presença e contribuições e declarou encerrada a reunião.

Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério das Relações Exteriores Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação

Francisco Gaetani (representando a 
Ministra do Meio Ambiente) 
Mauro Oliveira Pires (S)

André Odenbreit Carvalho (T) Mercedes Maria da Cunha 
Bustamante (R)

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Ministério do Desenvolvimetno 
Agrário

Casa Civil da Presidência da 
República

João Cláudio da S. Souza (R) Marco Aurélio Pavarino (T) Leiza Martins Mackay Dubugras (S)

Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Estado do Amapá

Arnaldo Carneiro Filho (S) Elvio Lima Gaspar (T) 
Sergio E. Weguelin Vieira (S)

Grayton Tavares Toledo (R)

Estado do Amazonas Estado do Maranhão Estado de Rondônia

Nádia Cristina D’Ávila Ferreira (T) Carlos Victor Guterres Mendes (R) Nanci Maria Rodrigues da Silva (T)
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Estado de Roraima Estado do Mato Grosso Estado do Pará

Luis Emi de Sousa Leitão (S) Vicente Falcão de Arruda Filho (T) Carlos Monteiro (R)

Estado do Tocantins Estado do Acre Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Divaldo José da Costa Rezende (T) Eufran Ferreira do Amaral (R) Adriana Ramos (T) 
Joana Carlos Bezerra (S)

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Fórum Nacional das Atividades 
de Base Florestal – FNBF

Lúcio Paiva Flores (T) Rosicleia dos Santos (T) Ramiro Azambuja da Silva (S)

Confederação Nacional da Indústria

Luciano Emmert

Ausentes
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC

Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES

AMA/DEFAM Angela Albernaz Skaf
Cláudia Costa
Guilherme Arruda Accioly
Marcos Vinicius da Silva Rocha
Mariana Guimarães
Telma de Castro Guimarães
Rubem Studart
Simone Marafon Schneider

AMA/JUAMA Daniela Baccas

DIR5 Cibele Gonçalves Correa

MMA FUNBIO SEMA – Maranhão

Rogério Magalhães (CTFA)
Eduardo Mattedi (SISNAMA)

Rosa Lemos de Sá Isabel Camizão

SEMA – Mato Grosso Embaixada da Noruega KFW

Heitor David Medeiros Inge Nordang
Patrícia Benthien

Miguel Lana

GIZ

Eugênio Pantoja
Waldemar Wirsig
Christiane Ehringhaus
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Pauta

9h30 Abertura: Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira
10h Aprovação do Registro de Encaminhamento de Temas (RET) da 12ª Reunião
 Apresentação do Relatório de Atividades do Fundo Amazônia 2012
10h15 Temas de Pauta 1:

Informações sobre a aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e balanço dos seus três anos e 
meio de operação

11h15 Apresentação de Informes
1. Relato do andamento da chamada pública para apoio a projetos produtivos sustentáveis de 
pequeno porte na modalidade aglutinadora
2. Relato do andamento dos trabalhos da comissão instituída com o objetivo de estudar 
alternativas de acesso das comunidades indígenas aos recursos do Fundo Amazônia

12h Almoço
13h Temas de Pauta 2:

1. Apreciação de proposta de definição de focos para o Fundo Amazônia no biênio 2013 e 2014
2. Eventuais propostas de adequação das Diretrizes e Critérios para aplicação dos recursos do 
Fundo Amazônia

15h30 Encaminhamentos / Definição próxima reunião do COFA
16h Encerramento

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
• RET da 12ª Reunião
• Apresentação (PPT) Relatório de Atividades 2012

2. Tema de Pauta 1
 Informações sobre a aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e balanço dos seus três 
anos e meio de operação

• Página de Instrução
• Apresentação (PPT) Aplicação de Recursos e Balanço
• Informe da Carteira de Projetos – posição 28 de fevereiro de 2013

3. Apresentação de Informes
1. Relato do andamento da chamada pública para apoio a projetos produtivos sustentáveis 
de pequeno porte na modalidade aglutinadora
• Apresentação (PPT) Chamada Pública
2. Relato do andamento dos trabalhos da comissão instituída com o objetivo de estudar 
alternativas de acesso das comunidades indígenas aos recursos do Fundo Amazônia

4. Tema de Pauta 2
2.1. Apreciação de proposta de definição de focos para o Fundo Amazônia no biênio 
2013/2014

• Página de Instrução
• Minuta proposta definição de focos (pdf)
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2.2. Eventuais propostas de adequação das Diretrizes e Critérios para aplicação de recursos 
do Fundo Amazônia

• Página de Instrução
• Tabela Resumo das Diretrizes e Critérios

5. Tabela de Recomendações
Decreto 6527
Lista de dados dos membros do COFA

A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pela Ministra do Meio Ambiente 
Izabella Teixeira que, em seguida, informou que o Fundo Amazônia está passando por um novo 
momento de definição dos focos estratégicos para sua atuação. 
  
Ressaltou também o papel indutor do Fundo Amazônia no combate ao desmatamento ilegal e no 
desenvolvimento sustentável da Região Amazônica, bem como sobre a importância do debate sobre o 
estabelecimento dos focos de atuação do fundo para o biênio 2013 e 2014. 
  
Em seguida afirmou que uma parcela relevante do desmatamento atual está associada à pobreza, e 
que se localiza em assentamentos e pequenas propriedades rurais. Disse, então, que o Fundo Amazônia 
teria o papel de induzir projetos que garantam alternativas econômicas ao desmatamento para essas 
populações, de forma a retirá–las da pobreza de forma permanente. 
  
Falou também que os interesses dos estados e municípios devem dialogar com as políticas públicas e 
com o novo código florestal. Nesse sentido, destacou a importância do Fundo Amazônia em auxiliar na 
adaptação dos estados e municípios ao novo código florestal, principalmente em relação ao Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e ao Programa de Recuperação Ambiental (PRA). 
  
Adicionalmente, a Ministra salientou a necessidade de procurar formas inovadoras de operação do 
Fundo Amazônia pelo BNDES, salientando a atuação por chamadas públicas, a exemplo da que foi 
realizada para a seleção de projetos de apoio a atividades produtivas sustentáveis, em 2012. 
  
Defendeu que o Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) discutisse a estratégia de captação 
de recursos, de forma que essas captações refletissem o reconhecimento da sociedade internacional 
pelos esforços e resultados obtidos pelo Brasil na conservação, na preservação e na redução do 
desmatamento na Amazônia. 
  
Lembrou que os anos de 2013 e 2014 serão marcados pelas negociações do clima e das ações que irão 
modelar a cooperação internacional após 2015. Ressaltou que nesse contexto de discussões sobre o 
desenvolvimento sustentável e sobre o Objetivos do Milênio, devem ser aproveitadas as oportunidades 
para levantar recursos para o Fundo Amazônia e outros fundos. 
  
Neste contexto, a Ministra mencionou a necessidade do fundo continuar a atuar de modo transparente, 
com credibilidade e aderência às políticas públicas e às prioridades estabelecidas pelo COFA, 
monitorando, verificando e reportando os resultados obtidos. 
  
Acrescentou que o Fundo Amazônia deve buscar diálogos com a sociedade civil, que possui grande 
facilidade de engajamento e se encontra à frente de temas ambientais relevantes. Dessa forma, disse que o 
fundo deveria aproveitar essa relação para construir soluções de caráter permanente e estruturante para a 
Amazônia, que possam ser replicáveis em outros biomas e outras regiões do Brasil e da América do Sul. 
  
A Ministra finalizou agradecendo a todos os presentes. Em seguida, informou que teria que se retirar e 
que o Secretário–Executivo do MMA, Francisco Gaetani, passaria a conduzir a reunião. 
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Francisco Gaetani (MMA) tomou a palavra, passando–a em seguida a Embaixadora da Noruega, Sra. 
Aud Marit Wiig. A Embaixadora da Noruega disse que a Região Amazônica é singular e que os esforços 
de redução do desmatamento realizados pelo Brasil são impressionantes. Além disso, afirmou que a 
Noruega tem orgulho de participar desses esforços, trabalhando em conjunto com o MMA e o BNDES. 
  
Ressaltou a importância do papel do COFA em garantir que todos os stakeholders se envolvam no 
processo de estabelecimento das diretrizes e critérios orientadores do Fundo Amazônia. Falou ainda 
que a Noruega demonstra contentamento com a realização da reunião e com a presença de membros 
tão dedicados ao COFA. Informou que teria que se retirar e desejou a todos uma boa reunião. 
  
Francisco Gaetani (MMA) voltou a se pronunciar e propôs a inversão de pauta, que foi acatada pelos 
membros do COFA. Ficou estabelecido que o primeiro tema a ser tratado seria a apreciação da proposta 
de definição de focos de atuação para o Fundo Amazônia no biênio 2013 e 2014, sendo tratados 
posteriormente os demais temas. 
  
Após essa deliberação, passou a palavra ao Diretor do BNDES, Guilherme Lacerda. 
  
Guilherme Lacerda (BNDES) cumprimentou os integrantes das três bancadas do COFA e agradeceu 
à Embaixadora da Noruega e ao MMA pela parceria desenvolvida com o BNDES. Informou que, dada 
a importância do COFA, grande parte da equipe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia do 
BNDES se encontrava presente na reunião. 
  
Afirmou que, conforme estabelecido pelo decreto de criação do Fundo Amazônia, o BNDES é responsável 
pela execução das ações do fundo, cabendo ao COFA ser a instância de formulação das políticas e das 
diretrizes e critérios que orientam essas ações. 
  
Relatou que houve um intenso aprendizado ao longo dos três anos de operação do fundo, e que, por 
parte da equipe do BNDES, isso envolveu uma série de aperfeiçoamentos, sendo o exemplo mais 
recente a realização da chamada pública de projetos produtivos sustentáveis e a qualidade dos 
projetos selecionados. 
  
Acrescentou que é papel do BNDES relatar ao COFA as informações positivas e negativas sobre a 
execução do fundo, acolhendo as críticas, explicitando as dificuldades e enfrentando–as de forma 
objetiva e pragmática para solucioná–las. 
  
Além disso, defendeu a necessidade do Fundo Amazônia aprender com as experiências bem sucedidas 
para replicá–las. Enfatizou também a importância de viabilizar projetos de menor porte que, quando 
conjugados, tenham importância para atingir os objetivos do fundo; além de projetos em outros países 
que compartilham o Bioma Amazônia salientando o pioneirismo do projeto da Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica (OTCA), que se encontrava em fase final de análise no BNDES. 
  
Finalizando suas considerações, Guilherme Lacerda (BNDES) agradeceu a todos e passou a palavra a 
Carlos Klink (MMA).

1. Apreciação de proposta de definição de focos de atuação para o Fundo 
Amazônia no biênio 2013 e 2014

Dando prosseguimento à reunião e tendo em vista a inversão de pauta aprovada, Carlos Klink 
(MMA) passou a conduzir a discussão sobre a definição de focos de atuação para o Fundo 
Amazônia no biênio 2013 e 2014. O documento base da proposta havia sido disponibilizado aos 
membros do COFA. 
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Carlos Klink (MMA) explicou que a proposta de focos de atuação, que também objetiva permitir 
maior celeridade ao Fundo Amazônia, contempla três eixos temáticos do PPCDAm, a saber, 
monitoramento e controle, fomento às atividades produtivas sustentáveis, ordenamento fundiário 
e territorial, bem como o eixo de desenvolvimento científico e tecnológico. O apoio a esses eixos 
se dará por meio das modalidades de projetos estruturantes e de chamadas públicas. 
  
Explicou que neste biênio o apoio do Fundo Amazônia à estruturação dos órgãos municipais de 
meio ambiente será feito exclusivamente através de operações com os estados. Estes terão a 
responsabilidade de aglutinar as demandas municipais, devendo, portanto, envidar esforços para 
abranger todos os municípios de seu território. Assim, o Fundo Amazônia trabalhará com uma 
perspectiva mais aglutinadora, isto é, mais estruturante. 
  
Em seguida, passou a apresentar o primeiro eixo do documento, referente aos focos estabelecidos 
para monitoramento e controle no bioma Amazônia. Com relação ao foco “monitoramento do 
desmatamento, degradação florestal e das queimadas” foi proposta por Grayton Tavares (Amapá) a 
ampliação dessa ação, não ficando restrita a terras indígenas localizadas em áreas de alta pressão 
de desmatamento. A sugestão foi então acolhida pelos presentes e adicionada ao documento. 
  
No que diz respeito ao foco “promoção do processo de regularização ambiental de posses e 
propriedades rurais, através de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR)”, João Talocchi 
(Amazonas) sugeriu que a redação fosse alterada de forma a ficar claro que caberá ao MMA definir 
requisitos mínimos exclusivamente para a criação dos sistemas estaduais de CAR. 
  
Ainda com relação ao CAR, foi deliberado que o apoio à sua implantação seria prioritariamente 
através de operações com os estados, ficando, todavia, aberto o apoio por meio de organizações 
não governamentais. 
  
Passou–se, então, para a apreciação do eixo de fomento às atividades produtivas sustentáveis. 
  
No que se refere ao foco de “apoio ao manejo florestal madeireiro”, Sérgio Monforte (CNI) e 
Beatriz Carneiro (MDIC) propuseram não restringir esse apoio ao manejo madeireiro comunitário, 
incorporando qualquer atividade de manejo florestal madeireiro sustentável, o que foi acatado 
pelos membros do COFA. 
  
Em relação ao foco de “implantação do Programa Assentamentos Verdes”, definiuse, após 
sugestão de Carlos Sturm (MDA), que fossem priorizados projetos que contemplassem 
assentamentos situados em municípios incluídos pelo MMA na lista dos municípios prioritários no 
combate ao desmatamento e os assentamentos com maior cobertura florestal. 
  
No foco de “apoio à valorização da economia extrativista” João Talocchi (Amazonas) propôs que 
se expandissem as áreas de atuação para que fossem incorporadas as unidades de conservação 
situadas em municípios incluídos pelo MMA na lista dos municípios prioritários no combate ao 
desmatamento, o que foi acolhido pelos membros do COFA. 
  
Em seguida, por conta das colocações de João Guadagnin (MDA), decidiu–se pela inclusão de 
mais um foco nesse eixo, de modo a contemplar o apoio a atividades produtivas sustentáveis de 
comunidades constituídas majoritariamente por agricultores familiares. 
  
Dando prosseguimento à reunião, o eixo “ordenamento fundiário e territorial” passou a ser discutido. 
  
Nesse eixo, apenas o foco de “apoio à regularização fundiária de terras públicas” foi modificado. 
Com a finalidade de tornar o texto mais claro introduziu–se o apoio a ações de digitalização do 
acervo fundiário e construção ou consolidação das bases cartográficas fundiárias dos estados. 
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Na seqüência, passou–se à apreciação do eixo “desenvolvimento científico e tecnológico”. Alan 
Barbiero (Tocantins) afirmou que haveria a necessidade de um foco específico para contemplar 
o apoio à pesquisa socioeconômica com metodologias participativas para novos padrões de 
desenvolvimento sustentável para a região. Francisco Gaetani (MMA) levou a sugestão de criação 
desse foco aos membros do COFA, que deliberaram favoravelmente. 
  
Com esse encaminhamento, os demais pontos do documento passaram a ser examinados 
sem qualquer proposta de alteração. A única exceção foi o item “Condicionante de apoio a 
estados”, no qual Juliana Simões (MMA), tendo em vista orientação da Ministra Izabella Teixeira, 
sugeriu acrescentar que, no caso de projetos de combate aos incêndios florestais ou queimadas 
irregulares, fosse estabelecido um compromisso, pelas corporações de bombeiros, de pronto 
emprego da tropa nas situações de emergência ambiental por incêndio florestal quando 
formalmente solicitado pelo Ministério do Meio Ambiente. 
  
Após a inclusão dessa última sugestão, foi considerada aprovada pelo COFA a proposta de focos 
de atuação para o Fundo Amazônia no biênio 2013 e 2014.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Foram alteradas as Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Recursos do Fundo 
Amazônia com a inclusão dos focos de atuação para o biênio 2013 e 2014.

2. Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 12ª Reunião

Houve consenso entre os membros do COFA de que a reunião deveria prosseguir sem pausa para 
almoço, de forma a tentar finalizá–la antecipadamente. 
  
Em seguida, o RET foi aprovado por unanimidade sem qualquer sugestão de ajuste ou aprimoramento.

3. Apresentação do Relatório de Atividades do Fundo Amazônia 2012

Passou–se para o tema subseqüente da pauta, a apresentação do Relatório de Atividades do Fundo 
Amazônia 2012. Cláudia Costa (BNDES) introduziu dizendo que a minuta do relatório tinha sido 
distribuído para todos os membros do COFA, e que a proposta seria estabelecer um prazo, após a 
reunião, para que os membros do COFA apreciassem o documento e fizessem suas contribuições. 
Solicitou, então, que Angela Skaf (BNDES) fizesse a apresentação do relatório. 
  
O conteúdo do relatório foi apresentado, sendo informadas as principais atividades desenvolvidas 
pelo Fundo Amazônia no ano de 2012. Foi esclarecido aos membros do COFA quanto à necessidade 
de aprovar o relatório com rapidez para que sua publicação pudesse ser feita no prazo estabelecido 
com os doadores. Dessa forma, ficou decidido que os membros teriam sete dias úteis para fazer 
eventuais propostas de modificação do relatório, após os quais este estaria aprovado.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Foi decidido que os membros do COFA teriam sete dias úteis para fazer eventuais 
propostas de modificação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia referente 
a 2012, sendo considerado aprovado após esse prazo.

Em seguida, foi apresentado relato sobre a chamada pública para apoio a projetos produtivos 
sustentáveis.
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4. Relato do andamento da chamada pública para apoio a projetos produtivos 
sustentáveis de pequeno porte na modalidade aglutinadora

Guilherme Accioly (BNDES) informou que a chamada pública para apoio a projetos produtivos 
sustentáveis de pequeno porte na modalidade aglutinadora recebeu 97 propostas, das quais 18 
apresentaram as documentações necessárias e auferiram notas maiores ou iguais a mínima exigida. 
  
Complementou que, como havia o limite de apoio pela chamada no montante total de R$ 50 
milhões, foram classificados os 8 projetos com maior nota que somavam R$ 49 milhões. Os 10 
projetos restantes, com valor total de R$ 39 milhões, passaram a integrar o cadastro de reserva, 
caso algum dos projetos classificados não fosse adiante. 
  
Grayton Toledo (Amapá) falou que, como membro da comissão avaliadora dos projetos da 
chamada pública, ficou com a incumbência de solicitar ao COFA, em nome do comitê avaliador, o 
aumento do limite de apoio de R$ 50 milhões para R$ 89 milhões. Depois de consulta às bancadas do 
COFA, foi recomendado ao BNDES classificar os 18 projetos que obtiveram nota superior à mínima.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA recomendou ao BNDES classificar os 18 projetos que obtiveram nota superior 
à mínima na Chamada Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis do Fundo Amazônia.

5. Informações sobre a aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e balanço dos 
seus três anos e meio de operação

Prosseguindo com a reunião, Cláudia Costa (BNDES) iniciou a exposição sobre as informações 
de aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e do balanço dos seus três anos e meio de 
operação. Comunicou que desde o início de sua operação em 2009, o Fundo Amazônia aprovou 36 
projetos, dos quais 32 se encontravam contratados e 4 aprovados. 
  
Acrescentou que o valor total dos 36 projetos correspondia a R$ 440 milhões e que 144 milhões 
já haviam sido desembolsados para os projetos, de acordo com os cronogramas físico–financeiro 
dos mesmos. 
  
Ademais, informou que as doações contratadas pelo Fundo Amazônia correspondiam a R$ 1,3 
bilhões, dos quais R$ 235 milhões já haviam ingressado, seguindo o planejamento financeiro 
e tributário do fundo. Disse também que até aquela ocasião os doadores eram o Governo da 
Noruega, o Governo da Alemanha por meio do KfW e a Petrobras. 
  
Ressaltou que ao longo de sua existência, o Fundo Amazônia sempre seguiu normativos que 
espelham tanto as políticas públicas vigentes na questão do combate ao desmatamento, quanto as 
diretrizes estabelecidas pelo COFA. Mencionou, ainda, o papel do CTFA, que possui a atribuição de 
verificar e validar, de forma independente, os dados de emissões decorrentes do desmatamento, 
estabelecendo os limites para captação de doações pelo fundo. 
  
Relatou que os mecanismos para garantir a transparência das ações do fundo foram sendo 
constantemente aprimorados, buscando responder as demandas dos doadores e da sociedade como 
um todo. Na seqüência passou a apresentar a carteira de projetos do Fundo Amazônia e o perfil dos 
projetos aprovados, destacando a aprovação do projeto “Inventário Florestal Nacional na Amazônia”, 
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do Serviço Florestal Brasileiro, primeiro projeto com a União Federal. Lembrou, ainda, que alguns 
dos projetos aprovados eram de apoio indireto a projetos de menor porte, de forma a imprimir mais 
capilaridade ao fundo. 
  
Após a apresentação, Carlos Klink (MMA) passou ao próximo tema relativo ao relato do 
andamento dos trabalhos da comissão instituída com o objetivo de estudar alternativas de acesso 
das comunidades indígenas aos recursos do Fundo Amazônia.

6. Relato do andamento dos trabalhos da comissão instituída com o objetivo de 
estudar alternativas de acesso das comunidades indígenas aos recursos do 
Fundo Amazônia

Guilherme Accioly (BNDES) fez o relato do andamento dos trabalhos da comissão. Informou 
que ela é constituída pelo MMA, FUNAI, COIAB, FBOMS e BNDES e queaté aquela ocasião quatro 
reuniões tinham sido realizadas. 
  
Afirmou que os trabalhos ainda estavam em andamento e que alguns consensos já estavam 
surgindo. Dentre os consensos ressaltou o financiamento ao PNGATI, a necessidade de 
capacitação dos integrantes das organizações indígenas e a definição de um mecanismo para isso, 
bem como a importância de se criar uma instituição que possa se responsabilizar pela execução 
financeira de projetos indígenas. Ademais, salientou a possibilidade de se fazer uma chamada 
pública nos moldes da que foi feita para atividades produtivas sustentáveis. 
  
Em seguida passou–se para a apreciação do último item de pauta da reunião.

7. Eventuais propostas de adequação das Diretrizes e Critérios para aplicação dos 
recursos do Fundo Amazônia

Cláudia Costa (BNDES) informou que o BNDES tinha proposta para alteração de duas diretrizes e 
passou a palavra para que Daniela Baccas (BNDES) fizesse a exposição. 
  
Daniela Baccas (BNDES) relatou que a primeira alteração seria para possibilitar o pagamento 
de diárias para agentes públicos que façam parte de atividades de pesquisa. A outra proposta 
referia–se à regra de desconcentração de recursos. Esta estipulava que as quatro modalidades 
operacionais do Fundo Amazônia não poderiam ter participação inferior a 10% nem superior a 
40% dos recursos alocados. Por conta das dificuldades operacionais geradas por essa regra, foi 
proposto que ela fosse entendida como uma orientação e não como restrição. 
  
As bancadas do COFA aprovaram as alterações das diretrizes e critérios para aplicação dos 
recursos do Fundo Amazônia e sua vigência para o biênio 2013 e 2014 sem fazer propostas de 
modificações adicionais.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Foram aprovadas duas alterações adicionais nas Diretrizes e Critérios para Aplicação 
dos Recursos do Fundo Amazônia e a vigência dessas diretrizes para o biênio 2013 e 2014. 
As duas alterações adicionais versaram sobre a possibilidade do pagamento de diárias 
para agentes públicos no caso de financiamento a atividades de pesquisa e a diretriz de 
desconcentração de recursos, tendo sido estabelecido que deverá 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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8. Encaminhamentos / Definição próxima reunião do COFA

Grayton Toledo (Amapá) solicitou que, nas próximas reuniões do COFA, a minuta de pauta da 
reunião seja encaminhada com mais de dez dias de antecedência para que seus membros possam 
ter tempo de fazer contribuições. 
  
Após essa colocação, as reuniões seguintes foram marcadas para os dias oito de agosto e 29 
de novembro.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ As próximas reuniões ordinárias do COFA no ano de 2013 ficaram agendadas para os 
dias 8 de agosto e 29 de novembro.

9. Encerramento

Na seqüência, Carlos Klink (MMA) tomou a palavra, agradeceu a todos pela presença e encerrou 
a reunião.

Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante / (RS) – Representante Subistituto

Ministério do Meio Ambiente Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Ministério das Relações 
Exteriores

Izabella Mônica Vieira Teixeira (T)
Carlos Augusto Klink (S)

Beatriz Martins Carneiro (T) Felipe Rodrigues Gomes Ferreira (S)

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Ministério do Desenvolvimento 
Agrário

Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Inovação

Adilson Reinaldo Kososki (RS) João Luiz Guadagnin (T)
Carlos Eduardo Portela Sturm (S)

Carlos Afonso Nobre (T)

Casa Civil da Presidência da 
República

Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Leíza Martins Mackay Dubugras (T) Arnaldo Carneiro Filho (T) Guilherme Narciso de Lacerda (T)
Claudia Soares Costa (S)

Estado do Acre Estado do Amapá Estado do Amazonas

Eufran Ferreira do Amaral (T) Grayton Tavares Toledo (T) João Henrique Talocchi (T)

Estado do Mato Grosso Estado de Rondônia Estado do Tocantins

José Esteves de Lacerda Filho (T)
Heitor David Medeiros (S)

Nanci Maria Rodrigues da Silva (T) Alan Kardec Martins Barbiero (T)

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Confederação Nacional da 
Indústria – CNI

Jorge Pinto da Silva (T)
Mauro José Capóssoli Armelin (S)

Lúcio Paiva Flores (T) Sergio de Freitas Monforte (T)
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Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Eliziário Noé Boeira Toledo (T)

Ausentes
Estado do Pará
Estado do Maranhão
Estado de Roraima
Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal – FNBF
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC

Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES

AMA Sergio Weguelin
Solon Galhardo

AMA/DEFAM Cláudia Costa
Guilherme Accioly
Fabio Plotkowski
Angela Skaf
Bernardo Braune
Simone Schneider
Daniel Rossi

Maurício Furtado
Ana Paula Silva
Rubem Studart
Claudia Nessi
Mariana Guimarães
Thais Furtado

AMA/JUAMA Daniela Baccas

DIR5 Nabil Kadri

GP Marisa Maciel

AP/DEART Luiz Pazos

AF/DEPCO Anderson Araújo

AF/DEREI Andréia Queiroz
Gustavo Cianfarani

MMA Embaixada da Noruega CTFA

Francisco Gaetani
Francisco Oliveira
Juliana Simões
Ariel Pares

Aud Marit Wiig
Elisabeth Forseth

Christiano Campos
Paulo Moutinho

GIZ KfW MCTI

Helmut Eger
Waldemar Wirsig
Christiane Eringhaus

Hubert Eisele
Daniel Alker

Elisangela Souza

TNC ISA CNI

Ana Cristina Barros
Suelma Rosa

Adriana Ramos Luciano Barbosa
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Anexo 
Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Recursos e Focos de Atuação para o Biênio 
2013 e 2014

Item Projetos no Bioma Amazônia Item Projetos em outros países tropicais

A Critérios Orientadores H1–H3 Critérios Orientadores

B Condicionantes Mínimos para Projetos H4–H12 Condicionantes Mínimos para Projetos

C Modalidades de Aplicação dos Recursos H13–H14 Modalidades de Aplicação dos Recursos

D Restrição de Uso dos Recursos H15–H17 Restrição de Uso dos Recursos

E Critérios de Equidade na Aplicação dos 
Recursos

H18 Critérios de Equidade na Aplicação dos 
Recursos

F Limitações na Aplicação dos Recursos

Item Projetos nos demais biomas brasileiros Item Focos para o apoio do Fundo Amazônia 
no biênio 2015 e 2016

G1–G4 Critérios Orientadores I1–I2 Orientações Gerais

G5–G14 Condicionantes Mínimos para Projetos I3–I5 Bioma Amazônia — Eixo Monitoramento e 
Controle

G15–G16 Modalidades de Aplicação dos Recursos I6–I8 Bioma Amazônia — Eixo Fomento às 
Atividades Produtivas Sustentáveis

G17–G19 Restrição de Uso dos Recursos I9–I11 Bioma Amazônia — Eixo Ordenamento 
Fundiário e Territorial

G20 Critérios de Equidade na Aplicação dos 
Recursos

I12–I15 Bioma Amazônia —Foco Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico

I16–I18 Modalidades Operacionais

I19–I20 O Apoio do Fundo Amazônia em outros 
Biomas Brasileiros

I21 O Apoio do Fundo Amazônia em outros Países 
Tropicais

Consolidado em: 14.03.2013

Diretrizes e critérios para aplicaçao dos recursos do fundo amazônia no bioma 
amazônia

Área de Aplicação Limite de aplicação do total dos recursos Tabelas

Projetos no Biomas Amazônia sem limite A – F
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A. Critérios Orientadores

Código Critérios

A1 Geográfico

A2 Temático

A3 Diversidade de Atores Envolvidos e Governança 
Compartilhada

A4 Público Alvo

A5 Relevância

A6 Linhas de Aplicação BNDES

B. Condicionantes Mínimos para Projetos

Código Critérios

B1 Indicadores de resultados

B2 Proponentes / Executores

B3 Participação Social

B4 Coerência com Áreas Temáticas Fundo 
Amazônia

B5 Coerência com o Plano Federal e os Planos 
Estaduais de Prevenção e Combate ao 
Desmatamento

B6 Coerência com PAS

B7 Contribuição para REDD

B8 Adicionalidade de Recursos

B9 Contrapartida

B10 Base Territorial

B11 Publicidade e Transparência

B12 Sustentabilidade do Projeto

B13 Desconcentração dos Recursos

B14 Benefícios de Uso Coletivo

B15 Não substituição de outras fontes de 
financiamento

C. Modalidades de Aplicação dos Recursos

Código Critérios

C1 Aplicação Direta – Investimento

C2 Aplicação Direta – Custeio

C3 Pagamento por serviços ambientais

C4 Serviços Continuados de Longo Prazo

C5 Aplicação Indireta

D. Restrição de Uso dos Recursos

Código Critérios

D1 Diárias

D2 Pagamento de pessoas físicas

D3 Impostos e tributos

E. Critérios de Equidade de Aplicação dos 
Recursos

Código Critérios

E1 Equidade na aplicação de recursos por Estado

E2 Equidade por tipo de proponente

F. Limitações na Aplicação dos Recursos

Código Critérios

F1 Projetos com fins econômicos

F2 Projetos com fins econômicos de apoio a gru-
pos sociais fragilizados

F3 Projetos com fins econômicos de Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) de uso coletivo

F4 Projetos com fins econômicos de pesquisa 
científica e tecnológica desenvolvidos em coo-
peração entre Instituições Tecnológicas (ITs) e 
entidades com fins econômicos.
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Item 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 flo-
restais madeireiros e não madeireiros originados em manejo sustentável da floresta incluin-
do planos de manejo, pesquisa, inovação, e difusão científica e tecnológica, desenvolvimen-
to de mercado, treinamento e capacitação;

b) Implementação de sistemas de pagamento por serviços ambientais associados ao incre-
mento 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

e) Destinação de Florestas Públicas não Destinadas, com a priorização para as florestas 
comunitárias;

f) Repressão à grilagem de terras, regularização e ordenamento fundiário, preferencialmen-
te em áreas com maior concentração de posses e/ou conflitos; Regularização fundiária in-
clui 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

g) Apoio à estruturação dos órgãos estaduais responsáveis pela gestão ambiental estadual;

h) Apoio à implementação de sistemas municipais de monitoramento e fiscalização 
ambiental;

i) Estruturação e integração dos sistemas de controle da gestão florestal, do licenciamen-
to ambiental das propriedades rurais e de rastreamento e cadeia de custódia de produtos 
agropecuários e florestais;

j) Ampliação e intensificação dos sistemas de monitoramento do desmatamento e degra-
dação florestal.

A3 – Diversidade de 
Atores Envolvidos e 
Governança Compar-
tilhada

Projetos que envolvam a articulação entre diversos atores, do setor público, privado, terceiro 
setor ou comunidades locais, com estrutura de governança compartilhada.

A4 – Público Alvo Projetos envolvendo benefícios diretos a comunidades tradicionais, assentamentos e agriculto-
res familiares.



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 147

RET 13

<

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 Apli-
cação BNDES

Priorizar os projetos que contemplem as linhas (a) atividades produtivas sustentáveis e (d) de-
senvolvimento científico e tecnológico. O BNDES deve envidar esforços para aplicar recursos 
nas áreas prioritárias, incluindo instrumentos de indução da demanda.

Item Condicionantes mínimos para projetos

B1 – Indicadores de 
resultados

Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados aos ob-
jetivos 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, obrigatoriamen-
te, apresentar documento que comprove o consentimento prévio dessas comunidades ou de 
suas instituições representativas. As comunidades envolvidas deverão ser explicitadas no pro-
jeto. Projetos relacionados às atribuições dos órgãos públicos, ou ao estabelecimento de políti-
cas 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 Dec. 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 adicionali-
dades 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 financei-
ros 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;

• Previsão nos planos plurianuais de governo vigentes (PPAs).
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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 atu-
alizadas 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 te-
máticas, de acordo com as prioridades que forem definidas.

B14 – Benefícios de 
Uso Coletivo

Os resultados dos projetos com fins econômicos devem ser de uso coletivo ou público, relacio-
nados 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 substitui-
ção de outras fontes 
de financiamento

Os recursos do Fundo Amazônia não podem substituir outras fontes de financiamento 
disponíveis.

Item Modalidades de aplicação dos recursos

C1 – Aplicação Direta 
– Investimento

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contra-
tação de terceiros.

Inclui investimentos em construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabele-
cimento 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 contra-
tação 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 en-
tre 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.
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C5 – Aplicação 
Indireta

Aplicações indiretas por intermédio de iniciativas agregadoras de pequenos projetos, aí incluí-
dos fundos e outras organizações implementadoras de projetos.

Item Restrição de uso dos recursos

D1 – Diárias Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públi-
cos 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 servi-
dores 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 pre-
ços dos produtos; INSS sobre o pagamento de serviços de pessoa física, etc.)

Item Critérios de equidade de aplicação dos recursos

E1 – Equidade na apli-
cação 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.

Item 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 associa-
ções 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 pro-
dutores 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 pro-
dutores 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 resul-
tados econômicos que resultem dos projetos de apoio a grupos sociais fragilizados deverão 
ser distribuídos aos integrantes destes, independente de quem seja o Proponente.
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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 pes-
quisa científica e tec-
nológica desenvolvi-
dos 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 associa-
ções 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 pro-
dutores 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 pro-
dutores com receita operacional bruta anual maior que R$ 60 milhões — vide observação 
no item F1

a) Os beneficiários dos recursos financeiros do Fundo Amazônia serão as Instituições 
Tecnológicas (ITs) e/ou Instituições de Apoio (IAs).

b) 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 lucra-
tivos, que tenham por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesqui-
sa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, bem como desenvolvimento 
tecnológico.

c) 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, cientí-
fico 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.

d) 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.

e) São apoiáveis os investimentos realizados em benefício da Instituição Tecnológica (IT), 
com propósito específico de atender aos objetivos do projeto

f) 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 se-
rão 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.

g) Durante a etapa de análise o BNDES verificará aspectos relacionados aos direitos de pro-
priedade intelectual resultantes do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação com 
intuito de evitar, quando pertinente, práticas restritivas de utilização e cessão desses direi-
tos. Além dos aspectos referidos, o BNDES verificará, também, na etapa de análise, os crité-
rios de rateio dos resultados financeiros do projeto.



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 151

RET 13

<

G. Diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do fundo amazônia em projetos 
de desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento nos 
demais biomas brasileiros

Área de Aplicação Limite de aplicação do total dos recursos Tabelas

Projetos nos demais biomas brasileiros e em 
outros países tropicais

20% G – H

Item Critérios orientadores

G1 – Diversidade de 
Atores Envolvidos e 
Governança Compar-
tilhada

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.

Item Condicionantes mínimos para projetos

G5 – Indicadores de 
resultado

Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados à im-
plantação 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 participa-
ção de entes governamentais e da sociedade civil. Projetos que envolvam o desenvolvimento 
de sistemas de monitoramento devem contar com instância de acompanhamento, necessa-
riamente com participação de entes governamentais e da sociedade civil. As comunidades en-
volvidas 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.
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G10 – Contrapartida Deve apresentar contrapartida e/ou contribuições não financeiras, demonstrando adicionalida-
des ao 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 di-
retamente investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas indi-
retas. 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 execu-
ção 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 produzi-
dos, por meio da internet. O BNDES disponibilizará ferramenta padronizada de integração e di-
vulgação de informações atualizadasda 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 te-
máticas, de acordo com as prioridades que forem definidas.

Item Modalidades de aplicação dos recursos

G15 – Aplicação 
Direta – Investimento

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contra-
tação de terceiros.

Inclui investimentos em construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabele-
cimento 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 contra-
tação 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.

Item Restrição de uso dos recursos

G17 – Diárias Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públi-
cos 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 servi-
dores 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).
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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 pre-
ços dos produtos; INSS sobre o pagamento de serviços de pessoa física, etc.)

Item Critérios de equidade de aplicação dos recursos

G20 – Equidade na 
aplicação de recursos 
por Estado

Evitar a concentração de recursos de projetos em um mesmo bioma.

H. Diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do fundo amazônia em projetos 
de desenvolvimento de sistemas de monitoramento do desmatamento em outros 
países tropicais

Área de Aplicação Limite de aplicação do total dos recursos Tabelas

Projetos nos demais biomas brasileiros e em 
outros países tropicais

20% G – H

Item Critérios orientadores

H1 – Diversidade de 
Atores Envolvidos e 
Governança Compar-
tilhada

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 contribu-
am 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 ve-
getação com o uso da informação produzida (ex.: elaboração de mapas, análises espaciais e 
estatísticas) para o subsídio à gestão florestal.

Item Condicionantes mínimos para projetos

H4 – Indicadores de 
resultado

Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados à im-
plantação de sistema de monitoramento de desmatamento ou degradação florestal.

H5 – Proponentes / 
Executores

Projeto deve ser apresentado pelo governo central do país beneficiário, por instituições multi-
laterais, 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.
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H6 – Participação 
Social

Projeto deve contar com uma instância de acompanhamento, necessariamente com participa-
ção de entes governamentais e da sociedade civil. Projetos relacionados às atribuições dos ór-
gãos 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 adicionalida-
des aos recursos tomados junto ao Fundo Amazônia e produzindo um efeito multiplicador para 
os investimentos do Fundo. Poderão ser considerados os seguintes aspectos: orçamento mé-
dio 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. 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 produzi-
dos, 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 atu-
alizadas 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 te-
máticas, 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 ex-
ternas do Brasil.

Item Modalidades de aplicação dos recursos

H13 – Aplicação 
Direta – Investimento

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contra-
tação de terceiros.

Inclui investimentos em construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabele-
cimento 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 contra-
tação 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.
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Item Restrição de uso dos recursos

H15 – Diárias Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públi-
cos 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 servi-
dores 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.

Item Critérios de equidade de aplicação dos recursos

H18 – Equidade na 
aplicação de recursos 
por país

Evitar a concentração de recursos de projetos em um mesmo país.

I. Focos para o apoio do fundo amazônia no biênio 2015 e 2016

Item Orientações gerais

I 1 – Focos para o bi-
ênio de 2013 e 2014

Nos itens a seguir são definidos os focos de atuação do Fundo Amazônia para o biênio 2013 e 
2014 e estabelecidos diretrizes e critérios adicionais.

O apoio a projetos apresentados por governos deve representar adicionalidade aos orçamen-
tos públicos destinados às áreas de aplicação do Fundo Amazônia.

I 2 – 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 implementação do CAR em seu território, com re-
cursos 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 condi-
cionado ao estabelecimento de compromisso, pelas corporações de bombeiros / governos es-
taduais, de pronto emprego da tropa nas situações de emergência ambiental por incêndio flo-
restal quando formalmente solicitado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

I 3 – Infraestrutura de 
pesquisa

O apoio do Fundo Amazônia ao desenvolvimento científico e tecnológico incluirá o apoio à ne-
cessária infraestrutura de pesquisa.

I 4 – Consolidação ou 
ampliaçao de proje-
tos

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 e 2014.
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Item Bioma Amazônia – Eixo Monitoramento e Controle

I 5 – Regularização 
ambiental e Cadastro 
Ambiental Rural (CAR)

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 le-
galmente 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 deman-
das, devendo envidar esforços para abranger todos os municípios de seu território, mediante 
processo participativo de construção dos projetos.

I 6 – 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.

I 7 – 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.

I 8 - 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.

I 9 – Incêndios flo-
restais e queimadas 
irregulares

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

I 10 – 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.

Item Bioma Amazônia – Eixo Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis

I 11 – 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 MMA na lista dos municípios 
prioritários para as ações de combate ao desmatamento e

• (ii) os assentamentos com maior cobertura florestal.

I 12 – Manejo florestal 
sustentável

Apoio ao manejo florestal madeireiro sustentável.
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I 13 – 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 prio-
ridade 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 MMA na listados mu-
nicípios prioritários para as ações de combate ao desmatamento.

I 14 – Programas 
de regularização 
ambiental

Apoio à recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal objetivando a im-
plantação de Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais.

I 15 – Agricultura 
familiar

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

Item Bioma Amazônia – Eixo Ordenamento Fundiário e Territorial

I 16 – Regularização 
fundiária

Apoio à regularização fundiária de terras públicas, com prioridade nas áreas críticas por pres-
são do desmatamento, priorizadas, ainda, as ações de digitalização do acervo fundiário e cons-
trução 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.

I 17 – Terras indígenas Apoio à elaboração e implementação dos planos de gestão territorial e ambiental de terras in-
dígenas, alinhados com a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
– PNGATI.

I 18 – Áreas 
protegidas

Apoio à criação e consolidação de áreas protegidas.

Item Bioma Amazônia – Foco Desenvolvimento Científico e Tecnológico

I 19 – Novos 
produtos da 
sociobiodiversidade

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

I 20 – Atividades pro-
dutivas sustentáveis

Apoio à pesquisa científica e tecnológica voltada ao manejo florestal madeireiro, à recupera-
ção de áreas degradadas, à integração lavoura-pecuária-floresta – ILPF, à pesca e aqüicultura 
sustentáveis.

I 21 - 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.

I 22 - Silvicultura 
nativa

Apoio ao desenvolvimento de tecnologias para silvicultura de espécies nativas, incluindo a pro-
dução e armazenamento de sementes e mudas.

I 23 - Sistemas de mo-
nitoramento e contro-
le do desmatamento

Apoio ao desenvolvimento de tecnologias de sistemas de monitoramento e controle do des-
matamento e de processamento de imagens da superfície terrestre para fins de mapeamento 
temático da vegetação como subsídio a gestão florestal.
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I 24 - Novos padrões 
de desenvolvimento 
sustentável

Apoio à pesquisa sócio-econômica com metodologias participativas para novos padrões de de-
senvolvimento sustentável para a região.

Item Bioma Amazônia – Modalidades Operacionais

I 25 – 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 chama-
das públicas promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia (BNDES) ou por intermédio de ins-
tituições parceiras.

I 26 – Projeto 
Estruturante

Projeto estruturante é aquele que atenda cumulativamente aos critérios a seguir:

a) Contribua para a implementação de uma política pública.

b) Seja resolutivo em relação à situação problema.

c) 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 de-
finição da escala territorial deve ser balizada de acordo com as características do projeto e as 
respectivas políticas públicas.

Os projetos estruturantes poderão ser propostos por (a) órgãos do governo federal; (b) órgãos 
dos governos estaduais ou (c) organizações privadas sem fins lucrativos.

No caso de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, os projetos estruturantes po-
derão 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 moda-
lidade direta (“balcão”) iniciativas que objetivem a formulação de estratégias inovadoras de 
combate ao desmatamento.

I 27 – 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 pro-
jetos. As instituições parceiras deverão comprovar experiência, conhecimento e capacidade 
operacional para conferir qualidade e escala às chamadas públicas, entendendo-se por institui-
ções 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 chama-
das públicas de projetos, com foco nas ações priorizadas para o biênio 2013 e 2014, conforme 
itens I 5 a I 24 anteriores.

As chamadas públicas promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia ou apoiadas indireta-
mente através das instituições parceiras, deverão ser objeto de publicidade, com a sua divulga-
ção na página na Internet do Fundo Amazônia ou das instituições parceiras responsáveis, con-
forme 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.
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Item O apoio do Fundo Amazônia em outros biomas brasileiros

I 28 – Cadastro am-
biental rural (CAR) e 
programa de regulari-
zação ambiental

Serão apoiados:

• (i) prioritariamente projetos propostos por governos estaduais com a presença dos bio-
mas cerrado e/ou caatinga em seu território, visando a promoção do processo de regu-
larização 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).

Item O apoio do fundo amazônia em outros países tropicais

I 29 – Sistemas 
de monitoramen-
to do desmatamen-
to 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 tropi-
cais, conforme diretrizes e critérios vigentes (veja itens H 1 a H 18).
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Pauta

9h30 Abertura:  
Francisco Gaetani – Secretário Executivo do MMA
 Guilherme Lacerda – Diretor da Área de Meio Ambiente do BNDES

10h Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 13ª Reunião
10h15 Temas de Pauta 1:

Eleição da presidência do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
10h45 Temas de Pauta 2:

Apresentação da proposta preliminar de chamada pública para elaboração e implementação de 
Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PGTA's

11h30 Temas de Pauta 3:
Apresentação da evolução do Fundo Amazônia

12h30 Encaminhamentos / Definição próxima reunião do COFA
13h00 Encerramento
13h15 Almoço

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
RET da 13ª Reunião

2. Tema de Pauta 1
 Eleição da presidência do Comitê Orientador do Fundo Amazônia

• Página de Instrução
• Decreto 6.527/2008
• Regimento Interno do COFA

3. Tema de Pauta 2
 Apresentação da proposta preliminar de chamada pública para elaboração e implementação   
 de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PGTA's

• Página de Instrução
• Apresentação (PPT) da proposta de chamada pública

4. Tema de Pauta 3
 Apresentação da evolução do Fundo Amazônia

• Página de Instrução
• Apresentação (PPT) do balanço de cinco anos do Fundo Amazônia

5. Tabela de Recomendações
• Lista de dados dos membros do COFA

A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pelo Secretário Executivo do 
Ministério do Meio Ambiente, Francisco Gaetani, que informou estar representando a Ministra do Meio 
Ambiente Izabella Teixeira. 
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Destacou ser gratificante participar de uma reunião em que são discutidos bons projetos, onde há 
disponibilidade de recursos e uma estrutura de governança interessante. Passou, então, a palavra ao 
Diretor do BNDES, Guilherme Lacerda. 
  
Guilherme Lacerda (BNDES) mencionou que o BNDES, enquanto banco público federal, atribui grande 
importância à temática ambiental. Passou, a seguir, a fazer alguns comentários sobre a gestão do Fundo 
Amazônia ao longo de 2013. 
  
Destacou a preocupação do BNDES em fazer uma gestão transparente que também seja eficiente no 
processo de análise, contratação, liberação e acompanhamento dos projetos apoiados pelo Fundo 
Amazônia. Mencionou que houve um aumento do valor da chamada pública de projetos produtivos 
sustentáveis para até R$ 100 milhões, o que possibilita a análise e aprovação pelo BNDES de outros 
10 projetos, além dos oito originalmente selecionados. Nesse contexto informou que o BNDES está 
trabalhando na análise detalhada desses projetos, já tendo sido aprovado o primeiro projeto da 
chamada pública. 
  
Acrescentou que no primeiro semestre foi realizado em Brasília um encontro com representantes da 
sociedade civil e dos povos da floresta, com a presença da Ministra Izabella Teixeira e do Secretário 
Geral da Presidência da República. Nesse encontro foi feito um diálogo sobre o Fundo Amazônia e 
foram assinados diversos convênios com entidades da sociedade civil, por meio da Fundação Banco do 
Brasil, com a qual o Fundo Amazônia estabeleceu uma parceria. Destacou que esses recursos atendem 
à demanda daqueles grupos sociais que defendiam a necessidade do Fundo Amazônia chegar até a 
ponta, apoiando pequenos projetos. 
  
Informou que em 2013 houve a superação de uma restrição que existia para o recebimento de doações 
pelo Fundo Amazônia, sobre as quais poderia haver a incidência de tributos caso os recursos recebidos 
não fossem utilizados em dois anos. Destacou que a obtenção dessa isenção só foi possível graças à 
atuação efetiva do Ministério do Meio Ambiente e a sensibilidade e apoio do Ministério da Fazenda. 
  
Destacou que no segundo semestre foi assinado um novo contrato com o Governo da Noruega, visando 
consolidar os acordos anteriores de doação e ampliar a vigência dessa cooperação. Informou que no mês 
de outubro representantes do BNDES, juntamente com representantes do governo brasileiro, participaram 
de seminários na Noruega, oportunidade em que foi apresentada a evolução do Fundo Amazônia. 
  
Nessa oportunidade foram realizadas reuniões com vários membros do Governo Norueguês, inclusive 
a nova Ministra do Meio Ambiente desse país, bem como contatos com parlamentares, entidades não 
governamentais e a imprenssa norueguesa. Fez, ainda, referência à presença de representantes do 
Fundo Amazônia na COP 19, em Varsórvia, junto com o Ministério do Meio Ambiente. 
  
Registrou que o Fundo Amazônia tem hoje uma carteira sólida, diversificada e dinâmica, composta 
por projetos que foram construídos com muito zelo. A carteira é constituída por 93 projetos, sendo 
que 47 estão sendo apoiados e 46 estão emanálise pela equipe do Fundo. O valor total dessa carteira 
monta a cerca de R$ 1,5 bilhão, sendo que o Fundo Amazônia já conta com R$ 1,34 bilhão de doações 
asseguradas. Avaliou que a situação de recursos disponíveis é bastante adequada, sem prejuízo de uma 
posterior discussão de como orientar um processo de novas captações. 
  
Lembrou a assinatura em 2013 do contrato com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – 
IBAM, visando auxiliar grande parte dos 529 municípios do bioma Amazônia no fortalecimento da sua 
gestão ambiental, bem como o contrato com a União Federal, por meio do Serviço Florestal Brasileiro, 
objetivando implementar o inventário florestal do bioma Amazônia. 
  
Mencionou, ainda, a assinatura de contrato com a Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA), visando contribuir para o desenvolvimento da capacidade de monitoramento do 
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desmatamento e do uso da terra em outros países com a presença do bioma Amazônia. Registrou 
que nesse evento estiveram presentes diversos representantes das embaixadas dos países 
beneficiados com as ações do projeto apoiado. 
  
Ao fazer referência à cerimônia de assinatura do contrato que objetiva apoiar a implantação do cadastro 
ambiental rural (CAR) no Estado do Acre, mencionou que nessa ocasião foi aventado que o apoio do 
Fundo Amazônia a ações em outros países não deveria ficar restrito exclusivamente a projetos de 
monitoramento e controle do desmatamento. 
  
Nesse contexto, defendeu que essa é uma possibilidade que deveria ser avaliada, dentro de 
condições e critérios, já que a necessidade de ações de combate ao desmatamento não termina onde 
existe uma divisa legal. 
  
Informou, também, que todos os estados do bioma Amazônia já apresentaram projetos para o Fundo 
Amazônia. O único que ainda não havia apresentado projeto era o estado de Roraima, mas que dentro 
de uma articulação feita como o governo desse Estado o Fundo recebeu dois projetos que já estão 
sendo analisados. 
  
Destacou o apoio do Fundo Amazônia aos projetos que objetivam a implementação do cadastro 
ambiental rural (CAR), bem como o recebimento de projetos importantes que ainda estão em uma fase 
inicial de análise, tais como o projeto da Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e 
o projeto apresentado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
  
Informou que o Fundo Amazônia estará completando cinco anos de operação em 2014, já tendo quatro 
projetos com recursos totalmente liberados. Por fim, destacoua importância que o BNDES atribui à 
prestação de contas das atividades que executa como gestor do Fundo Amazônia. 
  
Francisco Gaetani (MMA) agradeceu as informações prestadas e destacou que cada ponto 
mencionado foi uma conquista, um desafio que foi superado. Com relação ao apoio do Fundo Amazônia 
a outros países tropicais, avaliou ser necessário encontrar uma forma de trabalhar para além das 
fronteiras nacionais de uma forma mais ativa, enfrentando questões como a da contaminação de rios, 
o desenvolvimento das cadeias produtivas dos produtos da sociobiodiversidade, o desmatamento e o 
combate a incêndios nos países vizinhos. 
  
Nesse contexto, mencionou a presença na própria reunião do COFA de vários parceiros que trabalham 
para além das fronteiras do Brasil, tais como a cooperação alemã (GIZ) e o WWF-Brasil. Acrescentou ser 
necessário pensar de forma criativa junto com os governos estaduais que têm essas longas fronteiras 
internacionais, para que o Fundo Amazônia possa também atuar do outro lado da fronteira, até porque 
os problemas a serem enfrentados não têm essa divisibilidade administrativa. 
  
Adicionalmente, informou que a Ministra Izabella Teixeira tem se reunido com todos os Secretários de 
Meio Ambiente da Amazônia para a construção de uma nova plataforma de desenvolvimento florestal do 
país, bem como para tratar danecessidade de um monitoramento mais afinado do desmatamento. 
  
Ressaltou a importância da implantação do cadastro ambiental rural (CAR), bem como a relevância 
do apoio do Fundo Amazônia a essa iniciativa. Destacou que existem dificuldades institucionais de 
construção de capacidades em todos os níveis administrativos, mas que esta é uma oportunidade 
histórica para mudança de patamares. 
  
Por fim ressaltou o dinamismo na gestão do Fundo Amazônia, evidenciado pelo volume de projetos em 
sua carteira e parabenizou a todos os partícipes do processo de construção desse Fundo, destacando-o 
como uma conquista a ser preservada. Finalizando suas considerações, Francisco Gaetani (MMA) 
encerrou a primeira fase da reunião.
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1. Discussão e aprovação do RET da 13ª Reunião do COFA

Francisco Gaetani (MMA) perguntou aos membros do Comitê se haveria alguma proposta de ajuste 
ou de aprimoramento da redação do RET da 13ª Reunião do COFA. Todos estando de acordo, foi 
aprovado por unanimidade o RET da 13ª Reunião do COFA.

2. Aprovação da Pauta

A pauta da 14ª reunião foi aprovada sem alteração da ordem de deliberação dos itens de pauta.

3. Eleição da presidência do Comitê Orientador do Fundo Amazônia

Francisco Gaetani (MMA) apresentou como candidato à presidência do COFA por um novo 
biênio a representação do Ministério do Meio Ambiente, tendo solicitado aos membros do COFA 
que se manifestassem quanto a essa ou outras eventuais candidaturas. 
  
Justiniano Neto (Estado do Pará) manifestou-se favoravelmente à recondução da 
representação do Ministério do Meio Ambiente à presidência do COFA, informando acreditar 
ser unânime o entendimento, no âmbito da bancada dos estados, de que o Ministério do Meio 
Ambiente tem conduzido de forma adequada a direção do COFA. 
  
Grayton Toledo (Estado do Amapá) complementou que a Ministra Izabella Teixeira tem feito 
um importante trabalho à frente do COFA e que os estados estão plenamente de acordo com a 
recondução da representação do Ministério do Meio Ambiente à sua presidência. 
  
Aproveitou para destacar que, objetivando melhor trabalhar a gestão da flora, os estados e o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA assinaram 
um acordo de cooperação técnica, enfatizando, ainda, a importância da continuidade do diálogo 
existente entre os estados e o Ministério do Meio Ambiente. 
  
José Lacerda (Estado de Mato Grosso) mencionou que o Ministério do Meio Ambiente vem 
estabelecendo uma boa interlocução com os Estados da Amazônia Legal, aproveitando para 
destacar a importância de que venha a existir uma legislação unificada que trate da economia de 
base florestal, que lhe dê segurança jurídica e crie as condições para o seu desenvolvimento e 
fiscalização. Por sua vez, ratificou a indicação da representação do Ministério do Meio Ambiente à 
presidência do COFA. 
  
Antônio Carneiro (Estado do Maranhão) também ratificou a recondução da representação do 
Ministério do Meio Ambiente à presidência do COFA. 
  
Em seguida a bancada da sociedade civil se manifestou nos seguintes termos: 
  
Mauro Armelin (FBOMS) manifestou-se favoravelmente à recondução da representação do 
Ministério do Meio Ambiente à presidência do COFA. Aproveitou para mencionar que vários 
avanços foram feitos na Amazônia, mas também que novos problemas surgiram e necessitam 
ser enfrentados. Exemplificou como um novo desafio o mercado de madeira na Amazônia, cujo 
processo de licenciamento e de comando e controle não está dando conta da criatividade da 
ilegalidade, havendo necessidade de reavaliar como o Fundo Amazônia deverá se inserir nesse 
contexto para que esse novo desafio também seja vencido. 
  
Enfatizou, ainda, a importância do diálogo com os noruegueses, maiores doadores do Fundo 
Amazônia, para aprofundar o entendimento recíproco e para que o Governo da Noruega continue 
a apoiar o Fundo Amazônia. 
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Ressaltou que o Fundo Amazônia deve persistir na busca de novos doadores para que não 
se perca o aprendizado que representou a sua criação e a superação das dificuldades de 
seu início de implementação. Recomendou que o Fundo promova uma busca incessante 
por novos parceiros de forma a inclusive vir a apoiar o desenvolvimento de atividades 
produtivas sustentáveis em outros países tropicais, além das atividades de monitoramento do 
desmatamento que hoje já são contempladas. 
  
Ramiro Silva (FNBF) ratificou a indicação da representação do Ministério do Meio Ambiente 
para a presidência do COFA. Ressaltou a preocupação do Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal com o foco do desenvolvimento e não somente de controle e fiscalização do 
desmatamento. Defendeu que se faz necessário encontrar alternativas para que se possa dar 
viabilidade econômica para a atividade florestal e assim proteger as florestas brasileiras. 
  
Lucio Flores (COIAB) também ratificou a indicação da representação do Ministério do Meio 
Ambiente à presidência do COFA. Manifestou estar confiante que na reunião do COFA seria 
dado um passo importante em relação à aproximação maior entre os povos indígenas e o Fundo 
Amazônia, destacando o grande percentual de terras indígenas que se encontram na Amazônia. 
  
Os demais representantes do segmento do Governo Federal, a saber, dos Ministérios do 
Desenvolvimento Agrário; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Ciência, Tecnologia e 
Inovação; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e das Relações Exteriores também 
se manifestaram favoravelmente à indicação da representação do Ministério do Meio Ambiente à 
presidência do COFA. 
  
Em face das manifestações dos membros do COFA, Francisco Gaetani (MMA) declarou eleita a 
representação do Ministério do Meio Ambiente para a presidência do Comitê Orientador do Fundo 
Amazônia, com novo mandato de dois anos a vigorar a partir do término do último mandato.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ Os membros do COFA elegeram, por unanimidade, como Presidente do COFA, a 
representação do Ministério do Meio Ambiente, com mandato de dois anos e termo final 
no dia 22.10.2015.

4. Apresentação da proposta preliminar de chamada pública para elaboração e 
implementação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
– PGTA's

Francisco Gaetani (MMA) solicitou à representante da Diretoria de Promoção ao 
Desenvolvimento Sustentável da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Carolina Comandulli, que 
apresentasse a proposta preliminar de chamada pública para elaboração e implementação de 
Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PGTA's. Destacou que o Ministério 
do Meio Ambiente, através da política nacional de gestão de terras indígenas, está buscando uma 
maior integração com a FUNAI. 
  
Carolina Comandulli (FUNAI) inicialmente informou que a proposta a ser apresentada foi 
construída em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, com subsídios colhidos junto às 
comunidade indígenas. 
  
Lembrou que cerca de 20% da Amazônia Legal são terras indígenas, tratando-se de uma parcela 
do território ambientalmente bem preservada. Informou, também, que há uma grande demanda 
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dos povos indígenas do Brasil de serem beneficiários dos recursos do Fundo Amazônia. 
  
Informou que um grande desafio é justamente o de viabilizar um apoio em larga escala para as 
terras indígenas na Amazônia Legal. Para responder a esse desafio foi feita uma avaliação da 
capacidade de resposta institucional dos órgãos públicos, tendo sido identificadas limitações para 
a execução de projetos por esses órgãos na escala que se faz necessária. 
  
Em face dessa circunstância, buscou-se dialogar no sentido de encontrar um arranjo institucional 
que pudesse viabilizar um apoio que atendesse às demandas das comunidades indígenas, 
promovesse a proteção das florestas nas terras indígenas e, sobretudo, viabilizasse a 
implementação da política nacional de gestão territorial e ambiental dessas terras. 
  
Registrou que a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI 
foi construída de forma participativa com os povos indígenas, estando voltada à conservação e 
ao uso sustentável dos recursos naturais de suas terras, objetivando a autonomia desses povos 
em seus territórios. 
  
Nesse contexto se insere a proposta da chamada pública, voltada à elaboração e implementação 
dos planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas (PGTAs). Esclareceu que os PGTAs 
são ferramentas de gestão do território, construídos de forma participativa pelos povos indígenas, 
representando a visão desses povos para o presente e o futuro de suas terras. 
  
Acrescentou que esses planos se desdobram em diversos componentes, tais como 
monitoramento e proteção territorial, atividades produtivas e gestão ambiental, o que facilita 
estrategicamente o apoio às diversas componentes por diferentes atores, sejam eles 
governamentais ou não governamentais. Informou que os PGTAs não são executados de uma só 
vez, já que têm etapas, bem como que a execução de um componente não impede ou depende da 
execução de um outro componente. 
  
Mencionou que já existem vários planos de gestão territorial e ambiental construídos no país que 
precisam ser implementados, bem como que ainda há a necessidade de construção de novos 
PGTAs. Destacou que a chamada pública priorizará a implementação dos PGTAs já existentes, sem 
prejuízo do apoio à elaboração de PGTAs. 
  
Em face do exposto, informou que está sendo proposto que a chamada pública destine-se à 
seleção de propostas candidatas a obter apoio financeiro não reembolsável para o 
desenvolvimento e implementação de PGTAs em terras indígenas da Amazônia Legal, a serem 
elaborados em conformidade com os princípios e diretrizes da PNGATI. 
  
E ainda, que as propostas poderão ser apoiadas desde que contribuam para a promoção do 
desenvolvimento por meio do uso e manejo sustentável dos recursos naturais, a gestão ambiental 
e o fortalecimento da proteção territorial, sempre com respeito aos modos de vida e 
manifestações culturais dos povos indígenas. 
  
Quanto à abrangência da chamada informou que serão contempladas as propostas destinadas às 
terras indígenas localizadas na Amazônia Legal, desde que se enquadrem no artigo 11 do Decreto 
n° 7.747, de 5 de junho de 2012, que define a área de aplicação da PNGATI. 
  
Informou, também, que poderão participar da chamada pública pessoas jurídicas – organizações 
indígenas, indigenistas, ambientalistas e socioambientalistas – legalmente constituídas há, pelo 
menos, dois anos. 



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 167

RET 14

<

As instituições deverão, comprovadamente, possuir abrangente e relevante experiência de trabalho 
em projetos com povos indígenas da Amazônia. Esclareceu, ainda, que as propostas apresentadas 
deverão ser na modalidade aglutinadora, devendo cada entidade apresentar uma única proposta de 
projeto, constituída por subprojetos elaborados em parceria com instituições coexecutoras, sendo que 
os projetos poderão ser apresentados para uma única terra indígena ou para um conjunto de terras. 
  
Ressaltou que a proposta de chamada pública, após uma etapa de detalhamento, deveria também 
passar por uma instância de validação no âmbito dos fóruns e instâncias de governança que têm a 
participação dos povos indígenas, a saber, o Comitê Gestor da PNGATI e a Comissão Nacional de 
Política Indigenista. 
  
Em seguida sugeriu que o apoio ao segmento de projetos que objetivem exclusivamente a 
elaboração de PGTAs deverá ter duração de até 36 meses e que as propostas para implementação 
de PGTAs deverão ter duração de até 60 meses. 
  
Com relação ao segmento de projetos de elaboração de PGTAs, recomendou que esses projetos 
compreendam as etapas de sensibilização e mobilização, diagnóstico e planejamento dos planos; 
de conclusão de fases e etapas pendentes de planos que já foram iniciados ou, ainda, de 
atualização de planos já existentes. Nessa oportunidade destacou que existe um manual publicado 
pela FUNAI com diretrizes para a elaboração dos PGTAs. 
  
Sugeriu que o segmento de projetos para implementação de PGTAs seja o que tenha mais peso na 
chamada pública, devendo os projetos estarem alinhados com os três eixos temáticos já 
mencionados, a saber: apoio às atividades econômicas e produtivas baseadas no uso sustentável 
da floresta e da biodiversidade; gestão ambiental, por meio de ações de recuperação de áreas 
desmatadas e degradadas por meio do reflorestamento com espécies nativas e sistemas 
agroflorestais, combate ao fogo e ao desmatamento, manejo de resíduos sólidos e educação 
ambiental; e proteção territorial, por meio do fortalecimento da governança e da participação 
indígena, prevenção e defesa ambiental, da propriedade intelectual e do patrimônio genético. 
  
Ressaltou que existem temas transversais necessariamente complementares aos três eixos 
temáticos propostos, que são os componentes de capacitação indígena; fortalecimento das 
organizações indígenas locais e das entidades proponentes dos projetos; e a promoção cultural. 
  
Recomendou, ainda, que o fato de uma entidade aglutinadora já estar executando outro projeto 
com o apoio do Fundo Amazônia não deveria impedi-la de participar da chamada pública, já que o 
número de organizações ambientalistas, indigenistas, indígenas ou sócio ambientalistas no país 
que têm expertise para realizar esse tipo de projeto é restrito. 
  
A representante da FUNAI sugeriu que posteriormente seja constituída uma comissão de 
acompanhamento dos projetos que venham a ser apoiados pelo Fundo Amazônia no âmbito da 
chamada pública, composta por representantes da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente, do 
BNDES e de organizações indígenas e indigenistas, bem como que seja estabelecido um diálogo 
permanente com o Comitê Gestor da PNGATI. 
  
Defendeu, ainda, que as entidades aglutinadoras devem dispor de um quadro técnico mínimo, sem 
prejuízo de lhes ser autorizado ampliar suas equipes, dependendo da escala do projeto que 
pretendam implantar, devendo também ser admitido o estabelecimento de parcerias com outras 
entidades, bem como a contratação de consultorias. 
  
Finalizou esclarecendo que caberá à entidade aglutinadora atuar nas terras indígenas objeto de 
seu projeto, trabalhando diretamente com uma equipe local executora, a associação local indígena 
ou indigenista e os agentes indígenas. 
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Francisco Gaetani (MMA) convidou os membros do COFA a se manifestarem sobre a proposta de 
chamada pública. 
  
Lucio Flores (COIAB) mencionou que a construção da PNGATI resultou do diálogo entre os indígenas 
e o governo, tendo sido um exercício importante não só para os indígenas entenderem como é o 
mecanismo de governo, mas também para o governo ouvir e entender qual é o pensamento dos 
povos indígenas. Destacou que a publicação do decreto que instituiu a PNGATI foi um grande passo e 
agora a proposta de chamada pública caminha na direção de implementação dessa política. 
  
Lembrou que nas primeiras reuniões ocorridas em Brasília sobre a forma de apoio do Fundo 
Amazônia aos povos indígenas foi demandado que houvesse o apoio ao fortalecimento 
institucional das organizações indígenas, já que estas atuam na ponta, convivendo no dia a dia 
com as pressões sobre seu território e com as dificuldades desses povos. Acrescentou que os 
povos indígenas deveriam ser capacitados em diversos níveis, sobretudo no uso de mecanismos 
tecnológicos para fazer o monitoramento e a gestão de seus territórios. 
  
Ressaltou a importância de ser priorizada a implementação dos planos de gestão, informando que 
já existem vários PGTAs cuja implementação não ocorreu. Mencionou que existem casos de povos 
indígenas que apontam para planos que foram bem formulados mas que já estão desatualizados 
sem que tenham sido implementados. Nesse contexto salientou que deve ser evitada a elaboração 
de novos planos sem a perspectiva de sua implementação. 
  
Com relação às entidades aglutinadoras, propôs que estas façam pequenas chamadas para as 
instituições indígenas e para as associações locais. Destacou que dessa forma seria evitado o risco 
de não haver a participação mais ampla dos povos indígenas. 
  
Por fim, recomendou que seja feita uma discussão ampliada com as lideranças indígenas, já que a 
chamada pública será uma iniciativa de grande porte. Essa discussão serviria como uma 
oportunidade dessas lideranças conhecerem melhor os detalhes da chamada pública, bem como 
para colher subsídios que poderiam ajudar na construção de uma proposta final. 
  
Grayton Toledo (Estado do Amapá) salientou a importância do apoio aos povos indígenas e ao 
fortalecimento de suas entidades. Recomendou que haja uma aproximação com os governos 
estaduais, já que as lideranças indígenas também buscam essa esfera de governo para ajudar no 
combate às pressões que estão se aproximando de seus territórios. 
  
Justiniano Neto (Estado do Pará) acrescentou que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do 
Pará já tem uma experiência interessante de etnozoneamento com algumas entidades locais. 
Destacou que não identificou nas diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do Fundo 
Amazônia restrição a mais de um apoio a uma mesma entidade, sem prejuízo da necessária 
observância do critério de equidade na aplicação dos recursos. 
  
Mauro Armelin (FBOMS) qualificou como um grande desafio atender à demanda por ações em 
terras indígenas, já que estas correspondem a cerca de 20% do território da Amazônia. Destacou 
como restrições o número limitado de organizações capazes de apresentar propostas, bem como 
os temas que ficarão fora da chamada pública e que também precisam ser atendidos. 
  
Reforçou a recomendação de que as entidades aglutinadoras promovam pequenas chamadas 
públicas para as instituições indígenas e para as associações locais, visando atender outros temas ou 
subtemas relacionados ao tema principal objeto do apoio do Fundo Amazônia. 
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Nanci Silva (Estado de Rondônia) destacou que o Estado de Rondônia tem uma coordenadoria 
de povos indígenas, que é um espaço da população indígena no governo para a construção de suas 
próprias políticas. Informou estar trazendo sugestões para a chamada pública, formuladas a partir de 
seminário da representação indígena. 
  
Guilherme Lacerda (BNDES) manifestou que o atraso no atendimento das demandas indígenas 
é histórico, apesar dos avanços obtidos mais recentemente, tendo destacado diversos projetos 
apoiados pelo BNDES em favor desses povos. 
  
Ressaltou, ainda, o mérito da proposta de chamada pública que acabara de ser apresentada, 
pedindo ao COFA que fosse dado ao BNDES, enquanto gestor do Fundo Amazônia, um prazo para 
receber as sugestões dos estados e de outras entidades, consolidando-as e levando-as para uma 
interlocução com a FUNAI e o Ministério do Meio Ambiente. 
  
Fez, ainda, referência à necessidade apontada pela representação dos povos indígenas de que 
as entidades aglutinadoras promovam pequenas chamadas públicas, inclusive para envolver as 
associações indígenas locais. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) também se manifestou favoravelmente à realização da chamada 
pública, ressaltando que a equipe técnica do BNDES teria algumas sugestões quanto à sua 
operacionalização, fruto da experiência adquirida, inclusive com a chamada pública de projetos 
produtivos sustentáveis do Fundo Amazônia já realizada. 
  
Após essas manifestações o COFA aprovou a proposta de chamada pública para elaboração 
e implementação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PGTA's, 
estabelecendo que a FUNAI e o BNDES deverão incorporar à proposta as sugestões das partes 
interessadas. Decidiu, ainda, que a versão final da proposta de chamada pública deverá ser 
apresentada ao COFA em sua próxima reunião previamente à sua publicação.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou a proposta de chamada pública para elaboração e implementação de 
Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PGTA's, estabelecendo que 
a FUNAI e o BNDES deverão incorporar à proposta as sugestões das partes interessadas. 
Deliberou, outrossim, que a versão final da proposta de chamada pública deverá ser 
apresentada ao COFA em sua próxima reunião previamente à sua publicação.

  
Em seguida, foi apresentado um relato sobre a evolução do Fundo Amazônia.

5. Apresentação da evolução do Fundo Amazônia

Guilherme Lacerda (BNDES) destacou que o BNDES, enquanto executor de políticas públicas, 
apoia um conjunto amplo de ações na área ambiental além das desenvolvidas pelo Fundo 
Amazônia. Mencionou que nesse mesmo dia estava ocorrendo nas instalações do BNDES um 
seminário sobre resíduos sólidos, em que se apresentava e discutia um estudo sobre essa 
temática elaborado pela Universidade Federal de Pernambuco. 
  
Com relação ao Fundo Amazônia mencionou que também nesse mesmo dia estaria sendo 
assinado um contrato com o Governo do Amazonas. Lembrou que recentemente havia sido 
assinado um contrato com o Estado do Acre e informou que em breve seria assinado um contrato 
com o Estado do Amapá, todos com o apoio financeiro do Fundo Amazônia. 
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Em seguida, Gabriel Visconti (BNDES) passou a apresentar a evolução do Fundo Amazônia. 
Inicialmente abordou a situação das doações recebidas, destacando a isenção da incidência do 
PIS/Pasep e da COFINS sobre as doações ao Fundo Amazônia com o advento da Lei nº 12.810, de 
15/05/2013. 
  
Mencionou o novo contrato de doação com o Governo da Noruega, assinado em 17/09/2013, que 
consolida os acordos anteriores, amplia a vigência da cooperação até dezembro de 2021, prevê 
que os recursos doados sejam utilizados até o final de 2020 e possibilita a transferência integral 
dos recursos compromissados. 
  
Informou que o total de doações contratadas pelo Fundo Amazônia é de R$ 1.340 milhões, dos 
quais R$ 1.300 milhões já recebidos. Mencionou a participação do Fundo Amazônia na Oslo REDD 
Exchange, bem como a participação em evento promovido pelo Center for International Climate 
and Environmental Research, em Oslo, na Noruega. 
  
Destacou que nesses eventos a avaliação do Fundo Amazônia foi muito positiva, sendo sempre 
citado como um dos mais representativos do mundo em relação a REDD+. 
  
Apresentou em seguida as operações já aprovadas em 2013, a composição da carteira do Fundo 
Amazônia, os desembolsos efetuados, aspectos de comunicação e transparência e os desafios e 
perspectivas. 
  
Entre os desafios destacou o apoio aos projetos de implantação do cadastro ambiental rural (CAR), 
a implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas – 
PNGATI, o apoio a outros projetos internacionais e o aperfeiçoamento do relato dos resultados 
alcançados pelos projetos já apoiados. 
  
Como pontos para debate no âmbito do COFA propôs a avaliação da possibilidade de apoio a 
projetos em outros países tropicais, além do monitoramento e controle do desmatamento; a 
alteração do Decreto n° 6.527/2008 para retirar a restrição de indicação de um mesmo membro do 
COFA por mais de dois mandatos; e a inclusão da FUNAI como membro do COFA. 
  
Grayton Toledo (Estado do Amapá) lembrou que a questão da recondução de membros do 
COFA por mais de dois mandatos já havia sido proposta. No caso da representação dos estados 
informou que há uma significativa rotatividade dos seus membros, pois os secretários de meio 
ambiente raramente permanecem no cargo por muito tempo. Assim, seria desejável quando 
um secretário permanecesse no seu cargo por mais tempo que pudesse ser reconduzido como 
membro do COFA. Em face disso, defendeu que a alteração proposta fosse implementada o mais 
breve possível. 
  
Justiniano Netto (Estado do Pará) ressaltou a sólida evolução da carteira de projetos do Fundo 
Amazônia desde 2009, destacando essa construção como uma conquista coletiva da sociedade 
brasileira. Propôs como tema de pauta para a próxima reunião do COFA a realização de uma 
discussão sobre a dinâmica que provocou o aumento da taxa de desmatamento em 2013, bem 
como sobre a adequação dos focos de atuação do Fundo Amazônia em face dessa dinâmica. 
  
Lucio Flores (COIAB) informou que a vertente do apoio internacional do Fundo Amazônia já despertou 
o interesse de povos indígenas de outros países, que indagam se também irá existir uma componente 
indígena. Manifestou-se favoravelmente à indicação pela FUNAI de um membro para o COFA. 
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Mauro Armelin (FBOMS) destacou que o Fundo Amazônia transcende a natureza de um 
fundo de REDD+, sendo um instrumento de promoção do desenvolvimento onde a redução do 
desmatamento é uma etapa necessária. 
  
Manifestou-se favoravelmente à ampliação do apoio internacional do Fundo Amazônia para 
categorias de projetos além de exclusivamente a implantação de sistemas de monitoramento 
do desmatamento. Ressaltou, todavia, que essa alteração deveria vir acompanhada de uma 
participação ativa da sociedade civil na elaboração e implementação desses projetos. 
  
Com respeito à recondução de membros do COFA por mais de dois mandatos, argumentou que a 
renovação da representação no Comitê contribui para a criação de novas lideranças. Propôs que 
após uma segunda recondução como membro do COFA seja autorizada a recondução imediata 
desse membro somente como suplente, o que asseguraria a renovação e a criação de novas 
lideranças sem perda de memória. 
  
Ramiro da Silva (FNBF) propôs que em 2014 seja criada uma oportunidade para que se 
conheçam melhor os resultados dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, bem como para que 
sejam compartilhadas experiências. 
  
Francisco Gaetani (MMA) recomendou ao BNDES que elabore uma proposta de alteração 
do Decreto n° 6.527/2008, para incorporar as alterações propostas, a ser apreciada na próxima 
reunião do COFA. Informou que está sendo planejada a realização de um seminário no próximo 
ano comemorando cinco anos de operação do Fundo Amazônia. Por fim, propôs como datas para 
as próximas reuniões do COFA os dias 20 de março e 20 de novembro de 2014.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ As próximas reuniões ordinárias do COFA no ano de 2014 ficaram agendadas para os 
dias 20 de março e 20 de novembro.

6. Relato sobre a COP 19

Felipe Ferreira (MRE) apresentou um breve relato sobre a 19a. Conferência das Partes (COP-
19) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), realizada em 
Varsóvia, de 11 a 22 de novembro de 2013. 
  
Destacou que um dos principais resultados dessa conferência foi a definição da arquitetura 
internacional para financiamento de REDD+, o chamado "Marco de Varsóvia para REDD+" (Warsaw 
Framework for REDD+). 
  
Esclareceu que foi definido um instrumento econômico sob a UNFCCC para incentivar países em 
desenvolvimento a implementar políticas e ações para diminuir, parar ou reverter o desmatamento 
e a perda de cobertura florestal. Países em desenvolvimento que apresentarem reduções 
verificadas serão elegíveis a receber "pagamentos por resultados" de diversas fontes internacionais. 
  
Esclareceu que o Fundo Verde para o Clima (“Green Climate Fund – GCF”) terá um papel 
chave para canalizar recursos financeiros para os países em desenvolvimento que estejam 
implementando REDD+. O papel do GCF será importante para permitir adequação e a 
previsibilidade na transferência de recursos para esses países. 
  
Informou que o "Marco de Varsóvia" tem sete decisões ao todo, que em grande medida 
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concluem o processo negociador sobre o tema. As decisões incluem um pacote de metodologias 
reconhecidas internacionalmente para monitorar, relatar e verificar resultados, estabelecem as 
condições para receber pagamentos e criam ferramentas para aumentar a transparência sobre 
resultados e seus respectivos pagamentos. 
  
Destacou que o referido marco lança uma nova etapa para REDD+, com foco na implementação 
das regras multilateralmente acordadas para obter pagamentos por resultados. A expectativa é 
que, com isso, haja maior segurança jurídica e uma melhor coordenação internacional para apoiar 
financeiramente atividades de REDD+. 
  
Francisco Gaetani (MMA) ressaltou se tratar de tema importante para todos, devendo ser 
analisado de forma mais aprofundada em momento posterior. Solicitou a Guilherme Lacerda 
(BNDES) que fizesse o encerramento da reunião.

7. Encerramento

Guilherme Lacerda (BNDES) tomou a palavra, agradeceu a todos pela presença e encerrou 
a reunião, convidando os presentes a participarem na sequência da cerimônia de assinatura do 
contrato de financiamento não reembolsável do Fundo Amazonia com o Estado do Amazonas, 
objetivando o apoio ao desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis por comunidades 
tradicionais e povos indígenas. 

Representantes presentes à reunião 
 

Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante /  (RS) – Representante Subistituto

Ministério do Meio Ambiente Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Ministério das Relações 
Exteriores

Francisco Gaetani (RS) Beatriz Martins Carneiro (T) Felipe Rodrigues Gomes Ferreira (S)

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Ministério do Desenvolvimento 
Agrário

Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Inovação

Erikson Camargo Chadoha (S) João Luiz Guadagnin (T) Andréa Ferreira Nunes Portela (S)

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES

Estado do Amapá Estado do Amazonas

Guilherme Narciso de Lacerda (T)
Gabriel Rangel Visconti (S)

Grayton Tavares Toledo (T)
Fabrício de Paula Gomes (S)

Kamila Botelho do Amaral (T)

Estado do Maranhão Estado do Mato Grosso Estado do Pará

Antonio César Carneiro Souza (RS) José Esteves de Lacerda Filho (T) Justiniano Queiroz Netto (S)

Estado de Rondônia Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Nanci Maria Rodrigues da Silva (T) Mauro José Capóssoli Armelin (S) Lúcio Paiva Flores (T)
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Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Ramiro Azambuja da Silva (T)

Ausentes
Casa Civil da Presidência da República
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
Estado do Acre
Estado do Tocantins
Estado de Roraima
Confederação Nacional da Indústria – CNI
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC

Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES

AMA/DEFAM Juliana Santiago
Guilherme Accioly
Angela Skaf
Bernardo Braune
Ana Paula Donato
Daniel Rossi
Gabriel Areal
Ana Paula Silva
Aline de Melo
Mariana Guimarães

AMA/JUAMA Daniela Baccas

DIR5 Nabil Kadri

AP/DEPRI João Paulo Braga

GP Daniel Sincorá

AF/DEREI Luiz Muzzi

MMA Amazonas (SEPROR) Amapá (SEGOV)

Francisco Oliveira
Juliana Simões

Eron Bezerra
Sonia Alfaia

Fabricio de Paula

Mato Grosso Embaixada da Noruega FUNAI

Lilian Lisboa Elisabeth Forseth Carolina Comandulli

GIZ KfW INDUFOR

Helmut Eger
Waldemar Wirsig
Janina Budi
Eugênio Pantoja

Hubert Eisele Marisa Camargo
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Pauta

9h30 Abertura: Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira
10h   Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 14ª Reunião
10h15 Temas de Pauta 1:

Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2013
10h30 Temas de Pauta 2:
 Relato de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia

11h Temas de Pauta 3:
Chamada pública para elaboração e implementação dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas – PGTA's

11h40 Apresentação de Informes
1. Relato sobre o Marco de Varsóvia pelo MRE
2. Avaliação preliminar dos dados do desmatamento – PRODES 2013 pelo MMA

12h40 Encaminhamentos
13h Encerramento

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
 RET da 14ª Reunião
2. Tema de Pauta 1

   Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2013
• Página de Instrução
• Apresentação (PPT) Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2013

3. Tema de Pauta 2
 Relato de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia

• Página de Instrução
• Apresentação (PPT) Relato de Atividades e Carteira Atual do Fundo Amazônia
• Informe da Carteira de Projetos – posição 28 de fevereiro de 2014

4. Tema de Pauta 3
 Chamada Pública para elaboração e implementação dos Planos de Gestão Territorial e   
 Ambiental de Terras Indígenas – PGTAs

• Página de Instrução
• Apresentação (PPT) Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas – PNGATI

5. Tabela de Recomendações
• Decreto n° 6.527/2008
• Lista de membros do COFA
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A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pelo Diretor do BNDES, Guilherme 
Lacerda, que em seguida passou a palavra à Ministra Izabella Teixeira (MMA). 
  
Izabella Teixeira (MMA) mencionou os temas pautados para a reunião, aí incluídos a aprovação 
do relatório anual do Fundo Amazônia e uma apresentação da evolução de sua carteira de projetos, 
destacando a necessidade do COFA não só refletir sobre os projetos já aprovados como também o que se 
espera do Fundo Amazônia nos próximos anos. 
  
Mencionou que as emissões de gases de efeito estufa (GEE) evitadas anualmente pela redução do 
desmatamento na Amazônia brasileira equivalem às emissões totais anuais do Reino Unido, o que 
demonstra a relevância do esforço brasileiro de redução do desmatamento para o enfrentamento do 
problema do aquecimento global. 
  
Com relação ao tema da chamada pública de projetos para a elaboração e implantação de Planos de 
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PGTAs), destacou que se trata de um esforço conjunto 
para apoiar os povos indígenas na questão da gestão ambiental de suas terras e na implementação de 
modelos de geração de renda a partir do uso sustentável dos produtos da sociobiodiversidade. Ressaltou 
a presença e participação da representação indígena nesse processo, bem como a expectativa dessas 
populações com relação à aprovação e priorização dessa chamada pública de projetos, que visa a 
proteção desses povos e das suas riquezas naturais e culturais. 
  
Isabella Teixeira (MMA) reconheceu publicamente o esforço desenvolvido pelos estados da Amazônia 
Legal no combate ao desmatamento na região, mencionando o acordo de cooperação firmado entre 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e as autoridades locais para 
aperfeiçoar a gestão florestal no bioma. Destacou, ainda, os esforços do governo brasileiro na ampliação 
da fiscalização e repressão aos crimes ambientais, sinalizando que o MMA está trabalhando esse ano com 
um cenário de acentuada redução do desmatamento. 
  
Por fim, informou ao COFA que o MMA tem sido consultado sobre a possibilidade de o Fundo Amazônia 
vir a apoiar soluções para problemas ambientais no âmbito urbano, especialmente a restauração de 
áreas degradadas, de córregos e de outras áreas mais sensíveis de cidades na Amazônia. Nesse contexto 
mencionou o caso do município de Porto Velho, onde a expansão urbana tem provocado um expressivo 
desmatamento, haja vista o fato dessa capital ser um município com grande cobertura florestal. Nesse 
diapasão, recomendou que esse também fosse um tema a ser debatido no âmbito do COFA. 
  
Guilherme Lacerda (BNDES) inicialmente registrou que o Fundo Amazônia é um fundo do governo 
brasileiro e da sociedade brasileira e que o BNDES, enquanto seu gestor, tem feito um esforço pronunciado 
de integrar suas ações com o MMA, com os governos estaduais e com as demais entidades que pleiteiam 
seus recursos.Em seguida ressaltou a centralidade política que o Fundo Amazônia tem para o Brasil 
e o mundo em função da expressiva redução do desmatamento já alcançado, mencionando nessa 
oportunidade as reuniões havidas com representantes da Noruega e da Alemanha sobre essa temática 
nos primeiros meses de 2014. 
  
Mencionou que desde a última reunião do COFA, em 12 de dezembro de 2013, o Fundo Amazônia aprovou 
o apoio a mais nove projetos, dentre os quais destacou o apoio a projeto do IBAMA de estruturação física 
e operacional do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo). 
  
Enfatizou a importância de ser realizado um encontro com todos os estados da Amazônia Legal para fazer 
uma discussão sobre o conteúdo dos projetos de apoio à implementação do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), para assegurar que todos os projetos estejam integrados com a política nacional do CAR. 
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Informou ao COFA que três projetos implementados com recursos do Fundo Amazônia concluíram todas 
as etapas do ciclo de apoio, tendo sido disponibilizadas informações detalhadas sobre seus resultados e 
impactos na página do fundo na internet. 
  
No âmbito internacional informou a participação da equipe do Fundo Amazônia em oficina organizada 
pelo governo da Indonésia sobre o acesso aos recursos do Fundo Verde para o Clima (GCF), como parte 
dos eventos preparatórios para a 6ª Reunião do Conselho do GCF realizada naquele país. 
  
Informou, também, que o BNDES e o MMA estão elaborando uma estratégia para divulgar o Fundo 
Amazônia a outros países potenciais doadores que queiram participar dessa iniciativa, tendo qualificado o 
fundo como sendo um dos mecanismos mais avançados e que melhores resultados tem apresentado no 
combate ao desmatamento. 
  
Finalizou informando que se encontra em discussão técnica um projeto de transferência de tecnologia 
em monitoramento de florestas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para 10 países da 
bacia do Congo, na África. Em princípio o Brasil doará a tecnologia, a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO) será a implementadora e os recursos poderão vir do Fundo Amazônia. 
Esclareceu que esse projeto se insere numa estratégia maior do governo brasileiro de cooperação 
internacional sul – sul.

1. Discussão e aprovação do RET da 14ª Reunião do COFA

Izabella Teixeira (MMA) perguntou aos membros do Comitê se haveria alguma proposta de 
ajuste ou de aprimoramento da redação do RET da 14ª Reunião do COFA. Todos estando de acordo, 
foi aprovado por unanimidade o RET da 14ª Reunião do COFA. 
  
Em seguida diversos membros do COFA pediram a palavra para tecer comentários. Foi destacado 
que o Comitê deveria proporcionar espaços para diálogos que fomentem uma visão mais 
estratégica sobre a Amazônia. Com relação aos projetos apoiados pelo fundo foi manifestado que 
se faz necessária uma interlocução qualitativa que permita a avaliação de como se está avançando 
não só em relação ao desmatamento mas também no que tange novos modelos e opções de 
desenvolvimento com sustentabilidade. 
  
Nesse contexto, foi recomendado que o COFA faça rodadas de reuniões ou de discussões 
técnicas sobre os resultados dos projetos apoiados em relação a alguns temas de natureza mais 
estratégica, como por exemplo o CAR, os projetos de apoio aos povos indígenas e o fomento às 
cadeias dos produtos da sociobiodiversidade. E ainda, que as reuniões do COFA tenham maior 
duração, para permitir que as discussões avancem. 
  
Por fim, foi ponderado que deveria ser avaliada a inclusão das capitais dos estados da Amazônia 
Legal como possíveis beneficiárias diretas do Fundo Amazônia, já que várias delas concentram 
grande parte da população, fazendo-se necessárias ações nas capitais para a implementação da 
legislação ambiental, a redução do desmatamento e a recuperação dos cursos d’água urbanos.

2. Aprovação da Pauta

A pauta da 15ª reunião foi aprovada sem alteração da ordem de deliberação dos itens de pauta.

3. Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia de 2013

Com base na minuta do Relatório Anual do Fundo Amazônia de 2013, conforme material 
previamente enviado a todos os integrantes do Comitê, foi aprovada a prestação de contas do 
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Fundo Amazônia relativa ao ano de 2013. Foi estabelecido, ainda, prazo de 10 dias corridos para 
que eventuais observações fossem encaminhadas ao BNDES.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou o Relatório Anual do Fundo Amazônia referente a 2013, tendo 
estabelecido prazo de 10 dias corridos para o encaminhamento ao BNDES por membros 
do Comitê de eventuais observações julgadas cabíveis. 

4. Relato de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia

Gabriel Visconti (BNDES) relatou as atividades recentes do Fundo Amazônia e apresentou 
dados de sua carteira atual. Informou que a captação total do fundo monta a R$ 1,7 bilhão. Na 
oportunidade mencionou recente visita de uma delegação do Governo da Indonésia recebida 
em março de 2014 no BNDES, que manifestou grande interesse em conhecer os mecanismos de 
governança, de operação e de transparência do Fundo. 
  
Em relação à carteira de projetos, informou que foram aprovados nos primeiros meses de 2014 
quatro novos projetos, no valor de 86 milhões de apoio financeiro, bem como o desembolso de 
R$ 18 milhões nesse mesmo período. Informou, ainda, que a carteira consolidada é de 54 projetos 
aprovados no valor de R$ 858 milhões de apoio do fundo, com uma distribuição, em número de 
projetos, bastante equânime entre terceiro setor e estados. Por fim, informou que os desembolsos 
acumulados são de R$ 240 milhões. 
  
Em seguida, apresentou, de forma sintética, os quatro novos projetos aprovados em 2014, a saber: 
“Gestão Ambiental Sustentável das Terras Indígenas do Estado do Amazonas”, de responsabilidade 
da Secretaria para os Povos Indígenas do estado do Amazonas, no valor de R$ 16 milhões de 
apoio do fundo; “Desenvolvimento Socioeconômico Ambiental Integrado”, de responsabilidade 
da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do estado de Rondônia, no valor de R$ 33 milhões; 
“Sentinelas da Floresta”, de responsabilidade da COOPAVAM – Cooperativa dos Agricultores do 
Vale do Amanhecer, no valor de R$ 5 milhões e “CAR Bahia”, de responsabilidade do Instituto do 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado da Bahia (INEMA), no valor de R$ 32 milhões. 
  
Finalizou sua apresentação abordando os principais desafios e perspectivas do fundo, tendo 
destacado os seguintes: a continuidade ao apoio à implementação do CAR; a promoção da 
chamada pública para a elaboração e implementação dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas (PGTAs); a conclusão da análise e contratação dos projetos selecionados na 
chamada pública de projetos produtivos sustentáveis; o incremento do relato dos resultados 
alcançados pelos projetos; o apoio a novos projetos internacionais e a captação de novos recursos 
para assegurar a sustentabilidade do Fundo Amazônia.

5. Chamada pública para elaboração e implementação de Planos de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PGTA's

Jaime Siqueira (FUNAI) inicialmente lembrou que o COFA havia aprovado em sua reunião 
anterior a proposta de chamada pública para elaboração e implementação de Planos de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PGTA's, estabelecendo que a FUNAI, o MMA e o 
BNDES deveriam incorporar à proposta as sugestões das partes interessadas. Em sua última 
reunião, o COFA também havia deliberado que a versão final da proposta de chamada pública 
deveria lhe ser apresentada em sua próxima reunião previamente à sua publicação. 
  
Nesse contexto passou a informar como se deu o detalhamento da chamada pública desde então, 
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tendo enfatizado a participação da COIAB nesse processo. Ressaltou a preocupação de todos os 
parceiros em promover uma ampliação na escala do apoio aos povos indígenas, bem como de 
implementar os PGTA’s já elaborados. 
  
Mencionou, em seguida, os sete eixos norteadores da Política Nacional de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, a saber: (i) proteção territorial e dos recursos naturais; 
(ii) governança e participação indígena; (iii) áreas protegidas, unidades de conservação e terras 
indígenas; (iv) prevenção e recuperação de danos ambientais; (v) uso sustentável de recursos 
naturais e iniciativas produtivas indígenas; (vi) propriedade intelectual e patrimônio genético e (vii) 
capacitação, formação, intercâmbio e educação ambiental. 
  
Destacou que a chamada prevê que no mínimo 70% dos valores de cada projeto deverão ser 
aplicados para a implementação de PGTA’s, representando resposta a uma reinvindicação histórica 
das populações indígenas no sentido de haver recursos para apoiar a implementação de ações 
concretas em suas terras. As propostas selecionáveis deverão, portanto, viabilizar a implementação 
de PGTAs já existentes, podendo, também, prever o apoio à elaboração, atualização ou conclusão 
de PGTAs já iniciados. 
  
Com relação à abrangência da chamada, informou que as terras indígenas contempláveis com 
projetos são aquelas enquadradas no art. 11, do Decreto 7.747/2012, que instituiu a PNGATI, 
localizadas no bioma Amazônia. E ainda, que serão priorizados projetos que (i) incluam terras 
indígenas localizadas em municípios alvo do Eixo Fomento do PPCDAm; (ii) projetos que incluam 
terras indígenas localizadas no entorno de grandes projetos de infraestrutura e (iii) projetos que 
beneficiem um maior número de terras indígenas. 
  
Quanto à participação, esclareceu que poderão concorrer à chamada pública as seguintes 
pessoas jurídicas: organizações indigenistas, indígenas, ambientalistas e socioambientalistas, 
desde que legalmente constituídas há pelo menos 02 (dois) anos. Essas instituições deverão 
comprovadamente, possuir, no mínimo, mais de 50% (cinquenta por cento) de sua equipe base, do 
projeto apresentado, de profissionais com experiência em trabalho com povos indígenas do Brasil 
e só poderá haver a apresentação de um projeto por proponente. 
  
Com relação ao conteúdo, informou que os projetos de implementação de PGTA’s deverão 
obrigatoriamente incluir (i) o apoio ao desenvolvimento de atividades econômicas e produtivas 
baseadas no uso sustentável da floresta e biodiversidade; (ii) a gestão ambiental, por meio de 
recuperação de áreas desmatadas e/ou degradadas, por meio de reflorestamento com espécies 
nativas e sistemas agroflorestais, combate ao fogo e ao desmatamento, manejo de resíduos sólidos 
e educação ambiental e (iii) a proteção territorial, por meio do fortalecimento da governança e da 
participação indígena, prevenção e defesa ambiental, propriedade intelectual e patrimônio genético. 
  
Os projetos devem conter, ainda, ações transversais de capacitação e a formação indígena e de 
fortalecimento de organizações indígenas locais e das entidades proponentes dos projetos, na 
perspectiva de garantir sustentabilidade desses projetos no médio e longo prazo. 
  
Finalizou informando que o prazo de execução dos projetos será de até 42 meses, que o valor total 
da chamada será de até R$ 70 milhões de reais, sendo que os valores unitários por projeto vão 
variar de R$ 4 milhões a, no máximo, R$ 12 milhões. Esclareceu que as entidades proponentes não 
poderão repassar recursos financeiros para organizações locais e que a comissão de avalição e 
seleção dos projetos será composta por representantes do BNDES, FUNAI, MMA e COIAB. 
  
Grayton Toledo (Amapá) argumentou que vários estados da Amazônia têm secretarias 
diretamente ligadas a povos indígenas, propondo que os estados da região também tenham 
representação na comissão de avalição e seleção dos projetos da chamada pública. Essa 
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proposição foi aprovada pelo COFA, cabendo à representação dos estados no COFA indicar um 
representante titular e um suplente para a referida comissão. 
  
Lucio Flores (COIAB) inicialmente parabenizou todos os técnicos das diferentes entidades 
envolvidas, inclusive da COIAB, pelo trabalho que realizaram para tornar possível a realização da 
chamada pública. Destacou que a realização dessa chamada de projetos para atuar em terras 
indígenas em toda a Amazônia é um importante avanço, todavia, manifestou preocupação quanto 
à capacidade das organizações do terceiro setor de elaborarem e executarem projetos no valor 
conjunto de R$ 70 milhões que estarão sendo disponibilizados. 
  
Considerou, ainda, positivo o fato de que 70% dos valores de cada projeto deverão ser aplicados 
na execução dos planos de gestão, o que indica que serão implementadas ações concretas nas 
terras indígenas. Finalizou manifestando a expectativa de que os projetos apoiados contribuam 
para o fortalecimento das organizações indígenas, inclusive a COIAB, que participou ativamente 
na construção da PNGATI, na discussão da chamada pública e que irá acompanhar a sua 
implementação in loco. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) pontuou que o ideal teria sido a chamada pública apoiar 
preponderantemente as organizações indígenas, dando a estas a oportunidade de gerir os recursos 
elas mesmas, já que a gestão dos projetos e dos recursos financeiros é um passo importante no 
processo de seu fortalecimento institucional. Não obstante, enfatizou considerar a chamada pública 
um avanço, já que reafirma uma questão central que é a importância dos territórios para os povos 
indígenas, sendo o reconhecimento desses territórios um direito fundamental desses povos que 
está na base da sustentação dessas comunidades. 
  
Por fim recomendou que seja realizado um amplo trabalho de divulgação da chamada pública, 
para que todas as questões a ela relacionadas fiquem claras e que não remanesçam problemas de 
entendimento por parte daqueles que participarão desse processo. 
  
Izabella Teixeira (MMA) destacou que o presente modelo de chamada pública foi construído 
alinhado com as exigências impostas pelos atuais sistemas de controle da gestão financeira da 
administração pública. Salientou que esses controles acabam por dificultar o acesso aos recursos 
públicos por todas as entidades e projetos meritórios, privilegiando aqueles parceiros da sociedade 
civil que já contem com uma maior robustez no seu desenvolvimento institucional. 
  
Destacou a relevância de se ampliar esse conjunto de entidades com capacidade de acessar os 
recursos públicos, estando, para tanto, previstas na chamada pública ações de fortalecimento 
das organizações indígenas locais. Nesse contexto, concluiu que o formato da chamada pública é 
uma alternativa possível que provavelmente será exitosa, podendo vir a se tornar o caminho a ser 
trilhado por outras iniciativas análogas. 
  
Após essas manifestações o COFA autorizou a publicação da chamada pública para elaboração e 
implementação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PGTA’s.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA autorizou a publicação da chamada pública para elaboração e implementação 
de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas -PGTA's. Deliberou, 
outrossim, que caberá à representação dos estados no COFA indicar um representante 
para integrar a comissão de avalição e seleção dos projetos da chamada pública.
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6. Relato sobre o Marco de Varsóvia pelo MRE

Felipe Ferreira (MRE) inicialmente destacou que houve um grande avanço nas negociações 
internacionais sobre REDD+ na última Conferência das Partes das Nações Unidas sobre o Clima (COP 
19), ocorrida em 2013 em Varsóvia, na Polônia. Informou que as expectativas são de que as poucas 
indefinições remanescentes serão resolvidas na COP 20, que ocorrerá em 2014 em Lima, no Peru. 
  
Ressaltou que com a COP 19 foi superada a etapa de construção conceitual de REDD+ no âmbito 
das negociações internacionais, iniciando-se agora a fase de sua implementação. Acrescentou 
que agora passa a existir no âmbito da Convenção- Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança 
do Clima (UNFCCC) um instrumento econômico para apoiar países em desenvolvimento a 
implementarem ações de  adaptação e mitigação das mudanças climáticas no setor florestal. 
  
Informou que a partir da COP 16 (Cancún) passou-se a ter uma meta coletiva de diminuir, parar 
ou reverter o desmatamento e a perda de cobertura florestal no contexto do REDD+, e que com 
a COP 19 (Varsóvia) passou-se a ter a meta coletiva de canalizar recursos em um montante 
adequado para que isso aconteça. 
  
Destacou que um dos avanços alcançados foi a definição de um papel central para o Fundo Verde 
para o Clima (GCF), um fundo das Nações Unidas destinado a mobilizar recursos para apoiar as 
ações dos países em desenvolvimento para reduzir o desmatamento e atenuar o impacto do 
aquecimento global. 
  
Em seguida passou a destacar alguns aspectos do que está sendo chamado de “Marco de Varsóvia 
para REDD+”. O primeiro é o pagamento por resultados a nível nacional e não por projetos. O segundo 
é que esse pagamento será posterior à comprovação dos resultados obtidos, sendo referenciado em 
redução de emissões, mensuradas em toneladas de CO2 equivalente, que, conforme destacou, é o 
modelo já adotado pelo Fundo Amazônia para definir o limite de suas captações. 
  
Informou, ainda, que para realizar suas captações os países em desenvolvimento deverão 
apresentar um nível de referência para REED+ em relação ao qual serão comparados os 
seus resultados, para fim de cálculo do seu limite de captação. Com relação à estrutura 
institucional, informou que não haverá um comitê executivo ou um órgão central como em 
outros mecanismos da Convenção (UNFCCC), devendo cada país estabelecer pontos focais ou 
entidades nacionais para REDD+. 
  
Comentou, também, que o conjunto de sete decisões que constituem o “Marco de Varsóvia para 
REDD+” estabelece, ainda, critérios técnicos para monitorar, relatar e verificar os resultados dos 
países, bem como os requisitos a serem atendidos para que esses países em desenvolvimento 
recebam pagamentos pelos resultados alcançados. 
  
Destacou que os resultados apresentados pelos países em desenvolvimento passarão por um 
processo de verificação por especialistas independentes no âmbito da Convenção, devendo ser 
publicados online para assegurar transparência a todo o processo. Com relação às captações, 
informou que que estas poderão ser realizadas tanto bilateralmente como multilateralmente, sendo 
que se espera que grande parte das captações se dêem junto ao Fundo Verde para o Clima (GCF). 
  
Finalizou mencionando haver expectativa de que o BNDES venha a ser uma das entidades 
implementadoras do Fundo Verde para o Clima (GCF), bem como ressaltou a situação privilegiada 
do Fundo Amazônia como candidato a receber recursos adicionais de REDD+ no âmbito dessa 
nova arquitetura financeira.
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7. Avaliação preliminar dos dados do desmatamento – PRODES 2013

Francisco Oliveira (MMA) inicialmente destacou a redução de praticamente 80% na área 
desmatada anualmente na Amazônia Legal brasileira ao longo do período de 2004 a 2013. 
Esclareceu que essa redução no ritmo do desmatamento correspondeu a uma redução de 57% 
para 22% na participação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) oriundas do uso da terra e 
florestas quando considerada a contabilização setorial dos GEEs no Brasil. 
  
Ao ilustrar a distribuição das emissões de GEE por setores, mostrou figura em que constam as 
emissões totais do Brasil em 2005, no montante de 2,0 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, 
e em 2010, no montante de 1,2 bilhão de tonelas de CO2 eq, o que demonstra a drástica redução 
das emissões anuais de GEE pelo Brasil. 
  
Ressaltou que os dados definitivos do desmatamento anual da Amazônia Legal relativos a 2013 
deverão ser divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) ainda no mês de abril 
de 2014. Feita essa ressalva, passou a apresentar diversas informações e a analisar diversos dados 
sobre a dinâmica do desmatamento, tendo destacado que no período de 2004 a 2013 os estados 
do Pará e Mato Grosso foram os estados no bioma Amazônia que mais desmataram, apesar 
dessas taxas estarem diminuindo. 
  
Informou que no período de 2012 a 2013 houve um aumento de 28% na taxa de desmatamento, 
sendo que por tipo de uso da terra o maior crescimento do desmatamento ocorreu em 
assentamentos da reforma agrária, com crescimento de 24% em relação à média de 
desmatamento verificada para esse tipo de uso da terra no período de 2004 a 2013. 
  
Como notícia favorável destacou que as áreas privadas nos estados de Mato Grosso e Pará que 
já estão inseridas no cadastro ambiental rural (CAR) apresentaram 53% de diminuição na área 
desmatada em relação à média de 2004 a 2013. 
  
Apresentou informações sobre a dinâmica do desmatamento em cada estado da Amazônia Legal, 
evidenciando que este se comporta de forma diversa nas diferentes unidades da federação. 
Exemplificou mostrando como no estado do Acre o desmatamento nos assentamentos 
representou mais da metade do desmatamento medido, enquanto que nos estados do Amapá e 
Tocantins representou pouco mais de 10% do desmatamento medido nesses estados em 2013. 
  
Mencionou que 68% das áreas que estão sendo desmatadas na Amazônia Legal estão sob a 
responsabilidade dos estados e que 32% são áreas sob responsabilidade do governo federal. Com 
relação aos 52 municípios prioritários para ações de combate ao desmatamento, aí incluídos os 
municípios com desmatamento monitorado, manifestou preocupação com o fato de que a maioria 
apresentou aumento do desmatamento. 
  
Apresentou, ainda, informações sobre os 10 municípios em que ocorreram as maiores taxas de 
desmatamento em 2013, indicando em que terras se deu o desmatamento em cada um desses 
municípios, a saber: glebas federais, assentamentos, unidades de consevação, áreas privadas 
cadastradas (CAR) e outras categorias. Ao analisar esses dados demonstrou a grande variação 
dessa distribuição por municípios, tendo destacado o caso do município de Altamira, em que a 
maior parte do desmatamento ocorreu em glebas federais ainda não destinadas. 
  
Em seguida apresentou informações sobre as 10 áreas protegidas, as 10 glebas públicas, as 10 
áreas com CAR, as 10 áreas livres e os 10 assentamentos com mais desmatamento em 2013. 
Com relação aos assentamentos, mencionou que entre os 10 que mais desmataram a maioria são 
assentamento antigos, como o Rio Juma, que foi criado em 1982. 
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Apresentou, também, resultados do mapeamento do uso e cobertura da terra na Amazônia 
Legal para todas as áreas desflorestadas mapeadas pelo PRODES até o ano de 2010, objeto do 
projeto TerraClass, iniciativa conjunta do INPE com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA). Destacou que 18,2% da Amazônia Legal foram desflorestados até 2010, sendo que 
21% dessas áreas estão com algum grau de regeneração (vegetação secundária). 
  
Informou que no período de 2008 a 2010 cerca de 16.000 km2 deixaram de ser pastagens e se 
tornaram vegetação secundária na Amazônia Legal. Nesse mesmo período, outros 7.000 km2 de 
pastagens foram convertidos para a agricultura anual. Considerou que essas são informações ricas 
para a reflexão não só sobre a dinâmica do desmatamento como também sobre a dinâmica da 
ocupação das terras desmatadas e o uso que lhes é dado. 
  
Apresentou em seguida informações sobre a distribuição do desmatamento pelo tamanho dos 
polígonos. Manifestou preocupação com o crescimento do desmatamento em polígonos iguais ou 
maiores a 500 hectares, tendo mencionado que esse crescimento se evidenciou especialmente 
no estado do Pará. 
  
Por fim, informou estar ocorrendo uma intensificação da atividade do garimpo no Pará no entorno 
da rodovia BR-163, tendo sido identificadas mais de três mil feições de garimpo nessa região, 
sendo que esta atividade vem contribuindo para o crescimento do desmatamento. 
  
Em seguida passou a analisar informações recentes sobre a dinâmica do desmatamento, tendo 
lembrado que as informações relativas a taxas de desmatamento anuais medidas pelo INPE 
(PRODES) referem-se sempre a períodos anuais de 01 de agosto a 31 de julho do ano seguinte. 
  
Para essa análise inicialmente referiu-se a dados obtidos junto ao Sistema DETER (Sistema de 
Detecção de Desmatamento em Tempo Real), que é um levantamento feito mensalmente pelo INPE 
para suporte à fiscalização e controle de desmatamento. Informou que no período de 01.08.2013 a 
31.01.2014 há o indicativo de uma queda de 19% na taxa de desmatamento, ressalvando, todavia, 
que essa é uma informação menos precisa do que a apurada pela metodologia PRODES. 
  
Finalizou comentando a dinâmica do desmatamento observada nos estados da Amazônia 
Legal conforme dados do DETER para o perído de agosto de 2013 a janeiro de 2013, bem 
como recomendou cautela na análise dos dados preditivos de outros sistemas de detecção do 
desmatamento. Salientou que esses dados têm se revelado flagrantemente discrepantes quando 
comparados com as taxas definitivas que são calculadas anualmente pelo Sistema PRODES do 
INPE, que é um sistema cuja confiabilidade é reconhecida internacionalmente. 
  
Em seguida diversos membros do COFA pediram a palavra para tecer comentários. Foi 
recomendado que o Fundo Amazônia passe a priorizar o apoio a projetos em assentamentos 
e projetos de regularização fundiária, já que foi identificado que houve forte incidência do 
desmatamento tanto em assentamentos quanto em glebas públicas não destinadas. Com relação 
à ocorrência de desmatamento em assentamentos ponderou-se, ainda, que essas áreas são 
provavelmente as que têm melhor aproveitamento do ponto de vista da produção agrícola e da 
geração de ocupação econômica para a população rural.

8. Encerramento

Guilherme Lacerda (BNDES) tomou a palavra, agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião.
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Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante 

Ministério do Meio Ambiente Ministério das Relações Exteriores Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento

Izabella Mônica Vieira Teixeira (T)
Carlos Augusto Klink (S)

Felipe Rodrigues Gomes Ferreira  
(substituto indicado)

Erikson Camargo Chandoha (S)

Ministério do Desenvolvimento 
Agrário

Ministério da Ciência e Tecnologia 
e Inovação

Casa Civil da Presidência da 
República

João Luiz Guadagnin (T) Andréa Ferreira Nunes Portela (S) Leiza Martins Mackay Dubugras (T)

Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Estado do Acre

Natalie Unterstell (S) Guilherme Narciso de Lacerda (T)
Gabriel Rangel Visconti (S)

Carlos Edegard de Deus (T)

Estado do Amapá Estado do Amazonas Estado do Mato Grosso

Grayton Tavares Toledo (T) Valdenor Pontes Cardoso  
(substituto indicado)

Heitor Davi Medeiros (S)

Estado do Pará Estado de Rondônia Estado do Tocantins

Justiniano Queiroz Netto (S) Nanci Maria Rodrigues da Silva (T) Alexandre Tadeu de Moraes 
Rodrigues (T)

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Confederação Nacional da 
Indústria – CNI

Adriana Ramos
(substituto indicado)

Lúcio Paiva Flores (T) Mario Augusto de Campos Cardoso 
(substituto indicado)

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Ramiro Azambuja da Silva (T) Alessandra da Costa Lunas (S) Ennio Candotti (S)

Ausentes
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Estado do Maranhão
Estado de Roraima (não tem representantes indicados)
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Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES GIZ

AMA/DEFAM Juliana Santiago
Daniel Rossi Soeiro
Guilherme Accioly
Bernardo Braune
Ana Paula Donato
Pedro Ivo B. Guedes
Gabriel Areal
Rodrigo Brito
Claudia Nessi Zonenschain
Eduardo Bizzo
Gil Borba
Fabio Maciel Plotkowski
Cleber Zambarda
Daniel Sato
Marcelo Martins

Helmut Eger
Janina Budi
Eugênio Pantoja

FUNAI

Jaime Siqueira

Embaixada da Noruega

Elisabeth Forseth

MMA

Francisco Oliveira
Luiz Antonio Carvalho

AMA/JUAMA
Daniela Baccas
Mariana Guimarães Lima

AMA/SUP Isabela Chan

DIR5 Nabil Kadri

AF/DEPCO
Carlos Frederico Rangel Silva
Anderson Borges Araujo
Monica Lourdes Marinho

AF/DEPLO Leandro da Costa Silveira

AF/DEREI Luiz Cesar Muzzi

AF/DEPRI João Paulo Braga
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Pauta

15h  Abertura: Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira
15h30 Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 15ª Reunião
15h45 Tema de Pauta

Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia
16h45 Apresentação de Informes

1. Andamento da chamada pública para elaboração e implementação de Planos de Gestão 
Territorial e Ambiental (PGTAs) em Terras Indígenas – BNDES
2. Dinâmica do desmatamento na Amazônia – Ministério do Meio Ambiente

17h30 Encaminhamentos
18h Encerramento

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
 RET da 15ª Reunião
2. Tema de Pauta
 Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia

• Página de Instrução
• Apresentação (PPT) Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia

3. Informes
• Chamada pública de projetos voltados ao apoio de Planos de Gestão Territorial e   
 Ambiental de Terras Indígenas – PGTAs
• Apresentação (PPT) Chamada pública de projetos voltados ao apoio de Planos de   
 Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PGTAs

4. Decreto 6527
 Lista de membros do COFA

Na abertura da 16ª reunião do COFA foi celebrado o contrato de colaboração financeira não 
reembolsável entre o Fundo Amazônia e a Fundação Banco do Brasil (FBB), com a presença do 
presidente dessa fundação, Sr. José Caetano de Andrade Minchillo. Esse foi o segundo contrato assinado 
no âmbito da parceria FBB 
  
Fundo Amazônia e tem o valor de R$ 20 milhões, sendo R$ 12 milhões diretamente aportados pelo 
Fundo Amazônia e os demais R$ 8 milhões como contrapartida da FBB. 
  
A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pelo Diretor do BNDES, João Carlos 
Ferraz, que comentou ter participado de reuniões em Washington com o FMI, o Banco Mundial e outros 
bancos de desenvolvimento, tendo como temas centrais as mudanças climáticas, o desmatamento, a 
eficiência energética e a sustentabilidade. 
  
João Carlos Ferraz (BNDES) relatou que há um reconhecimento recente e explícito da comunidade 



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 188

RET 16

<

internacional sobre o importante papel desempenhado pelos bancos de desenvolvimento. Informou 
que, paralelamente, os próprios bancos de desenvolvimento estão assumindo um comprometimento 
cada vez maior com a sustentabilidade ambiental. 
  
Com relação ao Fundo Amazônia, ressaltou que sua estrutura de governança possibilita que as partes 
interessadas participem dos processos de decisões estratégicas. Também mencionou o caráter inovador 
do fundo, através do qual o Brasil se comprometeu a apresentar um resultado global positivo em 
termos de redução do desmatamento para ser elegível a receber mais recursos. Dessa forma, não há 
interferência por parte dos doadores na decisão dos projetos a serem apoiados. 
  
Por fim, ressaltou o compromisso do BNDES com a boa gestão do Fundo Amazônia, seguindo as 
diretrizes do COFA e cumprindo as determinações das políticas públicas coordenadas pela Ministra 
Izabella Teixeira (MMA). 
  
A Ministra Izabella Teixeira (MMA) recordou o processo de estruturação do Fundo Amazônia e 
ressaltou que o fundo foi inovador não só por se basear no pagamento por resultados alcançados na 
redução do desmatamento, mas também por ter transformado uma boa ideia em realidade. Ressaltou 
ainda que o Brasil tem obtido resultados robustos na redução do desmatamento, mas que as doações, 
exceto as do Governo da Noruega, ainda acontecem em uma escala de demonstração. Como exemplo, 
citou que até o final de 2014, o Fundo Amazônia poderia captar até US$ 16 bilhões, segundo cálculos 
referenciados pelo Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA). 
  
Mencionou que muitos desafios foram vencidos ao longo dos seis anos de existência do Fundo 
Amazônia: por parte do BNDES, ao tornar menos complexos os procedimentos burocráticos, embora 
tenha sublinhado que ainda haja espaço para melhorias; pelo Ministério do Meio Ambiente, ao montar 
uma equipe para fazer a interlocução com o Fundo Amazônia; e também por parte do COFA, no 
entendimento do seu papel de estabelecer diretrizes e critérios do Fundo. Mencionou ainda que esse 
processo de aprendizagem foi marcado, acima de tudo, pelo compromisso com a Amazônia e pela 
vontade política de constituir o Fundo Amazônia. 
  
Izabella Teixeira (MMA) lembrou que durante os últimos anos houve um intenso debate a respeito do 
Código Florestal e que um legado importante desse novo código é o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
com a marca de 139 milhões de hectares presentes na base do cadastro e outros 55 milhões de 
hectares vindos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
  
Nesse contexto, enfatizou que o Fundo Amazônia assume um papel estratégico ao financiar os governos 
estaduais a viabilizarem a adesão dos pequenos agricultores ao CAR. Mencionou ainda que o CAR cria 
novas oportunidades de mercado, como por exemplo a cota de reserva ambiental, bem como novas 
possibilidades de desenvolvimento regional e inclusão social. 
  
Izabella Teixeira (MMA) destacou a importância de existir uma estratégia de monitoramento e avaliação 
transparente para o Fundo Amazônia, na qual os projetos já apoiados sejam avaliados quanto aos seus 
resultados do ponto de vista do desenvolvimento regional e da redução do desmatamento. Assim, 
seria possível aperfeiçoar cada vez mais os mecanismos do Fundo Amazônia e eleger os projetos 
estratégicos para acelerar o fim do desmatamento ilegal. 
  
Afirmou ainda que está em andamento um importante processo político global e nacional, no que diz 
respeito às negociações de clima. Nesse sentido, o Brasil está preparando um compromisso formal a ser 
apresentado em 2015, na COP 21, em Paris. 
  
Em seguida, Izabella Teixeira (MMA) agradeceu o novo aporte do Governo da Noruega, no valor de 
US$ 130 milhões, para o Fundo Amazônia, em função dos resultados da redução do desmatamento. 
Nesse momento, informou que está em curso uma sofisticação da fiscalização do desmatamento em 
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termos tecnológicos, com o desenvolvimento de uma nova família de satélites do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE). 
  
Destacou ainda o apoio do Fundo Amazônia à implementação da política nacional de gestão ambiental 
em terras indígenas (PNGATI), com a chamada pública de projetos para apoio à elaboração e 
implementação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas aprovada pelo COFA. 
  
Por fim, recomendou ao COFA que debatesse os resultados dos projetos apoiados, dessa forma 
ajudando o governo a requalificar as políticas públicas e reorientar a destinação dos recursos.

1. Discussão e aprovação do RET da 15ª Reunião do COFA

Francisco Gaetani (MMA) perguntou aos membros do Comitê se haveria alguma proposta de 
ajuste ou de aprimoramento na redação do RET da 15ª reunião do COFA. Todos estando de acordo, 
foi aprovado por unanimidade o RET da 15ª reunião do COFA.

2. Balanço de atividades, carteira atual do Fundo Amazônia e apresentação 
de informe sobre o andamento da chamada pública para elaboração e 
implementação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) em Terras 
Indígenas

Gabriel Visconti (BNDES) inicialmente mencionou que a sustentabilidade ambiental e o 
financiamento verde são temas que crescem de importância na economia brasileira e no 
mundo, destacando que nesse contexto o porte do Fundo Amazônia já é bastante expressivo, 
especialmente por se tratar de iniciativa com poucos anos de operação. 
  
Em seguida, apresentou os limites de captação anuais do Fundo Amazônia já atestados pelo seu 
Comitê Técnico (CTFA), que em seu conjunto autorizam a captação de US$ 16,2 bilhões. Informou 
que até 2014 foram captados R$ 2 bilhões em doações (US$ 921 milhões). Afirmou ainda que 
ampliar as captações é um grande desafio, apesar de o Brasil apresentar resultados excepcionais 
na redução das taxas de desmatamento. 
  
Com relação à carteira de projetos, informou que são 69 projetos apoiados no valor de R$ 1,04 
bilhão de colaboração financeira não reembolsável, sendo trinta com o terceiro setor, 22 com 
estados, sete com municípios, seis com universidades, três com o Governo Federal e um com 
pessoa jurídica internacional. 
  
Mencionou que a carteira de projetos em análise, no valor total de R$ 200 milhões, é composta por 
dez projetos e os projetos em perspectiva (com pedido de colaboração financeira já formalizado 
em etapa de pré-análise) é composta por 11 projetos, no valor total de R$ 465 milhões. Destacou 
que houve uma evolução favorável na composição da carteira de projetos do Fundo Amazônia, 
com uma maior concentração de projetos sendo apoiados e uma redução do número de projetos 
em perspectiva e em análise. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) informou que o total desembolsado a projetos pelo Fundo Amazônia é de 
R$ 376 milhões, sendo que até o início de dezembro de 2014 foram desembolsados R$ 153 milhões, 
o que representou um crescimento significativo nos desembolsos em relação aos anos anteriores. 
  
Em seguida, relatou o andamento da Chamada Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis, com 
97 projetos recebidos, dos quais 38 projetos passaram na habilitação documental e avaliação 
cadastral e 18 projetos foram selecionados para a análise detalhada pela equipe técnica do Fundo 
Amazônia. Dos 18 projetos selecionados, 10 projetos foram aprovados no valor de R$ 46 milhões, 
três foram cancelados e cinco se encontravam em análise.



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 190

RET 16

<

Apresentou, então, informe sobre a chamada pública para projetos voltados ao apoio de planos 
de gestão territorial e ambiental (PGTAs) em terras indígenas do bioma Amazônia, no valor total 
de até R$ 70 milhões, com o apoio de até dez projetos de R$ 4 a 12 milhões, com recebimento 
de propostas até 21.11.2014. Informou que foram recebidas vinte propostas que estão na fase 
de avaliação documental, devendo em seguida ser apreciadas pela Comissão de Seleção e 
Classificação de projetos dessa chamada pública, com representantes do MMA, Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – 
COIAB, representação dos estados no COFA e BNDES. 
  
No contexto do apoio aos povos indígenas, destacou que estes já vêm sendo apoiados de 
forma continuada, já sendo objeto de apoio quatro projetos com foco exclusivo nessa temática, 
no valor total de R$ 66 milhões de colaboração financeira, bem como outros oito projetos que 
contemplam parcialmente esse foco, com ações que vão beneficiar as comunidades indígenas 
no valor de R$ 14 milhões. 
  
Apontou, ainda, o apoio à implementação do CAR, importante instrumento de regularização 
ambiental dos imóveis rurais, sendo que essa componente já é apoiada em 13 projetos, em valor 
superior a R$ 200 milhões. 
  
Mencionou, também, o apoio ao INPE, no valor de R$ 67 milhões, objetivando 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. 
  
Em termos de comunicação e transparência, referiu-se aos diversos instrumentos utilizados pelo 
Fundo Amazônia, tais como boletins de notícias, informes de carteira, os relatórios anuais de 
atividades e a sua página na internet, entre outros. Destacou a importância de ser demonstrado 
à sociedade o que está sendo feito com os recursos, que tipo de projetos são apoiados e quais 
os indicadores utilizados para mensurar os resultados alcançados. Por fim, salientou que esse é 
um processo que precisa ser constantemente aprimorado, e que a equipe do Fundo Amazônia 
incorpora regularmente sugestões feitas pelas diferentes partes interessadas. 
  
A seguir informou a distribuição dos apoios do Fundo Amazônia segundo os quatro eixos de seu 
quadro lógico, a saber: Produção Sustentável – R$ 269 milhões (26%); Monitoramento e Controle 
– R$ 495 milhões (48%); Ordenamento Territorial – R$ 124 milhões (12%); e Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – R$ 151 milhões (14%). 
  
Passou, então, a apresentar informações sobre os projetos já concluídos em 2013 e 2014 com o 
apoio do Fundo Amazônia, a saber: (i) Sementes do Portal, do Instituto Ouro Verde; (ii) Olhos d’Água 
da Amazônia, do Município de Alta Floresta; (iii) Preservar Porto dos Gaúchos, do Município de Porto 
dos Gaúchos; (iv) Virada Verde, do Instituto de Conservação Ambiental – The Nature Conservancy do 
Brasil – TNC Brasil e (v) Gestão socioambiental de municípios do Pará, do Instituto do Homem e Meio 
Ambiente da Amazônia (Imazon). Nessa oportunidade, apresentou alguns dos principais indicadores 
monitorados em cada um desses projetos, bem como os principais impactos já alcançados. 
  
Finalizou discorrendo sobre alguns dos desafios e perspectivas do Fundo Amazônia, com destaque 
para os seguintes assuntos: (i) continuidade ao esforço de captação, ampliando volume captado 
e diversificando doadores para garantir uma clara sinalização de disponibilidade de recursos 
às organizações responsáveis pela elaboração e execução de novos projetos; (ii) continuidade 
do apoio à implementação do CAR e, na sequência, apoio em larga escala à implementação de 
projetos de recuperação de áreas degradadas evidenciadas pelo CAR; (iii) conclusão da análise 
dos cinco projetos restantes da Chamada Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis; (iv) seleção 
e análise dos projetos da Chamada Pública para elaboração e implementação de Planos de 
Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) em Terras Indígenas no Bioma Amazônia; (v) continuado 
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aprimoramento da comunicação dos resultados alcançados pelos projetos apoiados pelo Fundo 
Amazônia; e (vi) padronização dos procedimentos operacionais para a implementação de novos 
projetos internacionais.

3. Apresentação de Informe: Dinâmica do desmatamento na Amazônia

Francisco Oliveira (MMA) inicialmente destacou a redução de 82% na área desmatada 
anualmente na Amazônia Legal brasileira ao longo do período de 2004 a 2014. Informou que a 
diminuição do ritmo do desmatamento correspondeu, no período de 2005 a 2012, a uma redução 
de 57% para 15% na participação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) oriundas do uso da 
terra e florestas quando considerada a contabilização setorial dos GEEs no Brasil. 
  
Mencionou que os dados do desmatamento anual da Amazônia Legal de 2014 a serem 
apresentados eram preliminares, mas que deveriam variar muito pouco em relação aos dados 
definitivos a serem anunciados. Feita essa ressalva, passou a analisar os dados da dinâmica do 
desmatamento, tendo destacado que no período de 2004 a 2014 os estados do Pará e Mato Grosso 
foram os estados no bioma Amazônia que mais desmataram em termos absolutos, apesar dessas 
taxas estarem diminuindo. 
  
Apresentou informações sobre a dinâmica do desmatamento em cada estado da Amazônia Legal, 
evidenciando que este se comporta de forma diversa nas diferentes unidades da federação. 
Informou que nos estados do Acre e de Roraima o desmatamento aumentou, e que este aumento 
foi compensado pela redução do desmatamento nos demais estados, o que culminou numa queda 
global da taxa de desmatamento em 2014 de 18%, quando comparada com a mesma taxa em 2013. 
  
Mencionou que a maior parte do desmatamento ocorreu em assentamentos da reforma agrária e 
em glebas públicas não destinadas. Nesse contexto, citou que há aproximadamente 55 milhões de 
hectares de terras públicas não destinadas e que o Ministério do Meio Ambiente teria recebido 
recentemente 5,4 milhões de hectares (10% dessa área). Em seguida, apresentou o desmatamento 
por categorias territoriais por cada um dos estados, ressaltando que o desmatamento em glebas 
públicas federais não destinadas respondeu por 42% do desmatamento no estado do Pará, 41% do 
desmatamento no estado de Roraima e 33% do desmatamento no estado de Rondônia. 
  
Francisco Oliveira (MMA) informou ainda que há uma concentração muito grande do desmatamento 
em uma quantidade pequena de municípios, o que reforça a importância da política de municípios 
prioritários. Como exemplo, citou o muncípio de Novo Progresso, onde foi realizada, em agosto 
último, uma grande operação para prender os responsáveis pela grilagem de terras na região. 
  
Em seguida, explicou a dinâmica do desmatamento observada nos estados da Amazônia Legal 
com base nos dados do DETER, o Sistema de Detecção em Tempo Real de Alteração na Cobertura 
Florestal realizado pelo INPE, bem como recomendou cautela na análise dos dados preditivos de 
outros sistemas de detecção do desmatamento. Salientou que esses dados têm se revelado 
discrepantes quando comparados com as taxas definitivas que são calculadas anualmente pelo 
Sistema Prodes do INPE. Nesse contexto, mencionou que há em curso uma série de novas 
tecnologias sendo testadas para analisar o desmatamento, como exemplo, o AWiFS que posssibilita 
enxergar o que está acontecendo em áreas menores que 25 hectares. 
  
Passou, então, a analisar os dados do sistema Terra Class – que tem como objetivo mapear o uso e 
a cobertura da terra nas áreas desmatadas da Amazônia Legal – para tentar entender a dinâmica 
do uso e ocupação da terra na Amazônia. Explicou que basicamente são analisadas três áreas, a 
saber: agricultura anual, pastagem e vegetação secundária. Comentou que, em 2012, 
aproximadamente 60% das áreas da Amazônia eram ocupadas por pastagens, 23% por vegetação 
secundária e 6% pela agricultura anual. Adicionalmente, ao comparar essas áreas em 2010 e 2008, 
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verificou-se que a agricultura ocupou prioritariamente as áreas de pastagens. Por outro lado, parte 
das áreas destinadas às pastagens se transformou em vegetação secundária. 
  
Francisco Oliveira (MMA) relatou ainda a evolução da produção de soja e de proteína na Amazônia, 
enfatizando que enquanto se observaram nos últimos anos ganhos de produtividade na produção 
da soja, o mesmo não ocorreu com relação à pecuária. Ainda com relação à soja, comentou que o 
relatório de mapeamento e monitoramento do plantio da soja no Bioma Amazônia mostrou que 73 
municípios concentram 98% da soja plantada na Amazônia, sendo 56 municípios do estado do Mato 
Grosso, dez do Pará e sete de Rondônia. Destacou ainda que, antes da moratória da soja, esses 
municípios eram responsáveis por 36% do desmatamento na Amazônia e após a moratória esses 
municípios reduziram pela metade a sua participação no desmatamento, correspondendo a 18%. 
  
Por fim, informou que está sendo publicado um estudo que mapeia o destino da soja produzida na 
Amazônia pelo instituto de pesquisa chamado SEI (Stockholm Environment Institute). Por meio 
dessa análise, explicou que é possível ver, por exemplo, que a soja produzida no Mato Grosso tem 
como destino a China e que a União Européia consome pouco da soja que está sendo produzida 
no Bioma Amazônia. 
  
Em seguida, foi aberta a palavra para os membros do COFA debaterem os temasapresentados. Com 
relação aos projetos concluídos Niro Higuchi (SBPC) pontuou que seria mais adequado se referir 
às áreas reflorestadas como áreas em processo de recuperação e não como áreas recuperadas, já 
que a expressão “recuperação ambiental” abrange o solo, aspectos biológicos, físicos, químicos, 
bem como a recuperação da biomassa florestal, sendo esse um processo de vários anos, portanto, 
além dos prazos de implementação dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia. 
  
Antoninho Rovaris (CONTAG) abordou o tema do CAR, tendo manifestado sua preocupação 
com a baixa adesão dos pequenos agricultores a esse cadastro, face as grandes dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos para aderirem ao CAR, seja pela falta de computadores e de acesso à 
internet, seja pela baixa presença dos estados a nível dos municípios. 
  
Por sua vez, Deryck Martins (CNI) comentou considerar acertada a continuidade do apoio à 
implementação do CAR, bem como o apoio à implementação de projetos de recuperação de áreas 
degradadas evidenciadas pelo CAR. Todavia, destacou que essa recuperação de áreas degradadas 
deveria se dar associada à produção sustentável, tornando-se não só uma solução para o passivo 
ambiental como também uma fonte de renda para os produtores rurais, o que lhe asseguraria sua 
perenidade. Como um segundo desafio destacou a regularização fundiária, argumentando que a 
regularização ambiental sem a regularização fundiária é frágil. 
  
Com relação à transparência, João Bosco dos Santos (FBOMS) destacou que não basta 
melhorar a comunicação dos resultados alcançados, sendo necessário aprofundar o controle 
social, a fim de assegurar que as comunidades que realmente necessitam do apoio sejam de fato 
beneficiadas pelas políticas públicas. Nesse contexto, manifestou considerar insuficiente a 
realização de uma única reunião do COFA por ano. Pontuou também que o tempo disponível para 
as reuniões (meio dia) tem sido insuficiente para que a sociedade civil possa exercer 
adequadamente o controle social do Fundo Amazônia. 
  
João Paulo Barreto (COIAB) comentou que não é da cultura dos povos indígenas o 
desmatamento, a necessidade de cadastrar imóveis rurais ou recuperar áreas degradadas, temas 
estes que foram bastante discutidos durante a reunião do COFA. Salientou, ainda, que para os 
povos indígenas as terras são de propriedade coletiva, o que torna necessária uma avaliação 
diferenciada de como esses povos devem ser apoiados. 
  
Com relação à carteira de projetos do Fundo Amazônia, destacou que o apoio aos povos indígenas 
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tem ocorrido por meio do estado ou por intermédio de outras organizações não indígenas, o que 
deve ser revisto, para assegurar o empoderamento e a independência desses povos. 
  
Francisco Gaetani (MMA) comentou que apesar do CAR ser da responsabilidade dos estados da 
federação, o MMA vem atuando em caráter suplementar com uma estratégia de múltiplos pontos 
de entrada, isto é, de aproximação com diversos atores. Nesse diapasão destacou que uma das 
prioridades da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural (SEDR) do MMA é o 
desenvolvimento de estratégias para que os pequenos produtores rurais possam se inscrever no 
CAR, especialmente aqueles que estão localizados em áreas de difícil acesso. 
  
Nesse contexto, mencionou a heterogeneidade das instituições que estão sendo apoiados pelo 
Fundo Amazônia, tais como ONGs, prefeituras, governos etc, destacando que essa pluralidade de 
parcerias amplia as possibilidades de sucesso do Fundo no enfrentamento de desafios como este 
colocado pelo cadastramento dos pequenos produtores rurais. 
  
Em seguida, manifestou também considerar de vital importância a regularização fundiária das 
terras na região amazônica, entendendo tratar-se de um problema que precisa ser vencido por 
meio da adoção de novas formas de atuação. 
  
No que tange o acesso aos recursos do Fundo Amazônia, destacou que tanto os povos indígenas 
quanto outros grupos, como por exemplo os assentados da reforma agrária, precisam de um 
tratamento diferenciado, de sorte que a implementação das políticas públicas estejam alinhadas 
com a orientação de inclusão social e universalização das iniciativas públicas. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) complementou que o Fundo Amazônia não apoia o cadastramento 
das médias ou grandes propriedades no CAR, mas somente aqueles imóveis de até quatro 
módulos fiscais, ou seja, fundamentalmente pequenos agricultores familiares. Manifestou 
considerar de caráter estrutural o continuado apoio à implementação do CAR e do processo de 
recuperação das áreas degradadas. 
  
Destacou ainda que o Fundo Amazônia tem como objetivo maior a redução do desmatamento 
com o desenvolvimento sustentável, sendo um dos grandes desafios do Fundo a ampliação do uso 
sustentável dos recursos florestais e da biodiversidade, de forma a criar uma base econômica que 
permita a preservação da floresta em pé. 
  
João Bosco (FBOMS) ressaltou que há necessidade de se criar mecanismos para facilitar o acesso 
aos recursos a um número maior de organizações locais. Mencionou que há uma dificuldade de ter 
acesso às chamadas públicas e por isso seria interessante que outras instituições repassadoras, a 
exemplo da Fundação Banco do Brasil, atuassem como multiplicadoras de projetos localmente. 
  
Francisco Gaetani (MMA) afirmou que o Fundo Amazônia tem todo o interesse de apoiar o maior 
número de instituições possíveis para cumprir esse papel. Salientou ainda que já há na carteira 
projetos dessa natureza e que, portanto, o Fundo buscará fomentar outros projetos semelhantes. 
Salientou que o mesmo acontece com relação ao CAR, pois não basta o CAR ser prioridade, mas sim 
projetos de CAR que apoiem o cadastramento das populações com menos condições de fazê-lo. 
  
Em seguida, Gabriel Visconti (BNDES) mencionou que a representante do MCTI, Andrea Portela, 
deixou alguns exemplares da publicação Amazon Face para serem distribuídas aos membros do 
COFA e que, havendo tempo na próxima reunião, um representante do MCTI, faria uma breve 
apresentação desse projeto.
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4. Encerramento

Francisco Gaetani (MMA) tomou a palavra, agradeceu a todos pela presença e encerrou a 
reunião.

Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento

Izabella Mônica Vieira Teixeira
(Ministra e Presidente do COFA)
Francisco Gaetani (T)

Beatriz Martins Carneiro (T) Erikson Camargo Chandoha (S)

Ministério da Ciência e Tecnologia e 
Inovação

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Andréa Ferreira Nunes Portela (S) Gabriel Rangel Visconti (S) João Bosco Campos dos Santos (T)

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Confederação Nacional da Indústria 
– CNI

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

João Paulo Lima Barreto (S) Deryck Pantoja Martins (S) Antoninho Rovaris (T)

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Niro Higuchi (T)

Ausentes
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Casa Civil da Presidência da República
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República
Estado do Acre
Estado do Amapá
Estado do Amazonas

Estado do Maranhão
Estado do Mato Grosso
Estado do Pará
Estado de Rondônia
Estado de Roraima
Estado do Tocantins
Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal – FNBF
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Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

MMA Fundação Banco do Brasil Embaixada da Noruega

Francisco Oliveira
Juliana Simões

José Caetano de Andrade Minchillo Elisabeth Forseth

KfW GIZ

Christian Lauershass Janina Budi
Heliandro Maia
Bernardo Anache
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Pauta

10h Abertura: Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Gaetani
  Diretor do BNDES, Henrique Paim

10h30 Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 16ª Reunião
Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2014

11h Tema de Pauta 1:
Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia – BNDES

11h30 Apresentação de Informes:
1. Andamento da chamada pública para elaboração e implementação de Planos de Gestão 
Territorial e Ambiental (PGTAs) em Terras Indígenas – BNDES
2. Apresentação pela representação da sociedade civil de documento encaminhado ao governo 
norueguês – FBOMS
3. Relato da visita oficial do Secretário Executivo do MMA e do Diretor do BNDES à Noruega – MMA 
e BNDES

12h30 Almoço
14h30 Tema de Pauta 2:

Aprovação dos focos para o apoio do Fundo Amazônia no biênio 2015/2016
16h Tema de Pauta 3:

Discussão de possíveis estratégias de apoio ao setor privado, a ações no bioma cerrado e 
aprimoramento da cooperação sul-sul – MMA

16h45 Encaminhamentos
Definição de data da próxima reunião do COFA

17h Encerramento

Abertura dos Trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
 RET da 16ª Reunião
2. Tema de Pauta 1

Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia
• Página de Instrução
• Apresentação (PPT) Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia

3. Tema de Pauta 2
Aprovação dos focos para o apoio do Fundo Amazônia no biênio 2015/2016

4. Tema de Pauta 3
Discussão de possíveis estratégias de apoio ao setor privado, a ações no bioma cerrado e 
aprimoramento da cooperação sul-sul – MMA

5. Informes
I. Andamento da chamada pública para elaboração e implementação de Planos de 
Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) em Terras Indígenas – BNDES
II. Apresentação pela representação da sociedade civil de documento encaminhado ao 
governo norueguês – FBOMS
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III. Relato da visita oficial do Secretário Executivo do MMA e do Diretor do BNDES à 
Noruega – MMA e BNDES

6. Diretrizes e Critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e focos de atuação                   
      para o biênio 2013 e 2014

I. Regimento Interno do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
II. Decreto 6527/2008

Abertura dos trabalhos
A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pelo Secretário-Executivo do 
MMA, Francisco Gaetani, que mencionou a importância de serem marcadas reuniões mais periódicas do 
Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA). 
  
Em seguida, passou a palavra para o Diretor da Área de Meio Ambiente do BNDES, Henrique Paim, 
que cumprimentou todos os presentes. Henrique Paim (BNDES) destacou que o BNDES, ao apoiar 
um conjunto de atividades de financiamento de políticas governamentais, deve ter uma interlocução 
constante com diferentes órgãos governamentais e com a sociedade civil e, nesse sentido, o COFA é 
uma referência para o banco.

1. Discussão e aprovação do RET da 16ª Reunião do COFA

Francisco Gaetani (MMA) perguntou aos membros do COFA se haveria alguma proposta de 
ajuste ou de aprimoramento na redação do RET da 16ª reunião desse Comitê. Todos estando de 
acordo, foi aprovado por unanimidade o RET da 16ª reunião do COFA.

2. Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2014

Passou-se para a aprovação do Relatório de Atividades do Fundo Amazônia relativo a 2014. 
Francisco Gaetani (MMA) informou que a minuta do relatório havia sido distribuída para 
todos os membros do COFA previamente por via eletrônica. Assim, perguntou se haveria alguma 
observação ou manifestação sobre a redação da minuta do relatório. Todos estando de acordo, foi 
aprovado por unanimidade o Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia de 2014.

3. Balanço de atividades, carteira atual do Fundo Amazônia e apresentação 
de informe sobre o andamento da chamada pública para elaboração e 
implementação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) em Terras 
Indígenas

Gabriel Visconti (BNDES) inicialmente mencionou que o Fundo Amazônia conta com um 
montante de recursos doados superior a R$ 2 bilhões, sendo o Governo da Noruega o principal 
doador, responsável por cerca de 96% das doações. Relatou que o Fundo conta ainda com o apoio 
financeiro do KfW, assim como a cooperação técnica da GIZ, além de doações da Petrobras. 
  
Com relação à carteira de projetos, informou que são 74 projetos apoiados no valor de R$ 1,15 
bilhão de colaboração financeira não reembolsável, sendo trinta e quatro com o terceiro setor, 21 
com estados, sete com municípios, seis com universidades, três com o Governo Federal e um com 
uma pessoa jurídica internacional. Quanto à carteira em análise e perspectiva, mencionou que há 
20 projetos nessa fase, com valor total de R$ 590 milhões. 
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Gabriel Visconti (BNDES) informou que o total desembolsado a projetos pelo Fundo Amazônia é de 
R$ 440 milhões, sendo que nos anos recentes, houve um incremento muito grande, tanto nos 
valores desembolsados, quanto nos valores aprovados. 
  
Nesse contexto, Juliana Santiago (BNDES) destacou que a decisão do COFA de revisão das 
modalidades de apoio do Fundo Amazônia, isto é, apoio a projetos estruturantes e/ou apoio a 
projetos via chamadas públicas lançadas pelo BNDES ou por instituições parceiras, tem se 
mostrado bastante exitosa. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) passou em seguida a relatar alguns resultados do Fundo Amazônia, 
conforme eixos de atuação. 
  
Com relação ao ordenamento territorial, destacou que são 94 Unidades de Conservação apoiadas 
e mais de 14 milhões hectares de áreas protegidas com controle territorial fortalecido. No eixo 
produção sustentável, destacou o apoio a mais de 1.200 subprojetos de pequeno porte, bem como 
a receita já obtida com a comercialização de produtos in natura pelos projetos apoiados, no valor 
total de R$ 26 milhões. No eixo monitoramento e controle, mencionou o treinamento de 3.142 
indivíduos no combate a incêndios, além de destacar o apoio à inscrição de 37 milhões de 
hectares no CAR e o fortalecimento de 55 órgãos ambientais. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) destacou ainda a ampliação da capilaridade do Fundo Amazônia, que 
abarca hoje um total de 232 parceiros, apoiados através de chamadas públicas e projetos de 
organizações aglutinadoras. Ressaltou que por meio dessa rede mais ampla é possível alcançar de 
uma maneira mais efetiva a população que mais precisa do apoio do Fundo Amazônia. 
  
Em seguida, mencionou que foram aprovados em 2015 cinco projetos no montante total de R$ 
115,2 milhões, a saber: Força Nacional (Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional), 
Alto Juruá (Associação Ashaninka do Rio Amônia APIWTXA), Cadeias de Valor de Produtos 
Florestais Não Madeireiros (Associação SOS Amazônia), Frutos da Floresta (União Brasileira de 
Educação e Ensino) e Amazônia SAR (Censipam). 
  
Passou, então, a discorrer sobre o andamento da chamada pública para elaboração e 
implementação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) em Terra Indígenas. 
Inicialmente informou que o montante de recursos destinados à chamada pública correspondeu a 
R$ 70 milhões, sendo que cada projeto a ser apoiado poderia variar entre R$ 4 e 12 milhões. Em 
seguida, apresentou uma linha do tempo da chamada pública, destacando sua aprovação pelo 
COFA, em abril de 2014; o lançamento da chamada, no mês seguinte à sua aprovação; a realização 
de oficinas de capacitação de proponentes, realizadas entre junho e agosto de 2014; e o 
encerramento das inscrições em novembro de 2014. 
  
Relatou ainda que foram recebidas 20 propostas e destas 13 foram habilitadas na etapa de 
habilitação documental e avaliação cadastral preliminar. Nesse contexto, sublinhou o importante 
trabalho conjunto realizado pela Comissão de Seleção e Classificação de Projetos, composta pelas 
equipes do MMA, BNDES, FUNAI e Coiab, que em reuniões realizadas em abril de 2015, habilitou 
oito propostas, que estão atualmente em fase de análise no BNDES. 
  
Em seguida, listou as instituições responsáveis por cada proposta, sendo elas: Centro de Trabalho 
Indigenista (CTI), Operação Amazônia Nativa (OPAN), Associação Floresta Protegida (AFP), Instituto 
Socioambiental (ISA), Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (IEPÉ), Associação de Defesa 
Etnoambiental Kanindé (KANINDÉ), Comissão Pró Índio do Acre (CPI), Pólo de Proteção da 
Biodiversidade e Uso Sustentável dos Recursos Naturais (POLOPROBIO). 
  
Gabriel Visconti (BNDES) informou ainda que o Fundo Amazônia já apoia os povos indígenas com 
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mais de R$ 88 milhões, em cinco projetos exclusivamente dedicados a esses povos, bem como por 
meio de outros dez projetos, cujas ações contemplam também o apoio a esses povos. 
  
Por fim, relatou os desafios e perspectivas para o Fundo Amazônia, sendo o primeiro a captação. 
Acrescentou que o desafio de ampliar a captação tem sido um tema presente, já que a carteira 
de projetos cresceu significativamente e ainda há um conjunto razoável de projetos em análise 
ou em perspectiva, que representam uma demanda de cerca de R$ 600 milhões. Em face disso, 
ressaltou que se faz necessário ampliar a captação para assegurar a disponibilidade de recursos 
para novos projetos. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) relatou também que existe o desafio não só de lançar novas chamadas 
públicas, como também de analisar os projetos já selecionados na chamada pública para 
elaboração e implementação de PGTAs de Terras Indígenas. Mencionou que a equipe do Fundo 
Amazônia planeja promover trocas de experiências entre seus parceiros por meio de eventos de 
comunicação de resultados, assim como aprofundar a avaliação das ações que apóia. 
  
Em seguida, foi aberta a palavra para os membros do COFA debaterem os temas apresentados. 
Com relação ao projeto Amazônia SAR (Censipam), Elaine Corsini (MT) perguntou se a taxa de 
desmatamento gerada pelo Prodes (Inpe) será modificada de forma a incorporar os novos dados 
sobre o desmatamento do Amapá e outros estados encobertos por nuvens, gerados a partir do 
projeto do Censipam. 
  
Francisco Gaetani (MMA) esclareceu que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) atuará como 
um catalisador para que as diferentes instituições e iniciativas de monitoramento do 
desmatamento conversem entre si, pois na medida em que esse monitoramento ocorre com uma 
maior periodicidade, mais eficiente é o combate ao desmatamento. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) esclareceu que o projeto vai atuar na observação dos desmatamentos 
de forma dinâmica e o Prodes (Inpe) disponibiliza taxas consolidadas do desmatamento. De toda a 
forma, mencionou que seria interessante, na medida do possível, integrar os dados. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) abordou o tema da chamada pública para elaboração e implementação 
de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) em Terras Indígenas, informando que teria duas 
questões a trazer ao Comitê, na qualidade de representante do fórum de organizações sociais, 
movimentos sociais e ONGs. Primeiramente sugeriu que o COFA deliberasse sobre a possibilidade 
do projeto que ficou em cadastro de reserva do sul do Amazonas ser contemplado nessa primeira 
rodada de análise e contratação dos projetos pelo BNDES. Em seguida, perguntou se haveria a 
possibilidade de outras propostas semelhantes às da chamada pública serem recebidas e 
analisadas pelo BNDES antes do término da análise e contratação de todos os projetos 
selecionados pela chamada pública. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) primeiramente esclareceu que existe disponibilidade orçamentária no 
Fundo Amazônia para contemplar o projeto que ficou em cadastro de reserva e que considera o 
pleito meritório, pois o projeto cumpriu com as questões técnicas avaliadas pela Comissão de 
Seleção e Classificação de Projetos. 
  
Sugeriu ainda que a equipe do Fundo Amazônia faça um informe na última reunião do COFA em 
2015 sobre o estágio de tramitação dos projetos da chamada no BNDES. Nesse momento, seria 
avaliada a pertinência de se flexibilizar – ou não – a apresentação de propostas semelhantes 
àquelas da chamada pública enquanto as últimas ainda tramitam no BNDES. 
  
Em face do exposto, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) recomendou ao BNDES 
classificar o projeto que ficou em cadastro de reserva no grupo dos projetos selecionados.
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– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA recomendou ao BNDES classificar o projeto que ficou em cadastro de reserva 
na chamada pública para elaboração e implementação de Planos de Gestão Territorial e 
Ambiental (PGTAs) em Terras Indígenas no grupo dos projetos selecionados.

4. Apresentação pela representação da sociedade civil de documento 
encaminhado ao governo norueguês – FBOMS

Adriana Ramos (FBOMS) informou que na ocasião da visita da comitiva norueguesa, o Diretor 
da Iniciativa Norueguesa para Clima e Florestas solicitou às organizações da sociedade civil 
que colocassem por escrito as recomendações feitas durante a mesa redonda sobre o Fundo 
Amazônia, realizada no início do ano no BNDES, e em almoço organizado pela Embaixadora da 
Noruega em Brasília. As contribuições da sociedade civil foram enviadas para a Noruega e em 
seguida para o MMA e para o BNDES. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) relatou os principais pontos do documento, sendo o primeiro deles 
a importância do Fundo Amazônia ter uma estratégia clara para os próximos anos, definida e 
acordada pelo seu Comitê Orientador (COFA), de forma complementar às políticas governamentais. 
Também mencionou uma proposta da sociedade civil de estabelecimento de uma estratégia que 
assegure que o portfólio de projetos seja bem distribuído entre temas e tipos de beneficiários, 
considerando, em especial, a importância das Terras e Povos Indígenas, das Unidades de 
Conservação e dos assentamentos de reforma agrária para a conservação da Amazônia. A título de 
reflexão, sugere que uma estratégia de distribuição adequada de recursos do Fundo poderia estar 
calcada na constituição de subfundos setoriais. 
  
Comentou ainda que o documento recomenda que o Fundo Amazônia defina mecanismos 
adequados para assegurar o acesso direto a seus recursos por organizações locais, contribuindo 
assim para o fortalecimento do papel da sociedade civil amazônica e ainda, destaca que projetos 
governamentais submetidos ao Fundo Amazônia não devem substituir as obrigações do estado 
brasileiro, pois eles devem estar assegurados pela alocação de recursos orçamentários para as 
ações do PPCDAM. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) mencionou ainda que é preciso potencializar a ação do Fundo como 
mecanismo de aprendizado, a partir do conhecimento e troca das experiências dos projetos em 
execução ou já executados. Mencionou que há uma demanda dos integrantes do CTFA de ter 
um papel mais ativo no Fundo Amazônia e por isso o documento sugere que esses especialistas, 
em conjunto com alguns integrantes do COFA, poderiam formar um grupo técnico para realizar 
monitoramento dos impactos da aplicação dos recursos do Fundo, e/ou de outras ações que 
impactam as florestas. 
  
Relatou ainda que há uma preocupação com a questão dos investimentos para além da Amazônia 
e frisou que a destinação de 20% dos recursos para outros países e biomas deveria atender outras 
demandas que não apenas aquelas de monitoramento. Por fim, sugeriu a realização de encontros 
entre parceiros, por temática ou por tipo de proponente, para que seja possível extrair as histórias 
dos projetos, que retratam o verdadeiro impacto dos projetos no chão.
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5. Discussão de possíveis estratégias de apoio ao setor privado, a ações no bioma 
cerrado e aprimoramento da cooperação sul-sul

Francisco Gaetani (MMA) agradeceu o relato do documento da sociedade civil e propôs aos 
membros do COFA que fosse antecipada a discussão das possíveis estratégias de apoio ao 
setor privado, a ações no bioma cerrado e aprimoramento da cooperação sul-sul. Mencionou 
que a introdução dessas temáticas tem como objetivo iluminar prioridades que, em parte, são 
coincidentes com o documento da sociedade civil. 
  
Quanto ao apoio ao setor privado, propôs a criação de comissão com o objetivo de discutir como 
integrar o setor privado na construção de uma economia sustentável, incluindo temas como 
assistência técnica, modelagens relacionadas às cadeias dos produtos da sociobiodiversidade e 
estudos de viabilidade de atividades econômicas de interesse do Fundo Amazônia. 
  
Nesse mesmo diapasão, propôs que também sejam criadas comissões para avaliar se o apoio do 
Fundo Amazônia a outros países tropicais deve continuar restrito à implantação de sistemas de 
monitoramento do desmatamento e identificar se o Fundo Amazônia deveria apoiar certas áreas e 
tipos de projetos no bioma Cerrado. 
  
Henrique Paim (BNDES) complementou que há uma solicitação importante advinda de 
diferentes municípios da Amazônia para que o Fundo Amazônia volte a apoiar diretamente os 
municípios, propondo a criação de uma comissão específica para avaliar essa demanda. 
  
O COFA deliberou pela criação de quatro comissões, a saber: Comissão sobre o apoio ao Setor 
Privado; Comissão sobre a Cooperação Sul; Comissão sobre o Bioma Cerrado e Comissão sobre o 
apoio a Municípios, bem como sua composição.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA deliberou pela criação de quatro comissões, a saber: Comissão sobre o apoio 
ao Setor Privado; Comissão sobre a Cooperação Sul; Comissão sobre o Bioma Cerrado e 
Comissão sobre o apoio a Municípios, com a seguinte composição por representações:

 ǧ Comissão sobre o apoio ao Setor Privado: (i) Ministério do Meio Ambiente; (ii) Fórum 
Nacional das Atividades de Base Florestal — FNBF; (iii) Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira — COIAB; (iv) Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura — CONTAG; (v) Confederação Nacional da Indústria – CNI; (vi) Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação; (vii) Ministério do Desenvolvimento Agrário; (viii) Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; (ix) Estado do Pará; (x) Estado de Mato Grosso e 
(xi) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES;

 ǧ Comissão sobre a Cooperação Sul: (i) Ministério do Meio Ambiente; (ii) Fórum Brasileiro 
de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – FBOMS; 
(iii) Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; (iv) Ministério das 
Relações Exteriores e (v) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;

 ǧ Comissão sobre o Bioma Cerrado: (i) Ministério do Meio Ambiente; (ii) Estado 
do Tocantins; (iii) Estado de Mato Grosso; (iv) Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; (v) Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – 
COIAB e (vi) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG.

 ǧ Comissão sobre o apoio a Municípios: (i) Ministério do Meio Ambiente; e (ii) Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
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6. Relato da visita oficial do Secretário Executivo do MMA e do Diretor do BNDES 
à Noruega – MMA e BNDES

Francisco Gaetani (MMA) passou a relatar as visitas à Noruega, Alemanha e Reino Unido 
realizadas no 1º semestre de 2015. Enfatizou que o Fundo Amazônia necessita desenvolver uma 
estratégia de captação de recursos para o curto, médio e longo prazos, que envolve um esforço de 
captação internacional. Nesse contexto, informou que o MMA e o BNDES iniciaram conversas com 
o Governo da Noruega e com o Governo da Alemanha, sendo que no período também estiveram 
no Reino Unido para explorar o potencial de novas doações para o Fundo. Sublinhou que é preciso 
incluir o setor privado nessas conversas, justificando que no mundo há uma tradição do setor 
privado em fazer doações, contribuindo assim para a superação de desafios na área ambiental. 
  
Informou que o Governo da Noruega se mostrou interessado em realizar novas doações, bem 
como solicitou ao governo Brasileiro que apresente uma proposta estruturada sobre essa temática. 
Nesse contexto, Francisco Gaetani (MMA) informou que o governo brasileiro está finalizando a sua 
estratégia com relação às mudanças climáticas, a ser levada para a COP-21 em Paris. Lembrou que 
o esforço brasileiro desenvolvido até o momento em relação ao combate ao desmatamento foi um 
esforço em base voluntária do país, embora seu benefício seja global. 
  
Enfatizou que o Governo da Noruega mostrou uma clara disposição para continuar apoiando o 
Fundo Amazônia, sendo que esse governo manifestou como algo desejável que também venham a 
ser engajados outros doadores. Por fim mencionou que está prevista a visita da Ministra do Clima e 
Meio Ambiente da Noruega no mês de setembro de 2015. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) comentou que nas conversas com o Governo da Noruega foi 
manifestada a prioridade de ampliação da capilaridade do apoio do Fundo Amazônia, a fim 
de assegurar maior acesso das pequenas organizações aos seus recursos. Nesse contexto, 
mencionou o permanente esforço dedicado à ampliação da base de organizações beneficiárias 
do apoio do Fundo, especialmente por meio de outras organizações parceiras. Pontuou ainda 
que algumas das cláusulas que oneram os contratos com as entidades aglutinadoras refletem 
condições que existem no contrato do Fundo Amazônia (BNDES) com o governo da Noruega. 
  
Francisco Gaetani (MMA) afirmou, com relação à Alemanha, que este país tem mostrado, 
ao longo dos últimos 30 anos, um compromisso robusto e inequívoco com a política ambiental 
no Brasil, apoiando projetos de parceiros tanto do setor público quanto do terceiro setor. 
Informou que as conversas com o Governo da Alemanha têm sido no sentido deste ampliar a 
sua participação no Fundo Amazônia, tendo mencionado que está prevista a visita da Chanceler 
Angela Merkel no mês de agosto de 2015. 
  
Francisco Gaetani (MMA) informou ainda que está prevista a realização de um evento sobre o 
Fundo Amazônia este ano em Londres, como parte do esforço de captação de novos recursos. 
Este evento deverá ampliar a visibilidade do Fundo e representará uma oportunidade de serem 
comunicados os seus resultados à comunidade internacional. 
  
Henrique Paim (BNDES) complementou que em sua visita ao Governo da Noruega e conversa 
com a Ministra do Clima e Meio Ambiente daquele país, ficaram nítidos adedicação e o 
compromisso dos noruegueses com o êxito do Fundo Amazônia. Comentou ainda que diversas 
das preocupações manifestadas pelo Governo da Noruega coincidem com o que está sendo 
discutido no âmbito do COFA. Informou que o BNDES e o MMA estão estreitando sua parceria na 
prospecção de novos recursos para o Fundo Amazônia, bem como na captação de recursos para a 
área de meio ambiente em geral, ressaltando a flexibilidade operacional do BNDES para tal fim e a 
importância dessa atuação integrada entre o MMA e o BNDES. 
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Arno Jerke (MAPA) comentou ser natural que a construção da agenda de captação e da política 
para novos aportes seja elaborada num primeiro momento pelo BNDES e o MMA. Porém, salientou 
ser recomendável a inclusão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) nessa 
agenda, devido à impossibilidade de se tratar de sustentabilidade no Brasil sem considerar a 
sustentabilidade do agronegócio.

7. Aprovação de focos para o apoio do Fundo Amazônia no biênio 2015/2016

Gabriel Lui (MMA) inicialmente fez referência às reuniões preparatórias ocorridas com as três 
bancadas do COFA em que foram discutidos os focos para o apoio do Fundo Amazônia no biênio 
2015/2016. Esclareceu que o documento a ser apreciado já incorpora as alterações sugeridas pelos 
membros que participaram dessas conversas preparatórias, sem prejuízo de serem introduzidas 
novas alterações pelos membros presentes. 
  
Em seguida comentou alguns dos efeitos positivos associados à introdução em 2013 de focos para 
o apoio do Fundo Amazônia. Naquela oportunidade, entre outras decisões, foram estabelecidas 
modalidades operacionais para ampliar a escala de atuação do Fundo Amazônia, sendo que 
essas modificações resultaram no crescimento de 75% da carteira de projetos apoiados, que em 
dezembro de 2012 era de R$ 439 milhões e passou, ao fim de 2013, para R$ 771 milhões. 
  
Informou ainda que em 2014 o bom desempenho se manteve, sendo que a carteira de projetos 
apoiados pelo FA superou a cifra de R$ 1 bilhão, distribuídos em 31 projetos com ONGs, 21 com 
estados, sete com municípios, seis com universidades, três com a União e um internacional. 
  
Passou então a fazer uma síntese da proposta. No âmbito das orientações gerais, destacou que 
foi excluída a possibilidade do apoio à segunda fase de projetos previamente apoiados pelo Fundo 
Amazônia, salvo se alinhados com os focos do novo biênio. 
  
No Bioma Amazônia informou que a proposta para o biênio 2015/2016 preserva a estrutura de 
eixos anterior: (i) atividades produtivas sustentáveis; (ii) monitoramento e controle ambiental; 
e (iii) ordenamento fundiário e territorial, bem como a componente transversal voltada ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, alinhando os novos focos aos atuais desafios do Fundo 
Amazônia, concentrando esforços nos temas mais urgentes a serem enfrentados. 
  
Por sua vez, no Eixo "monitoramento e controle" foram introduzidas alterações para adaptar o foco 
à evolução da implementação do Cadastro Ambiental Rural e dos Programas de Regularização 
Ambiental dos Estados, com a previsão de apoio a outros parceiros além dos governos estaduais. 
  
Ainda nesse mesmo eixo, com relação ao tema prevenção e combate a incêndios florestais, Gabriel 
Lui (MMA) informou estar sendo proposto que o apoio se dê a órgãos governamentais de meio 
ambiente com atuação na Amazônia Legal ou a organizações não governamentais em parceria 
com órgãos governamentais, prioritariamente em assentamentos, unidades de conservação e 
terras indígenas. 
  
No eixo “fomento às atividades produtivas sustentáveis” foram agrupados alguns dos focos do 
biênio anterior para fins de simplificação, bem como eliminadas as priorizações territoriais, haja 
vista a importância de que se reveste essa temática, bem como a complexidade do desafio de 
construir um novo modelo econômico que possa representar uma alternativa ao desmatamento. 
  
Com relação ao eixo “ordenamento fundiário e territorial” informou que a proposta preserva 
a mesma redação do biênio anterior. No tocante à componente "desenvolvimento científico 
e tecnológico" esclareceu estar sendo proposta a otimização dos focos de modo a refletir as 
prioridades para o próximo biênio, incluindo a valorização da biotecnologia no contexto da 
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aprovação do novo marco legal de acesso ao patrimônio genético. 
  
No que tange o apoio do Fundo Amazônia em outros biomas brasileiros, informou estar sendo 
proposto o reforço da priorização do uso dos recursos para os biomas caatinga, cerrado e 
pantanal, com a introdução da obrigação de uma contrapartida financeira mínima no caso de 
projetos de implementação do CAR em outros biomas brasileiros. 
  
Nos projetos que contemplem estados em que os biomas cerrado, caatinga e pantanal 
representam, cumulativamente, mais de 40% do seu território, deverão ser aportadas contrapartidas 
financeiras de, no mínimo, 10% do valor total do projeto. Nos demais casos fora do bioma Amazônia, 
deverão ser aportadas contrapartidas financeiras de, no mínimo, 20% do valor total do projeto. 
  
Quanto ao apoio do Fundo Amazônia a projetos em outros países tropicais, esclareceu estar sendo 
proposta a manutenção, sem alterações, do apoio a projetos que contribuam para a criação ou 
aprimoramento de sistemas de monitoramento da cobertura florestal em outros países tropicais. 
  
Por fim, informou que para o último biênio (2013/2014) fora estabelecido que os focos fossem 
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. Em relação ao novo biênio informou estar 
sendo proposta a manutenção das modalidades vigentes sem alterações. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) mencionou que no contexto da aprovação dos focos para o apoio do 
Fundo Amazônia caberia registrar a necessidade de ser dada transparência às informações do 
cadastramento ambiental rural, até para viabilizar a análise dos projetos. 
  
Em seguida manifestou sua preocupação com a questão da adicionalidade, isto é, do que seria 
inovação. No que tange os sistemas de monitoramento do desmatamento defendeu que o Fundo 
Amazônia deve demonstrar claramente que ao financiar sistemas dessa natureza não está 
financiando sistemas existentes, porque isso poderia representar uma fragilidade com relação 
ao quesito da adicionalidade. Por fim, no contexto do novo marco legal de acesso ao patrimônio 
genético, manifestou que o Fundo Amazônia não deve incentivar o desenvolvimento tecnológico 
visando a criação de propriedade intelectual privada. 
  
Antoninho Rovaris (CONTAG) manifestou preocupação com a velocidade de implementação 
do cadastro ambiental rural em face do prazo remanescente para sua conclusão, especialmente 
devido aos cerca de dois milhões de imóveis rurais ainda não cadastrados. 
  
João Luiz Guadagnin (MDA) informou que 650.000 unidades familiares de produção serão 
beneficiadas com sua inscrição no CAR através de convênios do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA). Acrescentou que há um esforço de parceria para que as empresas estaduais 
de assistência técnica e extensão rural também participem do apoio à inscrição no CAR das 
unidades familiares de produção rural, concluindo ser factível que o prazo legal de inscrição 
desses imóveis seja cumprido. 
  
Mario Cardoso (CNI) manifestou que seria interessante que nas próximas reuniões do COFA o 
Serviço Florestal Brasileiro (SFB) estivesse presente, para que fosse informado ao Comitê como 
está evoluindo a implementação do CAR. 
  
Elaine Corsini (MT) registrou que cerca de 47% do estado do Mato Grosso é classificado como 
bioma cerrado e pantanal, devendo portanto o estado apresentar contrapartida financeira no 
caso de projetos de CAR nessa parte de seu território, haja vista a proposta de novos focos para 
o apoio do Fundo Amazônia para o biênio 2015/2016. Manifestou que o Decreto n° 6.527, de 
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01.08.2008 deveria ser modificado, de forma a que o apoio do Fundo Amazônia priorize ações em 
toda a Amazônia Legal e não apenas no bioma Amazônia, como ocorre atualmente. 
  
Na sequência foi considerada aprovada pelo COFA a proposta de focos para o apoio do Fundo 
Amazônia no biênio 2015/2016.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou os focos para o apoio do Fundo Amazônia no biênio 2015/2016.

8. Apresentação da Carta de Cuiabá: Pacto pela Valorização da Floresta e Redução 
de Emissões do Desmatamento (REDD+) na Amazônia Legal

Luis Henrique Piva (AM) agradeceu aos membros do COFA a possibilidade de ser apresentada 
a Carta de Cuiabá, que foi elaborada no Fórum dos Governadores dos Estados da Amazônia Legal, 
no dia 29.05.2015. 
  
Em seguida Elaine Corsini (MT) tomou a palavra e informou que o Fórum dos Governadores está 
resgatando alguns trabalhos já desenvolvidos em 2009 na reunião ocorrida em Copenhague, bem 
como trabalhos que têm sido desenvolvidos no âmbito dos Estados. 
  
Destacou as significativas reduções das taxas de desmatamento nos estados da região, sem 
que todavia tenha havido o aporte de recursos para manter esse desmatamento nos níveis 
atuais, havendo ainda a preocupação por parte dos estados em beneficiar quem contribui com a 
manutenção das florestas. 
  
Esclareceu que a referida carta ainda não foi entregue oficialmente à Presidenta Dilma Rousseff, 
sendo a sua principal mensagem a abertura de um processo de discussão com o Governo Federal, 
para que estados e o governo federal pensem juntos a trajetória para a reunião de Paris (COP 21). 
  
Luiz Henrique Piva (AM) mencionou que é de fundamental importância que o Governo 
Federal reconheça o papel dos governos estaduais na redução do desmatamento, e que esse 
reconhecimento inclua a possibilidade dos governos estaduais receberem recursos diretamente, 
baseados na redução do desmatamento verificada. 
  
Lembrou que os estados da Amazônia Legal se manifestaram em 2012 sobre a estratégia nacional 
de REDD+, mas que até o momento não houve um retorno formal por parte do Governo Federal 
em relação a isso. 
  
Com relação ao setor de uso da terra e florestas, destacou que as ações voltadas à redução do 
desmatamento na Amazônia representam o principal vetor de redução de emissões do Plano 
Nacional sobre Mudança do Clima. E ainda, que é possível notar que o setor de uso da terra e 
florestas é o único setor que se propõe a reduzir emissões em termos absolutos até 2020. 
  
Em face do exposto, Luiz Henrique Piva (AM) ressaltou a importância de que o Fórum dos 
Governadores dos Estados da Amazônia Legal avance nas tratativas com o Governo Federal, sem 
prejuízo das articulações com o Poder Legislativo para que este passe a reconhecer os esforços 
subnacionais na redução das emissões provenientes do combate ao desmatamento e promoção 
da conservação, de forma a que os Estados possam receber pelos resultados dessa redução. 
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Nesse sentido, informou que o Fórum solicita ao Governo Federal que:

I. Acate a metodologia de estoque e fluxo para alocação das reduções do desmatamento 
evitado entre os Estados Amazônicos e o Governo Federal, proposta pelo Fórum dos 
Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal, no âmbito da discussão da Estratégia 
Nacional de REDD+, entregue à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do 
Meio Ambiente em reunião realizada no Palácio do Planalto no dia 19.09.2012;
II. Defina, em caráter de urgência, a Estratégia Nacional de REDD+ em conjunto com os 
Estados Amazônicos, processo este paralisado desde o ano de 2012;
III. Apoie a captação de recursos externos pelos Estados Amazônicos para redução do 
desmatamento e proteção da floresta;
IV. Promova alteração do art.1º do Decreto n° 6.527/2008, que autoriza o BNDES a operar o 
Fundo Amazônia, substituindo a palavra “bioma amazônico” por “Amazônia Legal”, uma vez 
que a captação de recursos financeiros do Fundo Amazônia está respaldada pela redução 
do desmatamento monitorada pelo PRODES/INPE produzidas na Amazônia Legal e não no 
bioma Amazônia;
V. Desenvolva programas de apoio e incentivos econômicos, fiscais e financeiros para 
consolidação e manutenção das áreas protegidas dos Estados Amazônicos;
VI. Crie mecanismos para compensar os Estados amazônicos que contém mais de 50% de 
seu território composto por unidades de conservação e terras indígenas.

Finalizou destacando que o grande desafio dos Estados da Amazônia é construir uma agenda 
integrada de desenvolvimento sustentável, direcionada para economia verde, saneamento 
ambiental, crédito, infraestrutura e incentivos para a indústria que contemplem a valorização 
diferenciada de produção e cadeia produtiva sustentável e inclusiva. 
  
Francisco Gaetani (MMA) agradeceu a Luiz Henrique Piva (AM) a sua contribuição e informou que 
o Governo Federal se posicionará sobre as solicitações tão logo a mencionada Carta de Cuiabá seja 
encaminhada formalmente. 
  
Em seguida Francisco Gaetani (MMA) teceu algumas considerações, destacando a solidariedade 
do Governo Federal com todo o trabalho que está sendo desenvolvido pelos estados da Amazônia. 
Todavia, mencionou que o comprometimento não tem sido igual em todos os estados, sendo que o 
ônus da fiscalização tem recaído fundamentalmente sobre o IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
  
Mencionou ainda que é necessária a construção de uma posição nacional no âmbito da discussão 
da Estratégia Nacional de REDD+ que pacifique a discussão e que resulte em uma posição do país. 
Por fim lembrou o expressivo apoio financeiro que os estados da Amazônia recebem hoje do Fundo 
Amazônia, destacando a relevância desses recursos serem aplicados na boa execução dos projetos 
contratados, já que a não utilização dos recursos já comprometidos descredencia a captação de 
novos recursos. 
  
Alberto Lourenço (SAE) lembrou o protagonismo dos estados amazônicos no processo de 
inclusão do desmatamento evitado nas negociações no âmbito da Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Manifestou, ainda, que há uma dimensão que não 
está sendo considerada e que deveria ser debatida, relacionada ao fato de que o balanço de 
comparação entre o fluxo de desmatamento e o fluxo de regeneração natural da floresta pode até 
já ser positivo, isto é, que hoje a Amazônia provavelmente está ganhando floresta em fluxo e não 
perdendo floresta, a despeito do desmatamento anual de cerca de 4.800 km² verificado em 2014.



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 208

RET 17

<

9. Proposta de Orientações para o Apoio do Fundo Amazônia ao Cadastramento 
Ambiental Rural

Gabriel Lui (MMA) informou que no contexto da aprovação dos focos para o apoio do Fundo 
Amazônia no biênio 2015/2016, havia sido distribuída aos membros do COFA uma proposta de 
“Orientações para o Apoio do Fundo Amazônia ao Cadastramento Ambiental Rural”, documento 
este que caso aprovado funcionaria como um guia a ser utilizado pelas instituições que queiram 
apresentar projetos de cadastramento ambiental rural ao Fundo Amazônia, tanto no bioma 
Amazônia quanto nos outros biomas brasileiros. 
  
Destacou o mérito de um documento dessa natureza, que facilitaria inclusive o processo 
de análise desses projetos. Informou que o documento em questão também estaria sendo 
encaminhado por via eletrônica a todos os membros do COFA, propondo que fosse estabelecido 
um prazo de dez dias úteis para a apresentação de propostas de alterações pelos membros do 
Comitê, bem como um novo prazo de dez dias úteis para a deliberação por via eletrônica da 
proposta consolidada com a incorporação das recomendações dos membros do COFA, tendo sido 
esse encaminhamento aprovado por unanimidade pelo COFA.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA decidiu que a minuta do documento “Orientações para o Apoio do Fundo 
Amazônia ao Cadastramento Ambiental Rural” seja encaminhada em via eletrônica 
aos seus membros, estabelecendo um prazo de dez dias úteis para a apresentação de 
propostas de alterações, bem como um novo prazo de dez dias úteis para a deliberação 
por via eletrônica sobre a aprovação desse documento, após a sua consolidação com a 
incorporação de eventuais propostas de alteração da minuta.

10. Definição próxima reunião do COFA

A próxima reunião do COFA deverá ser agenda para o final de agosto ou início de Set/2015.

11. Encerramento

Henrique Paim (BNDES) tomou a palavra, agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião.
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Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério do Desenvolvimento 
Agrário

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento

Francisco Gaetani (Secretário Executivo 
do Ministério do Meio Ambiente)

João Luiz Guadagnin (T) Arno Junior (S)

Ministério da Ciência e Tecnologia e 
Inovação

Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Jailson Bittencourt de Andrade (T) Alberto Lourenço (T) José Henrique Paim Fernandes (T)
Gabriel Rangel Visconti (S)

Estado do Amazonas Estado do Maranhão Estado do Mato Grosso

Luís Henrique Piva (S) Marcelo de Araújo Costa Coelho (T) Elaine Corsini (R)

Estado do Pará Estado de Roraima Estado do Tocantins

Maria Gertrudes Alves de Oliveira (R) Rogério Martins Campos (T) Luzimeire Ribeiro de M. carreira (T)

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
— FBOMS

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Confederação Nacional da 
Indústria – CNI

Adriana Ramos (S) Kleber Luiz Santos dos Santos (T) Mário Augusto de C. Cardoso (T)

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal — FNBF

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Valdinei Bento dos Santos (T) Antoninho Rovaris (T)

Ausentes
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Casa Civil da Presidência da República
Estado do Acre
Estado do Amapá
Estado de Rondônia
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Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

Embaixada da Noruega Embaixada da Alemanha KfW

Elisabeth Forseth Lena Siciliano Bretas Christian Lauerhass

MMA GIZ COIAB

Raul Oliveira
Monique Sacardo Ferreira
Gabriel Henrique Lui

Bernardo Anache
Annemieke Alberts
Heliandro Maia

Lucio Flores

Ministério da Ciência e Tecnologia e 
Inovação

SEMARH/TO

Andreia Neves Rubens Brito
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Anexo 
Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Recursos e Focos de Atuação para o Biênio 
2015 e 2016

Item Projetos no Bioma Amazônia Item Projetos em outros países tropicais

A Critérios Orientadores H1–H3 Critérios Orientadores

B Condicionantes Mínimos para Projetos H4–H12 Condicionantes Mínimos para Projetos

C Modalidades de Aplicação dos Recursos H13–H14 Modalidades de Aplicação dos Recursos

D Restrição de Uso dos Recursos H15–H17 Restrição de Uso dos Recursos

E Critérios de Equidade na Aplicação dos 
Recursos

H18 Critérios de Equidade na Aplicação dos 
Recursos

F Limitações na Aplicação dos Recursos

Item Projetos nos demais biomas brasileiros Item Focos para o apoio do Fundo Amazônia 
no biênio 2015 e 2016

G1–G4 Critérios Orientadores I1–I2 Orientações Gerais

G5–G14 Condicionantes Mínimos para Projetos I3–I5 Bioma Amazônia — Eixo Monitoramento e 
Controle

G15–G16 Modalidades de Aplicação dos Recursos I6–I8 Bioma Amazônia — Eixo Fomento às 
Atividades Produtivas Sustentáveis

G17–G19 Restrição de Uso dos Recursos I9–I11 Bioma Amazônia — Eixo Ordenamento 
Fundiário e Territorial

G20 Critérios de Equidade na Aplicação dos 
Recursos

I12–I15 Bioma Amazônia —Foco Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico

I16–I18 Modalidades Operacionais

I19–I20 O Apoio do Fundo Amazônia em outros 
Biomas Brasileiros

I21 O Apoio do Fundo Amazônia em outros Países 
Tropicais

Consolidado em: 25.06.2015
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Item 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 flo-
restais madeireiros e não madeireiros originados em manejo sustentável da floresta incluin-
do planos de manejo, pesquisa, inovação, e difusão científica e tecnológica, desenvolvimen-
to de mercado, treinamento e capacitação;

b) Implementação de sistemas de pagamento por serviços ambientais associados ao incre-
mento 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

e) Destinação de Florestas Públicas não Destinadas, com a priorização para as florestas 
comunitárias;

f) Repressão à grilagem de terras, regularização e ordenamento fundiário, preferencialmen-
te em áreas com maior concentração de posses e/ou conflitos; Regularização fundiária in-
clui 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

g) Apoio à estruturação dos órgãos estaduais responsáveis pela gestão ambiental estadual;

h) Apoio à implementação de sistemas municipais de monitoramento e fiscalização 
ambiental;

i) Estruturação e integração dos sistemas de controle da gestão florestal, do licenciamen-
to ambiental das propriedades rurais e de rastreamento e cadeia de custódia de produtos 
agropecuários e florestais;

j) Ampliação e intensificação dos sistemas de monitoramento do desmatamento e degra-
dação florestal.

A3 – Diversidade de 
Atores Envolvidos e 
Governança Compar-
tilhada

Projetos que envolvam a articulação entre diversos atores, do setor público, privado, terceiro 
setor ou comunidades locais, com estrutura de governança compartilhada.

A4 – Público Alvo Projetos envolvendo benefícios diretos a comunidades tradicionais, assentamentos e agriculto-
res familiares.

A5 – Relevância Projetos com maior potencial de replicabilidade

Projetos com maior potencial de impacto (ex. R$/hectare de floresta protegido ou manejado 
sustentavelmente)
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A6 – Linhas de Apli-
cação BNDES

Priorizar os projetos que contemplem as linhas (a) atividades produtivas sustentáveis e (d) de-
senvolvimento científico e tecnológico. O BNDES deve envidar esforços para aplicar recursos 
nas áreas prioritárias, incluindo instrumentos de indução da demanda.

Item Condicionantes mínimos para projetos

B1 – Indicadores de 
resultados

Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados aos ob-
jetivos 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, obrigatoriamen-
te, apresentar documento que comprove o consentimento prévio dessas comunidades ou de 
suas instituições representativas. As comunidades envolvidas deverão ser explicitadas no pro-
jeto. Projetos relacionados às atribuições dos órgãos públicos, ou ao estabelecimento de políti-
cas 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 Dec. 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. 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;

Previsão nos planos plurianuais de governo vigentes (PPAs).

B9 – Contrapartida Deve apresentar contrapartida e/ou contribuições não financeiras, demonstrando adicionali-
dades 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 financei-
ros diretamente investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas 
indiretas.

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 atu-
alizadas da implementação de todos os projetos.
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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 te-
máticas, de acordo com as prioridades que forem definidas.

B14 – Benefícios de 
Uso Coletivo

Os resultados dos projetos com fins econômicos devem ser de uso coletivo ou público, relacio-
nados 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 substitui-
ção de outras fontes 
de financiamento

Os recursos do Fundo Amazônia não podem substituir outras fontes de financiamento 
disponíveis.

Item Modalidades de aplicação dos recursos

C1 – Aplicação Direta 
– Investimento

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contra-
tação de terceiros.

Inclui investimentos em construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabele-
cimento 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 contra-
tação 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 en-
tre 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 incluí-
dos fundos e outras organizações implementadoras de projetos.
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Item Restrição de uso dos recursos

D1 – Diárias Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públi-
cos 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 servi-
dores 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 pre-
ços dos produtos; INSS sobre o pagamento de serviços de pessoa física, etc.)

Item Critérios de equidade de aplicação dos recursos

E1 – Equidade na apli-
cação 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.

Item 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 produto-
res 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 produto-
res 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 resul-
tados econômicos que resultem dos projetos de apoio a grupos sociais fragilizados deverão 
ser distribuídos aos integrantes destes, independente de quem seja o Proponente.
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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 pes-
quisa científica e tec-
nológica desenvolvi-
dos 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 produto-
res 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 produto-
res com receita operacional bruta anual maior que R$ 60 milhões — vide observação no item 
F1

a) Os beneficiários dos recursos financeiros do Fundo Amazônia serão as Instituições 
Tecnológicas (ITs) e/ou Instituições de Apoio (IAs).

b) 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 lucra-
tivos, que tenham por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesqui-
sa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, bem como desenvolvimento 
tecnológico.

c) 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, cientí-
fico 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.

d) 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.

e) São apoiáveis os investimentos realizados em benefício da Instituição Tecnológica (IT), 
com propósito específico de atender aos objetivos do projeto

f) 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 se-
rão 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.

g) Durante a etapa de análise o BNDES verificará aspectos relacionados aos direitos de pro-
priedade intelectual resultantes do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação com 
intuito de evitar, quando pertinente, práticas restritivas de utilização e cessão desses direi-
tos. Além dos aspectos referidos, o BNDES verificará, também, na etapa de análise, os crité-
rios de rateio dos resultados financeiros do projeto.
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G. Diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do fundo amazônia em projetos 
de desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento nos 
demais biomas brasileiros

Área de Aplicação Limite de aplicação do total dos recursos Tabelas

Projetos nos demais biomas brasileiros e em 
outros países tropicais

20% G – H

Item Critérios orientadores

G1 – Diversidade de 
Atores Envolvidos e 
Governança Compar-
tilhada

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.

Item Condicionantes mínimos para projetos

G5 – Indicadores de 
resultado

Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados à im-
plantação 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 participa-
ção de entes governamentais e da sociedade civil. Projetos que envolvam o desenvolvimento 
de sistemas de monitoramento devem contar com instância de acompanhamento, necessa-
riamente com participação de entes governamentais e da sociedade civil. As comunidades en-
volvidas 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. Na aplicação deste Critério poderão ser considerados os se-
guintes aspectos: orçamento médio executado nos 2 anos anteriores no orçamento público in-
vestido 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).
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G10 – Contrapartida Deve apresentar contrapartida e/ou contribuições não financeiras, demonstrando adicionali-
dades ao recursos tomados junto ao Fundo Amazônia e produzindo um efeito multiplicador 
para os investimentos do Fundo. As contrapartidas podem se dar na forma recursos financei-
ros diretamente investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas 
indiretas.

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 produzi-
dos, por meio da internet. O BNDES disponibilizará ferramenta padronizada de integração e di-
vulgação de informações atualizadasda 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 te-
máticas, de acordo com as prioridades que forem definidas.

Item Modalidades de aplicação dos recursos

G15 – Aplicação 
Direta – Investimento

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contra-
tação de terceiros.

Inclui investimentos em construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabele-
cimento 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 contra-
tação 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.

Item Restrição de uso dos recursos

G17 – Diárias Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públi-
cos 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 servi-
dores 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 pre-
ços dos produtos; INSS sobre o pagamento de serviços de pessoa física, etc.)
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Item Critérios de equidade de aplicação dos recursos

G20 – Equidade na 
aplicação de recursos 
por Estado

Evitar a concentração de recursos de projetos em um mesmo bioma.

H. Diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do fundo amazônia em projetos 
de desenvolvimento de sistemas de monitoramento do desmatamento em outros 
países tropicais

Área de Aplicação Limite de aplicação do total dos recursos Tabelas

Projetos nos demais biomas brasileiros e em 
outros países tropicais

20% G – H

Item Critérios orientadores

H1 – Diversidade de 
Atores Envolvidos e 
Governança Compar-
tilhada

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 contribu-
am 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 ve-
getação com o uso da informação produzida (ex.: elaboração de mapas, análises espaciais e 
estatísticas) para o subsídio à gestão florestal.

Item Condicionantes mínimos para projetos

H4 – Indicadores de 
resultado

Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados à im-
plantação de sistema de monitoramento de desmatamento ou degradação florestal.

H5 – Proponentes / 
Executores

Projeto deve ser apresentado pelo governo central do país beneficiário, por instituições multi-
laterais, 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 participa-
ção de entes governamentais e da sociedade civil. Projetos relacionados às atribuições dos ór-
gãos públicos, ou ao estabelecimento de políticas públicas, não necessitam, obrigatoriamente, 
da anuência dos beneficiários.
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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 adicionalida-
des aos recursos tomados junto ao Fundo Amazônia e produzindo um efeito multiplicador para 
os investimentos do Fundo. Poderão ser considerados os seguintes aspectos: orçamento mé-
dio 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. 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 produzi-
dos, 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 atu-
alizadas 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 te-
máticas, 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 ex-
ternas do Brasil.

Item Modalidades de aplicação dos recursos

H13 – Aplicação 
Direta – Investimento

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contra-
tação de terceiros.

Inclui investimentos em construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabele-
cimento 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 contra-
tação 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.

Item Restrição de uso dos recursos

H15 – Diárias Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públi-
cos 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 servi-
dores 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).
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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.

Item Critérios de equidade de aplicação dos recursos

H18 – Equidade na 
aplicação de recursos 
por país

Evitar a concentração de recursos de projetos em um mesmo país.

I. Focos para o apoio do fundo amazônia no biênio 2015 e 2016

Item Orientações gerais

I 1 – Focos para o bi-
ênio de 2015 e 2016

Nos itens a seguir são definidos os focos de atuação do Fundo Amazônia para o biênio 2015 e 
2016 e estabelecidos diretrizes e critérios adicionais.

I 2 – 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 implementação do CAR em seu território, com re-
cursos do Fundo Amazônia, próprios ou de outras fontes.

Deverá ser incluída nos contratos do Fundo Amazônia com os estados da Amazônia Legal, 
obrigação contratual prevendo a revisão, pelos estados, de seus planos de prevenção e com-
bate ao desmatamento (PPCDs), caso estejam desatualizados, bem como obrigação de produ-
zirem e divulgarem anualmente um relatório de monitoramento de seus PPCDs.

Item Bioma Amazônia – Eixo Monitoramento e Controle

I 3 – Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) 
e regularização am-
biental dos imóveis 
rurais

Promoção do processo de regularização ambiental por meio de: (i) apoio à inscrição no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) de pequenas propriedades ou posses rurais familiares (até 
4 módulos fiscais); (ii) suporte à integração dos sistemas estaduais de CAR ao Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural – SICAR e adaptação de módulos complementares de Análise e 
Monitoramento, de gestão dos Programas de Regularização Ambiental dos estados (PRAs) e de 
Cotas de Reserva Ambiental (CRAs); (iii) apoio ao desenvolvimento e implementação dos PRAs; 
(iv) suporte às atividades para a validação das inscrições no CAR; (v) apoio à elaboração dos 
projetos de recuperação de áreas degradadas e alteradas (PRADAs) de pequenas propriedades 
ou posses rurais familiares; (vi) suporte às atividades para a validação dos PRADAs; e (vii) apoio 
à estruturação e operacionalização do monitoramento da regularidade ambiental dos imóveis 
rurais.

O apoio à implantação do CAR e à regularização ambiental dos imóveis rurais será feito priori-
tariamente através de operações com os estados, que poderão firmar parcerias / contratações 
para a execução das ações necessárias, respeitada a legislação aplicável. Todavia, será possível 
apoiar por meio de outros parceiros projetos de CAR em áreas que não foram contempladas 
nos projetos contratados com os estados.

I 4 – Incêndios 
florestais

Apoio a ações de prevenção e combate à degradação florestal causada por incêndios em ve-
getação nativa apresentadas por órgãos governamentais de meio ambiente com atuação na 
Amazônia Legal ou por organizações não governamentais em parceria com órgãos de governo, 
prioritariamente em assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas.

I 5 – Monitoramento Apoio ao monitoramento do desmatamento, da degradação florestal e das queimadas no 
Bioma Amazônia.
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Item Bioma Amazônia — Eixo Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis

I 6 – Atividades eco-
nômicas de uso sus-
tentável da floresta e 
da biodiversidade

Estruturação, fortalecimento e consolidação das cadeias produtivas da sociobiodiversidade e 
da agricultura familiar de base sustentável, incluindo valorização da economia extrativista, ma-
nejo florestal madeireiro e não madeireiro, aqüicultura e arranjos de pesca, sistemas agroeco-
lógicos e agroflorestais e turismo de base comunitária, incluindo a assistência técnica para as 
atividades produtivas sustentáveis.

I 7 – Programa 
Assentamentos 
Verdes

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

I 8 – Recomposição 
de áreas degradadas 
e alteradas

Apoio à recomposição de áreas degradadas e alteradas de pequenas propriedades ou posses 
rurais familiares (até 4 módulos fiscais), com priorização de implementação de PRADAs.

Item Bioma Amazônia – Eixo Ordenamento Fundiário e Territorial

I 9 – Regularização 
fundiária

Apoio à regularização fundiária de terras públicas, com prioridade nas áreas críticas por pres-
são do desmatamento, priorizadas, ainda, as ações de digitalização do acervo fundiário e cons-
trução 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.

I 10 – Terras indígenas Apoio à elaboração e implementação dos planos de gestão territorial e ambiental de terras in-
dígenas, alinhados com a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
– PNGATI.

I 11 – Áreas 
protegidas

Apoio à criação e consolidação de áreas protegidas.

Item Bioma Amazônia – Foco Desenvolvimento Científico e Tecnológico

I 12 – Novos 
produtos da 
sociobiodiversidade

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

I 13 – Atividades pro-
dutivas sustentáveis

Apoio à pesquisa científica e tecnológica voltada ao manejo florestal madeireiro e não madei-
reiro, à recuperação de áreas degradadas, à integração lavoura-pecuária-floresta – ILPF, à pes-
ca e aqüicultura sustentáveis, à conservação de recursos hídricos e à conservação do solo.

I 14 – Sistemas de 
monitoramento e 
controle do desma-
tamento, da degra-
dação florestal e das 
queimadas

Apoio ao desenvolvimento, implementação e aprimoramento de sistemas de monitoramen-
to do uso e cobertura da terra e de controle do desmatamento, da degradação florestal e das 
queimadas para fins de quantificação do desflorestamento, como subsídio às políticas públicas 
de prevenção e combate ao desmatamento.

I 15 – Infraestrutura 
de pesquisa

O apoio do Fundo Amazônia ao desenvolvimento científico e tecnológico incluirá o apoio à ne-
cessária infraestrutura de pesquisa.
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Item Bioma Amazônia — Modalidades Operacionais

I 16 – Orientação Os focos definidos nos itens I 3 a I 15 anteriores serão apoiados exclusivamente através da 
apresentação direta de projetos estruturantes ou de projetos selecionados através de chama-
das públicas promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia (BNDES) ou por intermédio de ins-
tituições parceiras.

I 17 – Projeto 
Estruturante

Projeto estruturante é aquele que atenda cumulativamente aos critérios a seguir:

a) Contribua para a implementação de uma política pública.

b) Seja resolutivo em relação à situação problema.

c) Tenha escala no território (sempre que o projeto desenvolva as suas ações no território).

Os projetos estruturantes poderão ser propostos por (a) entidades do governo federal; (b) enti-
dades dos governos estaduais ou (c) organizações privadas sem fins lucrativos.

No caso de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, os projetos estruturantes po-
derão 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.

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 de-
finição da escala territorial deve ser balizada de acordo com as características do projeto e as 
respectivas políticas públicas.

I 18 – 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 pro-
jetos. As instituições parceiras deverão comprovar experiência, conhecimento e capacidade 
operacional para conferir qualidade e escala às chamadas públicas, entendendo-se por institui-
ções 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 chama-
das públicas de projetos, com foco nas ações priorizadas para o biênio 2015 e 2016, conforme 
itens I 3 a I 15 anteriores.

As chamadas públicas promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia ou apoiadas indireta-
mente através das instituições parceiras, deverão ser objeto de publicidade, com a sua divulga-
ção na página na Internet do Fundo Amazônia ou das instituições parceiras responsáveis, con-
forme o caso.
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Item O apoio do Fundo Amazônia em outros biomas brasileiros

I 19 – Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) 
e regularização am-
biental dos imóveis 
rurais

Promoção do processo de regularização ambiental por meio de: (i) apoio à inscrição no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) de pequenas propriedades ou posses rurais familiares (até 
4 módulos fiscais); (ii) suporte à integração dos sistemas estaduais de CAR ao Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural – SICAR e adaptação de módulos complementares de Análise e 
Monitoramento; e (iii) suporte às atividades para a validação das inscrições no CAR.

Os beneficiários de projetos de apoio ao CAR em outros biomas deverão necessariamente 
aportar contrapartida financeira. Nos projetos que contemplem estados em que os biomas cer-
rado, caatinga e pantanal representam, cumulativamente, mais de 40% do seu território, deve-
rão ser aportadas contrapartidas financeiras de, no mínimo, 10% do valor total do projeto. Nos 
demais casos fora do bioma Amazônia, deverão ser aportadas contrapartidas financeiras de, 
no mínimo, 20% do valor total do projeto.

O apoio à implantação do CAR será feito prioritariamente através de operações com estados, 
que poderão firmar parcerias / contratações para a execução das ações necessárias, respeita-
da a legislação aplicável.

I 20 – Sistemas 
de monitoramen-
to do desmatamen-
to em outros biomas 
brasileiros

Apoio a projetos que contribuam para a criação ou aprimoramento de sistemas de monitora-
mento da cobertura florestal em outros biomas brasileiros, conforme diretrizes e critérios vi-
gentes (ver itens G 1 a G 20).

Item O apoio do Fundo Amazônia em outros países tropicais

I 21 – Sistemas 
de monitoramen-
to do desmatamen-
to em outros países 
tropicais

Apoio a projetos que contribuam para a criação ou aprimoramento de sistemas de monitora-
mento da cobertura florestal em outros países tropicais, conforme diretrizes e critérios vigen-
tes (ver itens H 1 a H 18).

Observação: caso não tenha ocorrido a revisão desses focos até 31.12.2016 os focos aqui definidos terão vigência até
a reunião imediatamente subsequente do Comitê Orientador do Fundo Amazônia.
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Pauta

14h Abertura: 
Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Gaetani
Diretor do BNDES, Henrique Paim

14h30 Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 17ª Reunião
14h45 Tema de Pauta:

Encaminhamentos em relação ao Ofício nº 167/2015/SECEX/MMA, noqual solicita-se a revisão e o 
redimensionamento dos projetos do Fundo Amazônia

16h15 Apresentação de Informes
1. Relato dos avanços e encaminhamentos das quatro comissões temporárias temáticas (Cerrado, 
cooperação Sul-Sul, setor privado e municípios)
2. Balanço do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
3. Preparação do Brasil para a COP-21 (Paris) e submissão da INDC Brasil
4. Declarações conjuntas sobre clima com China, EUA e Alemanha

17h30 Encaminhamentos
18h Encerramento

Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião

 RET da 17ª Reunião
2. Tema de Pauta 1

 Encaminhamentos em relação ao Ofício nº 167/2015/SECEX/MMA, no qual solicita-se a   
 revisão e o redimensionamento dos projetos do Fundo Amazônia

• Página de Instrução
• Apresentação (PPT) do Fundo Amazônia

3. Informes

• Relato dos avanços e encaminhamentos das quatro comissões temporárias temáticas  
 (Cerrado, cooperação Sul-Sul, setor privado e municípios)
• Balanço do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
• Preparação do Brasil para a COP-21 (Paris) e submissão da INDC Brasil
• Declarações conjuntas sobre clima com China, EUA e Alemanha

4. Regimento Interno do Comitê Orientador do Fundo Amazônia

• Decreto 6527/2008
• Diretrizes e Critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e focos de   
 atuação para o biênio 2015 e 2016

Abertura dos trabalhos
A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pelo Secretário-Executivo do MMA, 
Francisco Gaetani. 
  
Em seguida, passou a palavra para o Superintendente da Área de Meio Ambiente do BNDES, Gabriel 
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Visconti, que também cumprimentou todos os presentes e enalteceu o esforço de todos, que possibilitou 
a realização de uma segunda reunião do COFA no prazo definido na 17ª reunião.

1. Discussão e aprovação do RET da 17ª Reunião do COFA

Francisco Gaetani (MMA) perguntou aos membros do COFA se haveria alguma proposta de ajuste 
ou de aprimoramento na redação do RET da 17ª reunião desse Comitê. Na oportunidade, Kleber 
Luiz Santos dos Santos (COIAB) indagou se não estaria prevista para esta reunião um balanço do 
andamento da chamada pública para elaboração e implementação de Planos de Gestão Territorial e 
Ambiental (PGTAs) em Terras Indígenas. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) esclareceu que os projetos enquadrados no âmbito da chamada ainda 
não estavam com o processo de análise adiantados o suficiente para ser apresentado um balanço 
adequado, e que a ideia seria fazê-lo na próxima reunião do COFA. Todos estando de acordo, foi 
aprovado por unanimidade o RET da 17ª reunião do COFA.

2. Encaminhamentos em relação ao Ofício nº 167/2015/SECEX/MMA, no qual 
solicita-se a revisão e o redimensionamento dos projetos do Fundo Amazônia

Passou-se para a discussão acerca do Ofício nº 167/2015/SECEX/MMA. Francisco Gaetani 
(MMA) iniciou contextualizando a motivação para o envio do referido Ofício, enviado por ele ao 
Diretor Henrique Paim (BNDES). Afirmou que o Fundo Amazônia está encerrando um segundo ciclo 
de sua trajetória. O primeiro ciclo foi de identificação de caminho e de estruturação, com volume 
modesto de recursos desembolsados. O segundo ciclo é o atual, com uma carteira robusta, com o 
conjunto de aplicações feitas, com uma série de experiências já em processo de amadurecimento 
e alguns projetos se aproximando da sua conclusão. 
  
Mas há algumas questões a serem endereçadas, continuou, e o Ofício foi no sentido de sugerir ao 
BNDES, na condição de gestor, que observasse essas situações. Em seguida, Francisco Gaetani 
(MMA) apresentou uma tabela com o grau de execução dos projetos. A título de exemplo, observou 
que os estados e a União Federal apresentam desempenho mais problemático. A formulação original 
do Fundo Amazônia, continuou, prevê a captação de recursos condicionada à performance dos 
projetos e aos resultados alcançados. Concluiu que há uma situação no andamento dos projetos da 
União e dos governos estaduais que é bastante preocupante, inclusive no que tange projetos do 
próprio Ministério do Meio Ambiente. Esclareceu que essas foram as principais preocupações que 
motivaram o encaminhamento ao BNDES do Ofício nº 167/2015/SECEX/MMA, em que propôs ao 
banco avaliar mais detidamente a carteira de projetos, alguns dos quais com uma execução muito 
baixa, de modo a otimizar a utilização dos recursos disponíveis noFundo Amazônia. 
  
Francisco Gaetani (MMA) comunicou, então, que o governo alemão comprometeuse com um 
aumento substantivo de sua participação no Fundo Amazônia, de 100 milhões de euros nos 
próximos anos, até 2020, e também uma operacionalização de um empréstimo com o BNDES na 
área florestal, de valor análogo. Isso, disse, significa um aval ao trabalho desenvolvido e um 
compromisso do governo alemão com o Fundo Amazônia. Por outro lado, frisou, também aumenta 
a responsabilidade com relação à utilização dos recursos. 
  
Adicionalmente, prosseguiu Francisco Gaetani (MMA), haverá nas próximas semanas a visita da 
Ministra de Meio Ambiente da Noruega, que virá ao BNDES, quando estará com a Ministra Izabella 
Teixeira, e fará visita de campo a alguns projetos em execução. Isso vem aumentar a 
responsabilidade quanto à adequada alocação e prestação de contas dos recursos disponíveis ao 
Fundo Amazônia. 
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Do ponto de vista da gestão dos recursos, continuou Francisco Gaetani (MMA), uma das coisas que 
mais compromete a atuação do Fundo Amazônia são recursos alocados, mas não desembolsados 
ou não executados. Essa a razão do Ofício nº 167/2015/SECEX/MMA, e colocou-se à disposição para 
discutir o assunto, caso haja alguma dúvida, ou alguma coisa a ser esclarecida. Declarou confiar 
também na equipe do BNDES para conduzir essas negociações caso a caso, de forma profissional e 
cuidadosa. Destacou que o objetivo não é punir ninguém, não é romper compromissos. Finalmente, 
Francisco Gaetani (MMA) reiterou ser uma situação inadmissível a existência de recursos 
empoçados no Fundo Amazônia e abriu a palavra para outras manifestações. 
  
João Bosco dos Santos (FBOMS) perguntou quais os Estados que estão com recursos empoçados.  
  
Gabriel Visconti (BNDES) propôs fazer uma apresentação sobre o assunto, que serviria também 
para responder à questão de João Bosco dos Santos (FBOMS), bem como para equalizar o 
conhecimento de todos sobre o tema. Apresentou, então, um levantamento de informações desde 
a origem do Fundo Amazônia, desde quando as primeiras consultas foram recebidas, mostrando 
quantos projetos foram encaminhados ao Fundo Amazônia e quantos foram efetivamente 
aprovados, qual o valor daqueles projetos que chegaram ao BNDES e qual o valor que foi aprovado. 
Mostrou, então, que 519 projetos foram apresentados ao BNDES pleiteando recursos do Fundo 
Amazônia, no montante total superior a R$ 9 bilhões, ou seja, uma demanda mais de quatro vezes 
superior ao total das atuais disponibilidades, ainda que inferior ao potencial de captação. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) esclareceu ainda que o processo de trabalho do BNDES não começa na 
área de Meio Ambiente, mas na Área de Planejamento, que é a área que recebe todas as 
operações, não só aquelas do Fundo Amazônia, mas de qualquer operação, apoiada diretamente 
ou indiretamente de maneira não automática. O fluxo se inicia no Departamento de Prioridades, 
que analisa cada projeto à luz das Políticas Operacionais do BNDES e das Diretrizes do COFA, e os 
encaminha para o Comitê de Crédito e Enquadramento, integrado pelos Superintendentes do 
BNDES, que decide quais operações devem prosseguir para a análise ou não. Só nessa primeira 
triagem já há um volume grande de projetos que não passam, porque estão em desacordo, porque 
o pleito não faz sentido, porque está fora das regras, está fora do bioma, enfim, há inúmeras razões 
pelos quais projetos apresentados não são encaminhados para a próxima etapa. 
  
Ou seja, continuou Gabriel Visconti (BNDES), um percentual elevado dos projetos apresentados é 
eliminado já nesse primeiro filtro. Os que passaram dessa etapa são os 75 projetos que constam da 
carteira de projetos já aprovados, inclusive os já contratados, mais aqueles que estão sendo 
analisados pelas equipes do Fundo Amazônia e do Departamento de Prioridades. Dentre estes, se 
incluem aqueles apresentados por meio da chamada pública para elaboração e implementação de 
Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) em Terras Indígenas, referidos por Kleber Luiz 
Santos dos Santos (COIAB). 
  
Portanto, a demanda por recursos apresentada ao BNDES é muito superior ao montante aprovado, 
devido ao cuidado que o BNDES toma ao longo do fluxo de tramitação dos projetos, que resultam 
na seleção dos melhores projetos. O problema reside, acrescentou Gabriel Visconti (BNDES), no fato 
de que há problemas também na execução de alguns dos 75 projetos aprovados. 
  
Em seguida, Gabriel Visconti (BNDES) apresentou a composição da carteira dos 75 projetos aprovados, 
segundo a natureza dos proponentes, ressaltando que essas informações estão permanentemente 
disponíveis no site do Fundo Amazônia: os Estados hoje representam 45% aproximadamente do total 
de recursos aprovados, a sociedade civil 29%, União 21%, Universidades 2%, projetos internacionais 
(apenas um projeto, da OTCA – Organização do Tratado de Cooperação Amazônica) 2% e Municípios 
com cerca de 1%. Mencionou que esses percentuais seriam distintos se apresentados por número de 
projetos, pois, por exemplo, o número de projetos apresentados pelo Terceiro Setor é superior àqueles 
encaminhados pelos Estados, pois estes tem um valor médio naturalmente superior. 
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 Gabriel Visconti (BNDES) apresentou então um quadro com o grau médio de execução dos 
projetos (aferido como o percentual executado em relação ao prazo transcorrido médio 
ponderado). Os projetos da União têm um índice de execução de 0,10, os Estados de 0,31, o 
Terceiro Setor de 0,60, as Universidades de 0,67, os Municípios de 0,74 e o único projeto 
internacional, da OTCA, de 0,81. Mencionou que idealmente todos os projetos apresentariam 
índice de execução igual a 1, mas que isso não é factível, por variados motivos. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) referiu-se então à pergunta anteriormente formulada por João Bosco dos 
Santos (FBOMS), indagando quais Estados teriam os maiores problemas de execução. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) ponderou que talvez não fosse o caso de se analisar casos e situações 
individuais, sob pena de a reunião se estender de forma pouco produtiva. Propôs então que, por 
uma questão de efetividade, a discussão se concentrasse na análise dos problemas de execução 
em geral, bem como dasmedidas a se tomar para mitigá-los, de modo a buscar alcançar as metas 
pactuadas, os indicadores definidos e o escopo que foi planejado para cada projeto. Não obstante, 
continuou, nos casos de projetos com problemas na sua execução, a equipe do Fundo Amazônia 
buscará encaminhamentos, em conjunto com o proponente, que sejam positivos para o resultado 
final do projeto e para o resultado do Fundo. 
  
Em seguida, Gabriel Visconti (BNDES) apresentou um gráfico com a evolução das aprovações e 
desembolsos do Fundo Amazônia desde sua criação. No gráfico, fica explícito que na comparação 
do período 2014/2015 com o período 2013/2014 há uma redução no crescimento das aprovações 
e do desembolso, como consequência das dificuldades de execução apontadas, que dificultam 
novas aprovações e o volume de desembolsos. É necessária, continuou, a tomada de medidas 
para tratar dessas dificuldades. É essa a razão do Ofício nº 167/2015/SECEX/MMA. 
  
Gabriel Visconti (BNDES), então, elencou exemplos de motivos que levam a atrasos na execução de 
projetos: atrasos em licitações; desmobilização de equipes; descontinuidade do projeto; projetos 
elaborados por terceiros sem apropriação pelas equipes executoras; demora na obtenção de 
licenças e/ou manifestações de conformidade dos órgãos ambientais; dificuldades na 
sistematização da prestação de contas; dificuldades para viabilizar ou comprovar contrapartidas 
etc. Portanto, enfatizou que há a necessidade de que as partes envolvidas contribuam para sua 
solução, o BNDES enquanto gestor e os beneficiários enquanto executores dos projetos. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) apontou ainda que as soluções às vezes são distintas. Por isso, afirmou 
que a equipe do BNDES irá buscar identificar junto aos beneficiários quais são esses problemas e 
pensar em soluções conjuntamente, que podem passar por diferentes caminhos. Por exemplo, 
pode-se chegar à conclusão, em conjunto com o beneficiário, de que seja melhor reduzir o escopo 
do projeto, acelerar a sua execução e voltar em uma próxima etapa a pleitear um volume de 
recursos para a execução de um novo projeto. Ou eventualmente o beneficiário pode entender 
também que o projeto é inexequível, que não há como o levar adiante, sendo preferível o cancelar 
e apresentar um novo projeto. Enfim, há que se analisar caso a caso os projetos que apresentam 
problemas de execução e buscar uma solução pragmática, em acordo entre a equipe do Fundo 
Amazônia e cada beneficiário. Conforme apontado pelo Secretário Gaetani – e é esse o ponto 
fundamental – um projeto parado e não executado com volume de recursos disponibilizado, mas 
sem utilização, não interessa a nenhum dos envolvidos: nem aos beneficiários, nem ao gestor, nem 
os doadores e, principalmente, tampouco para o ator mais importante, o beneficiário final. 
  
Assim, prosseguiu Gabriel Visconti (BNDES), o BNDES já encaminhou ações em atendimento ao 
Ofício nº 167/2015/SECEX/MMA. Afirmou que o banco está realizando um diagnóstico dos projetos 
em curso, de modo a avaliar a possibilidade, em conjunto com cada beneficiário, da aceleração de 
execução ou da redução de seus escopos. O objetivo é fazer com que os projetos sejam 
executados. Eventualmente não será possível sua execução exatamente como foi planejado 
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originalmente, será necessário reduzir ou rever. O importante é ter algum encaminhamento, não 
ficar com um projeto parado achando que a solução virá sozinha. Foi esse, continuou, talvez o 
principal aprendizado desses seis anos de Fundo Amazônia, de que há situações em que alguns 
projetos podem ter tantas dificuldades que é mais indicado contornar, pensar em uma coisa 
menor, executável em um curto espaço de tempo, para depois pensar em uma coisa maior quando 
houver uma estruturação realmente mais consistente para isso. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) assegurou que o BNDES não irá unilateralmente vencer os contratos, ou 
solicitar a devolução imediata de recursos dos projetos com baixa execução. Irá buscar soluções 
em conjunto com os beneficiários, mas contando com a boa vontade de todos para entender a 
situação, de modo que ninguém saia prejudicado, mas buscando que o Fundo Amazônia volte a ter 
uma trajetória ascendente de desembolsos e de aprovações. 
  
Na sequência, Gabriel Visconti (BNDES) solicitou a manifestação dos demais integrantes do COFA. 
  
Carlos Edegard de Deus (Estado do Acre) comentou que o Estado do Acre foi o primeiro 
estado a ser beneficiário do Fundo Amazônia. Admitiu que foram cometidos erros na execução 
desse primeiro projeto, mas que aos poucos foram sendo corrigidos e que agora ele está seguindo 
um curso normal de execução. Um segundo projeto do Acre foi aprovado, o projeto de implantação 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no estado, que está sendo executado com sucesso. 
  
Comentou que o que houve foi um aprendizado mútuo, em que por um lado o Fundo Amazônia 
ampliou sua equipe para fazer face à sua demanda e por outro o Governo do Acre melhorou seus 
procedimentos, tendo como resultado a adequada execução dos projetos que ora se verifica. Em 
decorrência, o Acre vem sendo solicitado por outros estados a orientar na execução de projetos 
de implantação do CAR. Lembrou que há ainda muitos recursos disponíveis no Fundo Amazônia e 
que é do interesse de todos a adequação de procedimentos de modo a possibilitar a correta 
utilização desses recursos. 
  
Niro Higuchi (SBPC) indagou quantos dos 75 projetos aprovados estão com problemas de 
execução, lembrando que alguns deles já foram concluídos. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) esclareceu que cinco projetos já foram encerrados, mas que nem 
todos os outros setenta projetos aprovados estão com problemas, mas apenas alguns. Pontuou 
que os proponentes do setor público apresentam uma proporção maior de projetos com 
problemas de execução, ressaltando-se que os municípios tem tido boa execução. 
  
Continuando, comentou que, conforme mencionado pelo Secretário do Acre, Carlos Edegard de 
Deus, houve um aprendizado também pelo BNDES. Ressaltou que o Fundo Amazônia foi 
totalmente inovador para o BNDES, uma vez que exigiu uma série de procedimentos em relação à 
governança, comunicação e transparência, que hoje servem de exemplo para o restante do 
BNDES. Por outro lado, conforme também mencionou Edegard de Deus, os beneficiários também 
tiveram um aprendizado, conforme verificado, por exemplo, pela melhoria no andamento do 
segundo projeto contratado com o Acre, em relação ao primeiro. 
  
De toda sorte, enfatizou que a tendência é de melhoria do quadro geral de execução, tanto pelo 
aprendizado mútuo verificado, como também em consequência das medidas que estão sendo 
tomadas pela equipe do BNDES em colaboração com os beneficiários. Assim, concluiu Gabriel 
Visconti (BNDES), a expectativa é que já em 2016 os problemas apontados estejam todos 
equacionados, graças à colaboração entre o BNDES, o Ministério do Meio Ambiente e de cada um 
dosbeneficiários, seja público ou oriundo da sociedade civil. 
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Mário Cardoso (CNI) parabenizou o Ministério do Meio Ambiente pelo Ofício nº 167/2015/SECEX/
MMA, comentando que refletiu bem as preocupações manifestadas na última reunião do COFA. 
Sugeriu, também, que o gráfico apresentado com o índice de execução dos projetos seja 
apresentado em todas as reuniões do COFA. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) agradeceu e elogiou a sugestão, comunicando que será acatada. 
  
Kleber Santos (COIAB) manifestou sua concordância sobre a adequação de se manter a atenção 
quanto ao grau de execução dos projetos. Entretanto, expressou sua preocupação quanto às 
orientações contidas no Ofício nº 167/2015/SECEX/MMA no sentido de redimensionar os valores 
dos projetos em fase de enquadramento e análise. Lembrou que há vários projetos cujos 
beneficiários finais são povos e comunidades indígenas, em particular aqueles encaminhados por 
meio da Chamada Pública de Apoio à Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, que se 
encontram nessas fases. Expressou sua preocupação com a expectativa gerada nas comunidades 
indígenas potencialmente beneficiadas por esses projetos. 
  
Francisco Gaetani (MMA) afirmou ser muito pertinente o comentário de Kleber Santos (COIAB), 
que demonstrou uma preocupação de antecipar problemas, mas comentou que objetivamente o 
foco da preocupação expressa no Ofício nº 167/2015/SECEX/MMA não é o Terceiro Setor. 
  
Comentou que Terceiro Setor está desempenhando bem e lembrou que em todo Fundo que 
envolva doações há um componente de experimentação, sendo natural que haja aprendizado, de 
que haja falhas e dificuldades. Mas, repetiu, a motivação do Ofício não foi o Terceiro Setor, mas 
principalmente os proponentes do setor público. Lembrou que as instituições do Terceiro Setor já 
estão apresentando projetos no âmbito da segunda chamada pública no âmbito do Fundo 
Amazônia, tendo transcorrido sem percalços o andamento da primeira chamada pública. Afirmou 
que o foco da preocupação são as instituições públicas, federais e estaduais. Lembrou, ainda, que 
o setor de pesquisas e desenvolvimento, inclusive universidades, também está com um 
desempenho muito interessante. 
  
Francisco Gaetani (MMA) ressaltou que os casos de projetos cujos beneficiários são instituições 
públicas em que há recursos empoçados, esterilizados, criam uma situação que compromete a 
credibilidade da gestão do Fundo Amazônia. Por fim, informou que o Ministério do Meio Ambiente 
pretende trabalhar, inclusive no âmbito do COFA, a temática de pesquisa e desenvolvimento em 
sintonia mais estreita com órgãos do Ministério de Ciências e Tecnologia e do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O BNDES tomará medidas, acordadas com os beneficiários responsáveis pela execução 
dos projetos em que esteja ocorrendo dificuldades de execução, visando acelerar a sua 
implementação ou a redução do seu escopo.
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3. Informes

a) Relato dos avanços e encaminhamentos das quatro comissões temporárias 
temáticas (Cerrado, cooperação Sul-Sul, setor privado e municípios)

Comissão Cerrado:

Gabriel Lui (MMA) inicialmente destacou que o funcionamento das comissões temáticas está 
sendo um espaço de discussão altamente qualificado. Informou que a Comissão Cerrado usou 
como ponto de partida de suas discussões o documento PP Decisões e encaminhamentos O 
BNDES tomará medidas, acordadas com os beneficiários responsáveis pela execução dos projetos 
em que esteja ocorrendo dificuldades de execução, visando acelerar a sua implementação ou a 
redução do seu escopo. Cerrado (Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das 
Queimadas no Cerrado), bem como um conjunto de perguntas orientadoras elaboradas pelo MMA 
para organizar as discussões. 
  
Considerando que está sendo colocada em debate a expansão do apoio do Fundo Amazônia no 
bioma Cerrado, o primeiro tópico discutido pela Comissão endereçou as ações que deveriam ser 
priorizadas dentro desse bioma. Mencionou que uma primeira reflexão dos membros da Comissão 
foi que as ações apoiadas pelo Fundo Amazônia deveriam estar alinhadas com os 12 macro-
objetivos do PP Cerrado. 
  
Em relação à área, isto é, quais seriam as áreas prioritárias a serem atendidas, informou que houve 
um debate bastante produtivo, inclusive abordando uma demanda que já tinha sido colocada 
pelos estados da Amazônia, a saber, a expansão da ação do Fundo Amazônia para todo o limite da 
Amazônia Legal e não apenas o bioma Amazônia, como hoje consta do Decreto n° 6.527/2008. 
  
Avaliou que a Comissão alcançou consenso em relação ao tema de expandir o apoio do Fundo 
Amazônia para toda a Amazônia Legal, inclusive devido a ser essa a área que tem o desmatamento 
monitorado pelo Sistema Prodes do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), bem como ser 
esse o recorte adotado pelas políticas públicas brasileiras em relação à Amazônia, que introduziu 
no conceito de Amazônia Legal uma borda (“buffer”) de proteção do bioma Amazônia. Dessa forma, 
feita essa alteração, a parcela do bioma Cerrado que se encontra na Amazônia Legal passaria a 
ser objeto do apoio irrestrito do Fundo Amazônia, haja vista que hoje o apoio do Fundo Amazônia 
a projetos fora do bioma Amazônia se limita a projetos de desenvolvimento de sistemas de 
monitoramento e controle do desmatamento. 
  
Ainda com relação à área do bioma Cerrado a ser apoiada para além da Amazônia Legal, Gabriel 
Lui (MMA) acrescentou que foi discutida a possibilidade de serem definidas áreas específicas nos 
documentos bianuais (“Focos para Apoio do Fundo Amazônia”) que são aprovados pelo Comitê 
Orientador do Fundo Amazônia – COFA. 
  
Uma das áreas apontadas pela Comissão como prioritária foi a região denominada de Matopiba 
nos estados da Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. Informou que apesar do consenso da Comissão 
quanto à prioridade dessa área passar a serbeneficiada com um apoio expandido do Fundo 
Amazônia, não houve igual consenso quanto se essa região deveria ser incluída em caráter 
permanente como objeto do apoio do Fundo Amazônia ou, alternativamente, a sua inclusão deveria 
ser dar temporariamente por meio de diretriz bianual do COFA. 
  
No que tange o restante do bioma Cerrado, foi discutido pela Comissão que poderia estar 
contemplada a possibilidade de áreas específicas serem apoiadas a partir de definição específica 
do COFA nas diretrizes do Fundo Amazônia (focos bianuais). A Comissão também discutiu a 
possibilidade de ser proposta uma expansão do limite de 20% do apoio do Fundo Amazônia a 
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projetos em outros biomas brasileiros, haja vista que o escopo desse apoio estaria sendo ampliado 
no que tange o bioma Cerrado. 
  
Após o relato, João Bosco dos Santos (FBOMS) manifestou o interesse do Fórum Brasileiro de 
ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – FBOMS integrar a Comissão 
Cerrado, ressaltando a vinculação de várias organizações que atuam nesse bioma à FBOMS. 
  
Francisco Gaetani (MMA) mencionou a crescente demanda de apoio do Fundo Amazônia a 
projetos fora do bioma Amazônia, bem como de apoio no âmbito da cooperação Sul – Sul, o que 
pressiona o limite de 20% dos recursos do Fundo Amazônia disponíveis para o apoio a projetos 
fora do bioma Amazônia. 
  
Ana Luiza Peterlini (MT) pontuou que ampliar a atuação do Fundo Amazônia do bioma 
Amazônia para Amazônia legal corresponde a uma reivindicação dos governadores da Amazônia, 
conforme a Carta de Cuiabá, de 29.05.2015 (“Pacto pela Valorização da Floresta e Redução de 
Emissões do Desmatamento (REDD+) na Amazônia Legal). Acrescentou que ampliar o escopo do 
apoio do Fundo Amazônia no bioma Cerrado fora da Amazônia Legal exigirá o estabelecimento de 
limites territoriais do apoio dentro desse bioma, haja vista que o bioma Cerrado é muito extenso, 
alcançando do Piauí ao Paraná.

Comissão Sul – Sul:

Em seguida Daniela Baccas (BNDES) passou a relatar o andamento dos trabalhos da Comissão 
Sul–Sul, destacando inicialmente que os debates se deram em torno de dois eixos, a saber, 
conteúdo dos projetos internacionais do Fundo Amazônia e governança e operacionalização 
desses apoios financeiros. 
  
Com relação ao conteúdo foi lembrado que por restrições normativas do Decreto n°6.527/2008 
e das diretrizes estabelecidas pelo COFA, o apoio do Fundo Amazônia em outros países tropicais 
está limitado a projetos que contribuam para a criação ou aprimoramento de sistemas de 
monitoramento da cobertura florestal. 
  
Foi discutida a ampliação desse escopo de forma a apoiar outros países na construção do nível 
de referência de emissões florestais para pagamentos por resultados de REDD+. No âmbito da 
Comissão Sul-Sul também foi discutido modificar o conceito de países tropicais para países em 
desenvolvimento ou países com florestas, já que o atual conceito impede o apoio a alguns países, 
inclusive na América do Sul, que talvez devessem ser apoiados pelo Fundo Amazônia. 
  
Com relação à temática da governança dos projetos internacionais do Fundo Amazônia, relatou que 
alguns pontos já foram referendados pelo grupo como importantes de serem endereçados. O primeiro 
deles refere-se à necessidade de ter um arcabouço institucional para que os projetos internacionais 
do Fundo tenham um fluxo mais célere e eficiente, com uma governança institucionalizada. 
  
Isso incluiria a definição de um fluxo de responsabilidades e atribuições, principalmente entre os 
três atores principais, a saber, o próprio BNDES como financiador, o MMA como entidade técnica 
de apoio a esses projetos e o Itamaraty (MRE). 
  
Acrescentou que a importância do Itamaraty foi destacada no âmbito da Comissão Sul-Sul, 
devendo ser pensado como ampliar as atribuições e a participação do MRE nos projetos 
internacionais do Fundo. Informou que a Agência Brasileira de Cooperação – ABC também 
participou com alguns subsídios, inclusive a notícia de que hoje não existe um marco institucional 
para a cooperação Sul-Sul prestada pelo Brasil a outros países em desenvolvimento. 
  



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 234

RET 18

<

Por fim, mencionou que o grupo também entendeu importante deixar claro nas diretrizes do Fundo 
Amazônia quais seriam os elementos essenciais para um projeto ser apoiado e quais requisitos 
teriam que ser atendidos por um proponente que se habilite a executar esses projetos. 
  
Arno Jerke (MAPA) comentou que a quantidade atual de recursos disponíveis é um problema 
para o Fundo Amazônia face os desafios que enfrenta. Diante dessa restrição financeira, ponderou 
que talvez devesse ser avaliada uma redução do escopo da atuação internacional do Fundo, após 
a devida análise diplomática. 
  
Francisco Gaetani (MMA) argumentou que há a visão do Fundo Amazônia como um 
instrumento de cooperação Sul-Sul e de cooperação triangular global. E ainda, que na medida 
em que os doadores também tenham interesse nessa perspectiva não deverá haver um 
constrangimento de recursos financeiros provenientes de doações para essa finalidade.

Comissão Setor privado:

Gabriel Lui (MMA) relatou que a comissão inicialmente discutiu como ampliar a participação 
do setor privado na economia florestal de espécies nativas. Com relação ao setor madeireiro, 
houve consenso de que há necessidade de aprimorar o ambiente normativo e regulatório dessa 
atividade, e ainda, que isso não é necessariamente papel do setor privado, mas que este tem a 
experiência para mostrar quais são os pontos e os gargalos que precisam ser enfrentados. 
  
Em relação ao setor não madeireiro foi discutido pela comissão o fomento aos arranjos produtivos 
sustentáveis e de como deveria se dar a participação do setor privado na estruturação de cadeias 
dos produtos da sociobiodiversidade. Mencionou que nessa discussão foram colocados exemplos 
como o da Coca Cola, no fomento da cadeia de açaí, do Walmart, no fomento da cadeia da 
castanha e outros. 
  
A comissão discutiu ainda a possibilidade de implementação desse tipo de apoio por meio de 
chamada pública, considerada uma forma interessante de ordenar a demanda e garantir que 
o apoio seja direcionado para as ações julgadas prioritárias. Ressaltou, ainda, o entendimento 
de que deverá ser feita uma rodada prévia de conversas com empresas para levantar as 
possibilidades de cooperação. 
  
Mencionou que o setor empresarial, apesar de vir a auferir benefícios nesse tipo de modelo, seria um 
parceiro e não o beneficiário direto dos recursos do Fundo Amazônia. Nesse contexto a comissão 
discutiu também o tema das salvaguardas a serem observadas em arranjos dessa natureza. 
  
Como encaminhamento de suas atividades, a comissão se propôs a conhecer experiências 
anteriores de parcerias estabelecidas entre populações tradicionais e o setor privado na 
estruturação de cadeias de produtos da sociobiodiversidade, a fim de mapear os fatores de 
sucesso e insucesso dessas experiências. 
  
Francisco Gaetani (MMA) manifestou o entendimento de que o apoio ao setor privado não 
deveria ser dar diretamente às empresas. Aproveitou para mencionar que a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa e a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP desenvolvem 
um trabalho de suporte à pesquisa onde o recurso entra no contexto de mobilização de recursos 
adicionais, com direcionamentos muito específicos. Sugeriu, então, que a comissão também 
discuta com a Embrapa e a FINEP como apoiar o desenvolvimento do setor privado na Amazônia 
de forma consistente com os objetivos do Fundo Amazônia, de forma a aproveitar as capacidades 
adicionais dessas instituições de excelência. 
Luiz Fernandes Rocha (PA) relatou os esforços que estão feitos no estado do Pará para inibir o 
comércio ilegal de madeira, destacando que essa ação vem sendo desenvolvida pela Secretaria 
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Estadual de Meio Ambiente do Pará de forma integrada com os órgãos do sistema de segurança. 
Mencionou que nos meses de julho e agosto de 2015 foram deslanchadas três grandes operações 
no estado do Pará, onde vários responsáveis pelo desmatamento ilegal foram presos. 
  
Destacou que esse tipo de operação de repressão ao comércio ilegal de madeira beneficia aqueles 
que trabalham corretamente e que são prejudicados por aqueles que trabalham ilegalmente. Pontuou 
que as ações de repressão resultaram de um trabalho que conjuga monitoramento, inteligência e 
investigação, priorizando a punição dos grandes beneficiários dessas atividades ilegais. 
  
Fez referência ao estado do Mato Grosso que também realizou uma operação recente de repressão a 
esse tipo de ilícito, destacando que é necessário fechar o cerco à madeira ilegal em toda a Amazônia. 
  
Ressaltou, por fim, os esforços que o estado do Pará vem desenvolvendo para imprimir maior 
celeridade e transparência à aprovação dos planos de manejo, de forma a valorizar aqueles que 
trabalham direito, bem como permitir o acompanhamento de toda a cadeia de custódia da madeira. 
  
Francisco Gaetani (MMA) parabenizou os resultados alcançados pelo estado do Pará na 
repressão do comércio ilegal de madeira, tendo aproveitado para enfatizar a necessidade de 
integração das bases de dados dos governos estaduais com os dados do governo federal, de 
forma a que se saiba quanto do desmatamento é legal e quanto é ilegal. 
  
Ana Luiza Peterlini (MT) relatou que de fato foi efetuada em agosto de 2015 uma grande 
operação de repressão ao comércio ilegal de madeira no estado do Mato Grosso. E ainda, que foi 
detectada no início de 2015 uma fraude no SISFLORA, o sistema de controle de produtos florestais 
utilizado pelos estados do Mato Grosso e Pará, que acabou permitindo a inserção ilegal de muitos 
créditos de forma virtual. Exemplificou que somente no mês de janeiro de 2015 foram inseridos 
150.000m² de créditos irregulares. 
  
Sublinhou que para combater essa competição desleal é necessário investir no melhoramento da 
gestão florestal e nos controles da cadeia produtiva da madeira, tanto o Sistema DOF quanto os 
sistemas próprios dos estados. 
  
Destacou que nas discussões da Comissão Setor Privado apresentou sua avaliação de que uma das 
formas para melhorar os sistemas de controle da cadeia da madeira é fazer o seu rastreamento por 
meio de chips eletrônicos. E ainda, que é necessário encontrar uma forma de incentivar o manejo 
do pequeno produtor de madeira, que é praticamente inexistente no Mato Grosso. 
  
Carlos Edegard de Deus (AC) informou que no estado do Acre foi constituída uma força tarefa 
integrando o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 
o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e os órgãos estaduais. Acrescentou 
que como contraponto a essas ações de comando e controle também estão sendo incentivadas 
atividades de manejo nas áreas de floresta e de piscicultura, criação de pequenos animais e 
outras atividades sustentáveis nas áreas já abertas, como uma forma de reduzir o avanço do 
desmatamento da floresta. 
  
Mário Cardoso (CNI) ressaltou que o custo de produzir madeira na região Amazônica é muito 
alto, pois as dificuldades são muito grandes. Salientou que o setor madeireiro que está dentro da 
conformidade legal recomenda que seja reforçada a fiscalização com a repressão do comércio de 
madeira ilegal, já que este representa uma concorrência desleal àqueles que produzem dentro da 
lei. Adicionalmente, manifestou que é necessária a melhoria do arcabouço regulatório que rege 
essa indústria. Resumiu manifestando o entendimento de que é necessário atuar nessas duas 
vertentes, facilitando quem atua na legalidade e responsabilizando com o rigor da lei aqueles que 
atuam à margem da lei. 
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Rafik Saab (FNBF) manifestou achar interessante a utilização de chips eletrônicos para o 
rastreamento da madeira, todavia, ponderou que essa providência representaria mais um custo 
para o negócio do manejo madeireiro. Em face dessas considerações e da própria política pública 
de combate ao desmatamento, colocou a pergunta se o custo desses chips eletrônicos não 
deveria ser uma contrapartida do estado, que forneceria esses chips quando da concessão da 
autorização para o manejo madeireiro.

Comissão Municípios:

Juliana Santiago (BNDES) inicialmente relembrou o histórico do apoio do Fundo Amazônia aos 
municípios da Amazônia. Mencionou que apesar da carteira atual apresentar um bom percentual de 
execução houve um conjunto de projetos de municípios que foram cancelados por diferentes motivos. 
  
Relatou que no âmbito da Comissão Municípios foi discutido primeiramente qual deveria ser o foco 
do apoio do Fundo Amazônia, tendo sido identificado que a recuperação florestal poderia ser uma 
ação importante a ser apoiada por meio desses entes públicos. Dessa forma, seriam priorizadas 
a restauração florestal de áreas de preservação permanente (APPs), de áreas degradadas de 
pequenos imóveis rurais, bem como o reflorestamento objetivando a proteção de recursos hídricos 
e a recarga de aquíferos. 
  
Mencionou que um segundo ponto discutido foi qual deveriam ser as áreas a serem priorizadas, 
haja vista que há mais de 500 municípios no bioma Amazônia. Uma possibilidade aventada 
foi de apoiar consórcios públicos intermunicipais, todavia, foi apontado que se trata de um 
arranjo relativamente novo e, por conseguinte ainda pouco disseminado. Em face disso e da 
impossibilidade de serem apoiados diretamente todos os municípios por conta de seu grande 
número, aventou-se a alternativa de ser feita uma chamada pública de projetos para esse público. 
  
Francisco Gaetani (MMA) salientou que o universo dos municípios é bastante heterogêneo. 
Mencionou que na área de saneamento básico o estado do Amazonas, por exemplo, teve uma 
experiência muito exitosa com consórcio. Dessa forma, sugeriu à Comissão Municípios que esteja 
aberta à ideia de combinar diferentes instrumentos de apoio aos municípios da Amazônia.

b) Balanço do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Raimundo Deusdará (SFB) iniciou sua apresentação informando que todas as informações 
sobre o CAR que estaria compartilhando se encontram na página do Serviço Florestal Brasileiro 
(SFB) na internet. 
  
Esclareceu que o CAR se tornou um registro de âmbito nacional com o “Novo” Código Florestal (Lei 
n° 12.651/2012), sendo de natureza declaratória e obrigatório para todas as propriedades e posses. 
Destacou que o novo marco legal prevê a suspensão do crédito agrícola a todo e qualquer imóvel 
rural que não esteja inscrito no CAR a partir de 2017. 
  
Destacou os principais benefícios de adesão ao CAR para os produtores rurais como por exemplo 
a suspensão de sanções e acesso a programas de regularização ambiental – PRA, a certificação 
de ativos florestais e acesso a programas envolvendo pagamento por serviços ambientais; para 
as agências de meio ambiente mencionou a possibilidade de diferenciação de desmatamento 
legal e ilegal, o monitoramento e combate ao desmatamento, a sua utilização como ferramenta de 
apoio ao licenciamento e para fins de formulação de políticas públicas e para a melhoria da gestão 
ambiental. Por fim, mencionou que para as empresas e os consumidores o CAR permite a escolha 
de produtos e serviços oriundos de imóveis rurais que cumprem o Código Florestal. 
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Como exemplo concreto da utilidade do CAR para fins de formulação de políticas e programas 
públicos, mencionou que está em estudo o lançamento de fundos que financiem a recuperação 
de nascentes, sendo que toda a análise dessa iniciativa está sendo feita a partir dos dados do 
CAR. Assim, por meio do CAR estão sendo identificadas quais são as áreas de carga e recarga 
de reservatórios para abastecimento humano que apresentam o maior déficit de APP, permitindo 
dessa forma a definição das áreas críticas para a recuperação de nascentes. 
  
Destacou, também, que com o CAR será possível saber qual é a real dimensão das áreas de APP 
e reserva legal que terão que ser recuperadas no país como um todo. Acrescentou, ainda, que o 
país passará a ter um diagnóstico de como estão distribuídas as florestas e as vegetações nativas 
remanescentes nas propriedades e posses rurais, ou seja, o país saberá a dimensão das reservas 
florestais nas propriedades e posses privadas. 
  
Raimundo Deusdará (SFB) em seguida falou sobre a rastreabilidade da madeira nas concessões 
florestais do governo federal. Inicialmente lembrou que a concessão florestal é uma delegação onerosa, 
feita pelo poder concedente, do direito de praticar manejo florestal sustentável para exploração de 
produtos e serviços numa unidade de manejo, mediante licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou 
não, que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e prazo determinado. 
  
Na sequência apresentou o sistema de rastreabilidade da madeira adotada nas concessões 
públicas, constituído de um sistema informatizado que controla a produção da madeira das 
concessões florestais, desde a floresta, passando pela serraria, até chegar ao mercado consumidor, 
bem como o controle georreferenciado das árvores e o rastreamento da madeira serrada ao longo 
da cadeia de comercialização. 
  
Francisco Gaetani (MMA) comentou que dentro das concessões florestais do governo federal 
a tecnologia está avançando muito, sendo agora um desafio generalizar esses avanços em todo o 
bioma Amazônia.

c) Preparação do Brasil para a COP-21 (Paris), submissão da INDC Brasil e declarações 
conjuntas sobre clima com China, EUA e Alemanha

Carlos Klink (MMA) inicialmente destacou que o ano de 2015 é um ano crucial para as 
negociações no âmbito da Convenção sobre Mudanças do Clima das Nações Unidas (UNFCCC). 
Destacou que na Conferência das Partes – COP 21, que acontecerá em Paris, deverá ser definido 
um novo acordo global de corte de emissões de gases de efeito estufa (GEE). 
  
Ressaltou que o desafio é promover mudanças estruturais nos modelos de desenvolvimento a 
nível mundial e, com isso, limitar o aumento da temperatura média da terra a até 2°C em relação 
ao período pré-industrial. 
  
Relatou o processo de amplas discussões internas para a construção da Contribuição 
Nacionalmente Determinada (INDC) a ser apresentada pelo Brasil em Paris, envolvendo a 
sociedade civil, a academia e o governo brasileiro. 
  
Ressaltou que esse novo acordo internacional deverá ter forte repercussão não só no setor de 
conservação de estoques de carbono florestal, mas também implicará em profundas mudanças 
em diversos setores econômicos. Salientou que será necessário pensar o desenvolvimento 
brasileiro a médio e longo prazos, traçando uma rota para o Brasil se tornar uma economia de 
baixa emissão de carbono. 
Informou que o Brasil reduziu em cerca de 40% suas emissões de GEE entre 2005 e 2012, o que 
representa uma redução muito expressiva que guarda grande correlação com a redução do 
desmatamento. Acrescentou que o desmatamento, que representava no passado aproximadamente 
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58% das emissões brasileiras, responde atualmente por cerca de 16% do total dessas emissões. 
  
Em face dessa clara mudança no perfil das emissões brasileiras manifestou que será necessário 
dedicar especial atenção aos planos nacionais de energia e de agricultura de baixo carbono, a fim 
de que o país atinja as metas que venham a ser definidas. 
  
Carlos Klink (MMA) informou que houve forte sinalização da prioridade de que se reveste o tema 
da conservação e da restauração florestal tanto na declaração conjunta divulgada quando da visita 
oficial do Primeiro-Ministro da República Popular da China ao Brasil, quanto na declaração conjunta 
Brasil-Estados Unidos sobre Mudança do Clima tornada pública em Washington, D.C. Nesse 
contexto mencionou que o Brasil tem dezenas de milhões de hectares de pastagens degradadas 
que poderiam ser melhor aproveitadas ou restauradas através de florestas. 
  
Mencionou que Brasil e EUA, reconhecendo a necessidade de acelerar o emprego de energia 
renovável para ajudar a mover suas economias, pretendem atingir, individualmente, 20% de 
participação de fontes renováveis – além da geração hidráulica – em suas respectivas matrizes 
elétricas até 2030. 
  
No contexto da recente visita ao Brasil da Chanceler da República Federal da Alemanha, Angela 
Merkel, destacou a importância da parceria existente entre os dois países, informando que esta 
vem se intensificando. Mencionou que a Alemanha não só declarou o compromisso de fazer novas 
doações ao Fundo Amazônia como também sua disposição de apoiar com recursos financeiros outras 
iniciativas de redução de emissões de GEE. Por fim, ressaltou ainda o protagonismo da Alemanha na 
proposição de um processo de descarbonização da economia global até o final do século XXI.

4. Encerramento

Francisco Gaetani (MMA) tomou a palavra, agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião.

Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento

Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Inovação

Francisco Gaetani (Secretário Executivo 
do Ministério do Meio Ambiente)
Carlos Augusto Klink (Secretário de 
Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental)

Arno Junior (S) Jailson Bittencourt de Andrade (T)

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES

Estado do Acre Estado do Amazonas

Gabriel Rangel Visconti (S) Carlos Edegard de Deus (T)
Magaly Medeiros (S)

Luís Henrique Piva (S)
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Estado do Mato Grosso Estado do Pará Estado do Tocantins

Ana Luíza Peterlini de Souza (T) Luiz Fernandes Rocha (T) Luzimeire Ribeiro de M. carreira (T)

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Confederação Nacional da 
Indústria – CNI

João Bosco dos Santos (T)
Adriana Ramos (S)

Kleber Luiz Santos dos Santos (T) Mário Augusto de C. Cardoso (T)

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Rafik Hussein Saab Filho (R) Antoninho Rovaris (T) Niro Higuchi (T)

Ausentes
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Casa Civil da Presidência da República
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
Estado do Amapá
Estado do Maranhão
Estado de Rondônia
Estado de Roraima

Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES

Juliana Santiago
Daniela Baccas
Ângela Skaf
Bernardo Braune
Daniel Soeiro
Claudia Nessi
Rodrigo Brito
André Ferro
Gil Borba

Caroline Sardenberg
Juliana Alvim
Fábio Plotkowski
Dílson Pires
Márcio Onodera
Raphael Stein
Mariana Lima
Isabela Chan
Ana Paula Donato

Renata Gessullo
Adriana Nazaré
Mariana Bloomfield
Aline Brandão
Eduardo Sá
Ludmila Costa
Gabriel Areal

Embaixada da Noruega Embaixada da Alemanha KfW

Anahita Yousefi
Patrícia Bethlem

Lennart Eisenbraeger
Joachim Schemel

Christian Lauerhass

MMA SFB GIZ

Gabriel Henrique Lui
Raul Oliveira
Mônica Negrão
Luciano Oliva

Raimundo Deusdará Helmut Eger
Annemieke Alberts
Heliandro Maia
Bernardo Anache
Janina Budi

SEMA Pará Governo do Pará MAPA

Maria Gertrudes Oliveira Justiniano Netto
Felipe Zagalo

Jefé Leão Ribeiro
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Pauta

9h30 Abertura:
Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Gaetani
Diretor do BNDES, Henrique Paim

10h Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 18ª Reunião
10h30 Tema de Pauta 1:

Andamento e encaminhamentos das Comissões (Cerrado, Sul-Sul, Municípios e Setor Privado)
11h30 Apresentação de Informes:

1. Relato e encaminhamentos da COP21
2. Criação da Comissão Nacional e estabelecimento da Estratégia Nacional de REDD+ (Decreto nº 
8.576/2015 e Portaria MMA nº 370/2015)
3. Ministério do Meio Ambiente: assuntos gerais

13h Encerramento

Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião / RET da 18ª Reunião
2. Tema de Pauta 1
 Andamento e encaminhamentos das Comissões (Cerrado, Sul-Sul, Municípios e Setor 
Privado)

• Página de Instrução
3. Informes

I. Relato e encaminhamentos da COP 21
II. Criação da Comissão Nacional e estabelecimento da Estratégia Nacional de REDD+ 
(Decreto nº 8.576/2015 e Portaria MMA nº 370/2015)
III. Ministério do Meio Ambiente: assuntos gerais

 Decreto n° 6.527/2008
 Diretrizes e Critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e focos de atuação  
       para o biênio 2015 e 2016

Abertura dos trabalhos
A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pelo Secretário-Executivo do MMA, 
Francisco Gaetani, que informou que o Diretor da Área de Meio Ambiente do BNDES, Henrique Paim, iria 
chegar em seguida para a reunião. Destacou a importância da realização dessa reunião, de forma não só a 
manter o calendário de reuniões ordinárias como também possibilitar os informes sobre a 21ª Conferência 
do Clima, ocorrida em Paris, que são pertinentes ao processo decisório dos membros do COFA.

1. Discussão e aprovação do RET da 18ª Reunião do COFA

Francisco Gaetani (MMA) indagou aos membros do COFA se haveria alguma proposta de ajuste 
ou de aprimoramento na redação do RET da 18ª reunião desse Comitê. Como não houve nenhuma 
proposta de modificação, foi aprovado por unanimidade o RET da 18ª reunião do COFA.
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2. Andamento e encaminhamentos das Comissões (Cerrado, Sul-Sul, Municípios e Setor Privado)

Em seguida, Francisco Gaetani (MMA) encaminhou o principal item da pauta, a discussão do 
andamento e encaminhamentos das Comissões (Cerrado, Sul-Sul, Municípios e Setor Privado). 
Passou então a palavra para o Superintendente da Área de Meio Ambiente do BNDES, Gabriel 
Visconti. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) informou que a Comissão Municípios, cuja coordenação foi atribuída 
ao BNDES, está avaliando se é mais indicado estabelecer como beneficiário dos recursos do Fundo 
Amazônia: 1) consórcios de municípios; 2) municípios; ou 3) ambos os casos. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) afirmou que há opiniões distintas dentro dessa comissão, se por um lado 
os consórcios municipais podem viabilizar projetos mais estruturantes; por outro, sua estrutura 
legal poderia vir a dificultar a execução dos projetos. Portanto, haveria ganhos e perdas na adoção 
desse tipo de estrutura. Mencionou que o Fundo Amazônia já aprovou projetos diretamente com 
municípios, com bons índices de execução, embora com valores médios modestos, contrariando a 
estratégia definida pelo COFA de se buscar projetos com maior escala. 
  
Mencionou que também está em debate no âmbito da Comissão Municípios o tipo de projeto a ser 
apoiado, se, por exemplo, o apoio deverá ser restrito à restauração florestal, o que estaria alinhado à 
pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (intended Nationally Determined Contribution– 
iNDC) assumida pelo Brasil, de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. 
  
Francisco Gaetani (MMA) solicitou que Gabriel Visconti (BNDES) detalhasse o argumento 
contrário à contratação com consórcios municipais pelo Fundo Amazônia. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) argumentou que a experiência pretérita do BNDES em trabalhar com 
consórcios municipais teve resultados nem sempre exitosos, a despeito de casos bem sucedidos, 
informando que operações com municípios individuais tiveram em geral melhor desempenho. 
  
Francisco Gaetani (MMA) comentou que os consórcios de municípios foram exitosos no âmbito 
dos planos estaduais e municipais de saneamento básico do estado do Amazonas,. Ponderou, 
ainda, que embora o consórcio de municípios seja objeto de legislação mais recente, de maior 
complexidade, seria interessante que o Fundo Amazônia incentivasse o apoio por meio desse 
mecanismo. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) afirmou que a Comissão Municípios pretende trazer uma proposta 
mais detalhada para a apreciação do COFA na sua próxima reunião e que será acatada a decisão 
desse Comitê de priorizar – ou não – as operações por meio de consórcios de municípios. 
  
Carlos Edegard de Deus (AC) lembrou que no caso do Acre os municípios têm extensões 
relativamente menores e, portanto, em especial para o caso de projetos de restauração florestal, 
seria mais interessante operar com consórcios municipais. Citou o exemplo da bacia do Rio Acre, 
com cinco municípios, e já com um consórcio constituído, assim como o comitê de bacia, o que 
facilitaria muito a implantação de projetos. 
  
Antônio Stroski (AM) cumprimentou a todos e lembrou que no caso do Amazonas, há 
municípios muito extensos. Ponderou, ainda, que o modelo de consórcios pode mitigar o problema 
da eventual pouca disponibilidade de quadros técnicos em alguns desses municípios. 
  
João Bosco Campos dos Santos (FBOMS) concordou que seria interessante a proposta de 
atuação por meio de consórcios, principalmente pela questão da territorialidade. Ressaltou ainda 
haver consórcios com bons exemplos de trabalho em todo o Brasil. 
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Mário Augusto de Campos Cardoso (CNI) afirmou ser recomendável a possibilidade de 
operar também com municípios individuais, em especial no tocante a projetos de restauração 
florestal, lembrando o exemplo de municípios no estado do Pará com extensão equivalente a alguns 
estados brasileiros. Por outro lado, destacou que seria importante aproveitar as experiências que 
o próprio Ministério do Meio Ambiente já tem no trabalho com consórcios municipais, ainda que 
não formalizados como tais, mas como comitês de bacias. Por fim, lembrou que em 2016 ocorrerão 
eleições municipais, o que pode acarretar problemas de execução dos projetos, nos casos de 
modificação de gestão nos Municípios. 
  
Marcelo de Araújo Costa Coelho (MA) informou que o Maranhão já trabalha por meio de 
consórcios municipais, no tema da gestão de resíduos sólidos, havendo consórcios integrados por 
municípios dos estados do Maranhão e do Pará. Opinou que a estrutura de consórcio é importante 
para desenvolver o trabalho com mais segurança e com resultados melhores. 
  
Antônio Stroski (AM) referiu-se à questão do processo eleitoral em 2016, mencionado por Mário 
Augusto de Campos Cardoso (CNI), ressaltando que a estrutura de consórcio mitiga o problema, 
sendo um ente que transita dentro dos Municípios consorciados. 
  
João Bosco Campos dos Santos (FBOMS) afirmou que legalmente os consórcios são 
autarquias municipais. 
  
Francisco Gaetani (MMA) sugeriu que a Comissão buscasse encontrar uma proposta que 
priorizasse a operação por meio de consórcios, sem, entretanto vedar a contratação com 
municípios individuais, dado que, como mencionado por Mário Augusto de Campos Cardoso (CNI), 
há municípios na região amazônica do tamanho de países. 
  
Ressaltou não acreditar que novos consórcios sejam criados com o objetivo único da submissão 
de projetos ao Fundo Amazônia, mas que seria importante fortalecer os consórcios já existentes e 
em funcionamento. Afirmou que seria importante que a Comissão apresentasse na próxima reunião 
do COFA as temáticas de projetos a serem priorizadas, como, por exemplo, a restauração florestal, 
mencionada por Gabriel Visconti (BNDES).

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ A Comissão Municípios elaborará proposta para apreciação do COFA detalhando 
tema(s) e beneficiários (consórcios municipais, municípios individuais ou ambos os casos) 
a serem apoiados.

Na sequência, Gabriel Visconti (BNDES) solicitou que Daniela Baccas, Gerente Executiva Jurídica 
da Área de Meio Ambiente do BNDES, fizesse o relato sobre a Comissão Sul-Sul. 
  
Daniela Baccas (BNDES) informou que a Comissão Sul-Sul não chegou a se reunir formalmente, 
mas que foram realizadas conversas incluindo o Itamaraty e representantes da Noruega, principal 
doador do Fundo Amazônia. Nessas conversas foi esclarecido que a atribuição do assunto 
cooperação internacional é do Ministério das Relações Exteriores, mais exatamente da Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC). Assim, o entendimento preliminar é de que o encaminhamento 
mais indicado seria o da alteração no Decreto nº 6.527, que criou o Fundo Amazônia, explicitando 
que a operacionalização dessa cooperação fosse feita diretamente pelo Ministério das Relações 
Exteriores, por intermédio da agência Brasileira de Cooperação. Daniela Baccas (BNDES) finalizou 
ressaltando ser esse entendimento ainda não definitivo. 
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Gabriel Visconti (BNDES) complementou informando que as atribuições do BNDES, na qualidade 
de gestor do Fundo Amazônia, são muito distintas daquelas da Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC). Mencionou também que os entendimentos no encaminhamento do projeto com a FAO 
(Food and Agriculture Organization) tem sido complexos, demandando tempo excessivo. Assim, a 
utilização da estrutura já existente da ABC aliada à sua expertise em cooperação internacional 
poderia trazer maior agilidade ao processo. Ressaltou, entretanto, que, conforme previsto no 
Decreto nº 6.527, essa cooperação se limitaria a países com florestas tropicais. 
  
Continuando, Gabriel Visconti (BNDES) informou que, em contatos preliminares, os representantes 
noruegueses também se mostraram positivamente interessados em avançar nessa estrutura. 
Também mencionou que os primeiros contatos com a ABC também foram positivos. Ressaltou que 
essa é uma negociação complexa, e que não há a expectativa de que seja concluída até a próxima 
reunião do COFA. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) lembrou que até agora o Fundo Amazônia tem apenas um projeto de 
apoio internacional, cujo beneficiário é a Organização do Tratado da Cooperação Amazônica 
(OTCA), mas que a contratação desse projeto foi facilitada devido ao fato da OTCA ter sede em 
Brasília. Por isso, continuou, é importante explorar um caminho alternativo que envolveria uma 
eventual alteração no Decreto n° 6.527/2008, com a previsão de que a ABC recebesse recursos 
para fazer a cooperação Sul-Sul. 
  
Francisco Gaetani (MMA) ressaltou que o tema da cooperação Sul-Sul está inserido no contexto 
da recente negociação com a Noruega e a Alemanha em relação à continuidade do apoio ao Fundo 
Amazônia e do aprofundamento das suas ações, assim como os temas Bioma Cerrado e atuação 
com o setor privado. Portanto, é essencial dar uma solução adequada para a cooperação Sul-Sul. 
  
Francisco Gaetani (MMA) mencionou ainda que embora a ABC tenha a competência mencionada 
por Gabriel Visconti (BNDES), na prática são os Ministérios finalísticos (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação etc) que fazem diretamente a cooperação Sul-Sul, mas com a interveniência da ABC. A 
iniciativa em geral não parte da ABC, pois essa não tem um grande quadro de pessoal. 
  
Assim, afirmou Francisco Gaetani (MMA), nada impede que o BNDES procure estabelecer 
diretamente relações com os organismos que trabalham na cooperação técnica internacional, 
como já fazem diversas instituições representadas no COFA, sempre com a interveniência, 
conhecimento e supervisão da ABC. 
  
Gabriel Lui (MMA) iniciou relato sobre as demais Comissões instituídas pelo COFA, Cerrado e 
Setor Privado. Com relação à Comissão Cerrado, mencionou que ocorreram três reuniões, uma no 
Rio de Janeiro e duas em Brasília. Mencionou que essa comissão tem representantes do MMA, do 
BNDES, do MAPA, dos Estados do Mato Grosso e Tocantins, COIAB, FBOMS e CONTAG. Disse ainda 
que o MMA preparou um documento orientador com questões para serem debatidas nessas 
reuniões, com uma abordagem de prioridades a partir do Plano de Ação para Prevenção e Controle 
do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PP Cerrado). 
  
Informou que houve consenso na Comissão sobre a expansão do apoio do Fundo Amazônia ao 
cerrado dentro da Amazônia legal brasileira. Comentou ainda que ocorreram discussões sobre a 
inclusão de outros territórios a serem apoiados por meio de sua priorização nos focos bianuais de 
apoio do Fundo Amazônia, definidos pelo COFA, como por exemplo, a região de MATOPIBA 
(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), embora sem que houvesse consenso. 
Gabriel Lui (MMA) acrescentou que, com relação às temáticas de apoio ao Bioma Cerrado, a 
questão do monitoramento foi identificada como um gargalo, mas sublinhou que este tema já está 
sendo abordado, tanto em iniciativas do MMA, quanto em projeto apresentado pelo Instituto 
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Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) ao Fundo Amazônia. Outros temas também levantados 
pelos estados no âmbito da Comissão Cerrado foram o manejo florestal sustentável, o Cadastro 
Ambiental Rural (que já tem sido priorizado) e o fomento às atividades de produção sustentável. 
  
Em relação à Comissão do Setor Privado, Gabriel Lui (MMA) informou haver ocorrido uma primeira 
reunião exploratória, em que foram tratados assuntos como a questão do financiamento conjunto 
da iniciativa privada com instituições públicas, tendo sido mencionado a experiência no estado do 
Amazonas onde empresas privadas colocam recursos dentro de um arranjo público, bem como a 
atuação da FINEP. Finalizou ressaltando que por ora essa Comissão não conseguiu avançar 
significativamente. 
  
Francisco Gaetani (MMA) argumentou não haver necessidade das Comissões alcançarem um 
consenso, podendo eventuais diferenças de visões serem submetidas ao COFA. Também 
argumentou que, no caso do setor privado, o objetivo deveria ser fundamentalmente apoiá-lo por 
meio do Sistema Nacional de Inovação, citando, como exemplos a Mobilização Empresarial pela 
Inovação da CNI e as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Em seguida, Francisco Gaetani 
(MMA) reiterou que todos os integrantes das Comissões devem trazer suas contribuições para que 
na próxima reunião do COFA haja a deliberação sobre a proposta de alteração do Decreto nº 6.527 
a ser submetido à Presidência da República. 
  
Em seguida Gabriel Visconti (BNDES) apresentou o balanço periódico do Fundo Amazônia. 
Informou que os destaques de 2015 foram as novas aprovações, as novas captações de recursos e 
a participação do Fundo Amazônia em eventos internacionais. No tocante às aprovações, 
apresentou slide elencando aquelas ocorridas em 2015, com destaque para a conclusão da 
Chamada Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis; para a aprovação dos três primeiros 
projetos no âmbito da Chamada Pública de Apoio à Gestão Territorial e Ambiental em Terras 
Indígenas; do apoio ao Terceiro Setor, com os projetos do povo Ashaninka, do Imazon e a 
suplementações do apoio ao MUSA e ao RECA; e a aprovação de dois projetos junto à União 
Federal, o da Força Nacional e o do Censipam. Com isso, continuou, até meados de dezembro de 
2015, o Fundo Amazônia havia aprovado 79 projetos, com R$ 1,2 bilhão de apoio financeiro. 
Mencionou que segundo a natureza do proponente os estados hoje representam 
aproximadamente 44% do total de recursos aprovados, o Terceiro Setor 32%, a União 20%, o 
projeto internacional (OTCA) 2%, os Municípios 1% e as Universidades 1%. 
  
Em seguida, Gabriel Visconti (BNDES) apresentou gráfico com as aprovações e desembolsos 
acumulados desde o início do Fundo Amazônia, concluindo que a performance do Fundo 
Amazônia é bastante positiva. Destacou que em 2014 ocorreu um aumento expressivo dos 
desembolsos e que em 2015, a despeito de alguns problemas já destacados na última reunião do 
COFA, os desembolsos se mantiveram em um bom patamar. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) apresentou, também, um quadro com o grau de execução dos projetos 
segundo a natureza jurídica do beneficiário, no qual pode ser verificado, segundo uma ordem 
crescente de grau de execução, que os projetos com menor índice de execução são os projetos da 
União, seguidos pelos projetos dos estados, do Terceiro Setor, das Universidades, dos Municípios e 
por fim pelo projeto internacional com a OTCA, que apresenta a melhor relação entre o percentual 
do financeiro executado pelo prazo médio transcorrido ponderado. Gabriel Visconti (BNDES) 
informou que a equipe do Fundo Amazônia está trabalhando junto aos beneficiários, de modo a 
fazer com que ao longo de 2016 se consiga reverter as situações de baixa performance. 
  
Francisco Gaetani (MMA) mencionou que, dado o baixo desempenho dos projetos dos órgãos 
da União, ele e o Diretor Henrique Paim (BNDES) programaram uma reunião para o próximo mês de 
janeiro com os principais responsáveis por estes projetos: INPE, Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Centro Gestor e Operacional do Sistema 
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de Proteção da Amazônia – CENSIPAM, Serviço Florestal Brasileiro e Departamento da Força 
Nacional de Segurança Pública para o encaminhamento de soluções. Além disso, informou que foi 
iniciada uma discussão envolvendo o MMA e o BNDES e que será estendida aos doadores, a 
respeito da adicionalidade dos projetos, pois o Governo Federal e os Estados enfrentam uma 
situação crítica, no que diz respeito aos custos relacionados à fiscalização, que é um tema 
estratégico no combate ao desmatamento. Informou que espera trazer ao COFA uma proposta 
mais objetiva em relação a esse tema, sem prejuízo do esforço que está sendo feito para a 
melhoria do desempenho do Fundo Amazônia. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) passou a discorrer sobre a captação de recursos para o Fundo 
Amazônia. Mencionou o novo anúncio do governo norueguês em relação ao governo brasileiro de 
doações adicionais de US$ 600 milhões até 2020, além do US$ 1 bilhão de dólares já contratados; e 
o novo apoio do governo da Alemanha, de EUR 100 milhões também até 2020, anunciado em 
agosto último. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) ressaltou que a continuidade do apoio será fundamental para a 
continuidade dos projetos que hoje estão na carteira do Fundo Amazônia, mas também para o 
apoio a novos projetos. Destacou, por fim, que a escassez de recursos, portanto, não deve vir a ser 
um empecilho para o desempenho do Fundo Amazônia. 
  
Com relação a eventos internacionais, informou que ele, o Secretário Francisco Gaetani (MMA) e o 
Diretor Henrique Paim (BNDES) estiveram em Oslo e na Alemanha em missões de aproximação 
com esses governos e de captação de novos recursos para o Fundo Amazônia. Destacou que as 
visitas foram muito importantes para dar início ao processo de continuidade da parceria como 
governo alemão e com o governo norueguês. 
  
Informou também que no último mês de outubro ocorreu o seminário “Amazon Day”, em Londres, 
que reuniu representantes dos governos brasileiro, alemão, inglês e norueguês, além do setor 
privado e o Terceiro Setor. Em relação à COP21, informou que foi montado um estande próprio, que 
serviu para a disseminação de informações a respeito do Fundo Amazônia e do sucesso brasileiro 
na redução do desmatamento. Relatou, ainda, que foi organizado um evento específico do Fundo 
Amazônia no Global Landscape Forum, com apoio da GIZ, que foi bastante exitoso, tendo 
culminado com a participação de Juliana Santiago (BNDES), Chefe do Departamento de Gestão 
do Fundo Amazônia, no evento de fechamento desse fórum internacional. Concluiu mencionando 
que o Fundo Amazônia é hoje reconhecido como um dos principais instrumentos de REDD+ do 
mundo, não obstante haver ainda um longo caminho a ser percorrido,. 
  
Mário Augusto de Campos Cardoso (CNI) lembrou que em menos de seis meses, até maio 
próximo, se esgotará o prazo para a conclusão do Cadastro Ambiental Rural. Assim, por uma 
questão de transparência, solicitou que na próxima reunião do COFA sejam apresentados os índices 
de desempenho individualizados dos projetos de CAR apoiados pelo Fundo Amazônia, permitindo 
avançar na discussão do que está sendo feito, bem como expor os problemas a serem resolvidos. 
  
Francisco Gaetani (MMA) concordou que seria importante mostrar um relato mais detalhado do 
status da evolução do CAR, como tem sido feito em outras reuniões passadas, e orientou que se 
realizasse o relato na próxima reunião do COFA. Salientou que a preocupação principal é com os 
pequenos produtores, que precisam de um suporte diferenciado. Concordou, ainda, haver o risco 
de o prazo para implantação se esgotar com gargalos ainda por serem resolvidos. Disse ser 
impossível prever se haverá prorrogação do prazo por iniciativa do Congresso Nacional, mas que o 
interesse do Executivo é no sentido de acelerar a implementação do CAR. 
  
Antoninho Rovaris (CONTAG) manifestou sua preocupação com o tema do CAR, salientando a 
urgência da adoção de medidas para assegurar sua implantação no curto prazo, relembrando que, 
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como mencionado, o prazo para implantação se esgotará em maio. Afirmou não ter certeza se o 
COFA seria o fórum adequado para essa discussão, mas afirmou que, desde a prorrogação do 
prazo deliberada em 2015, o ritmo de implantação se reduziu significativamente. Comentou haver 
incertezas entre os produtores quanto à eventual nova prorrogação do prazo, e mesmo sobre o 
cancelamento da obrigatoriedade do CAR. Opinou, ainda, que os recursos disponibilizados para a 
implantação do CAR são insuficientes. Finalizou recomendando que o MMA busque alternativas 
para o adequado encaminhamento do problema. 
  
Francisco Gaetani (MMA) agradeceu o comentário de Antoninho Rovaris (CONTAG) e concordou 
que existe o dilema da prorrogação ou não do prazo para implantação do CAR. Mencionou haver 
diversos projetos de implantação de CAR apoiados pelo Fundo Amazônia, assim como outras 
iniciativas do MMA nesse sentido. Convidou a CONTAG a discutir o assunto com o MMA e outros 
parceiros no início de 2016 para definir uma estratégia visando a acelerar a implantação do CAR. 
Ressaltou que novas ações no âmbito do Fundo Amazônia não repercutiriam imediatamente, 
dessa forma seria necessário agir em outras frentes de modo a ver o que emergencialmente se 
poderia fazer e localizar onde estão as maiores dificuldades. 
  
Continuando, Francisco Gaetani (MMA) ressaltou que o Cadastro Ambiental Rural tem sido exigido 
por diversos agentes da economia brasileira, o que é um bom sinal, mas que o desafio mesmo é a 
conclusão da sua implementação em todo território nacional. Frisou que o Governo Federal tem 
procurando trabalhar o CAR em uma perspectiva de desenvolvimento, e não uma perspectiva de 
punição, mas que tem se observado em alguns casos a ocorrência de fraudes e tentativas de 
burlar o sistema, porque existe uma preocupação em relação à fiscalização de supressão de 
vegetação por parte do Ibama. Por fim, reiterou o convite para um trabalho conjunto para a 
solução desses problemas. 
  
Antônio Stroski (AM) referiu-se à questão da adicionalidade e ao aumento nos registros das 
ocorrências de queimadas no ano de 2015. Lembrou que o cenário para 2016, com a previsão de El 
Niño mais acentuado, é ainda mais pessimista, inclusive por ter havido aumento recente de 
queimadas em pequenas propriedades. Lembrou que os estados passam por graves dificuldades 
financeiras e conclui haver a necessidade de se rediscutir a questão da adicionalidade. 
  
Francisco Gaetani (MMA) declarou compartilhar da preocupação com a situação do 
incremento na ocorrência de queimadas num contexto de escassez de recursos, mas que essa 
discussão sobre adicionalidade precisa ser tratada com cuidado, junto aos doadores e ao próprio 
COFA, sob pena de se colocar em risco a credibilidade da atuação do Fundo Amazônia. 
Entretanto, reafirmou a centralidade para um fundo de REDD+, como é o caso do Fundo 
Amazônia, do combate ao desmatamento e, portanto, o acesso de recursos pelos estados para 
fiscalização e controle de queimadas. 
  
Elaine Corsini (MT) lembrou que o estado do Mato Grosso não tem nenhum projeto de 
implantação de CAR no Fundo Amazônia, embora seja o estado com maior área cadastrada. Disse, 
também, que a preocupação com o CAR não se esgota na inscrição, sendo necessário cuidar da 
validação e das etapas subsequentes, ou seja, é necessário pensar no sistema de forma integrada, 
inclusive para evitar a duplicação de esforços. Por fim, Elaine Corsini (MT) indagou se os recursos 
oriundos das novas captações teriam normas de aplicação diferenciadas em relação às atualmente 
vigentes no Fundo Amazônia. 
  
Francisco Gaetani (MMA) respondeu que há intenção de eventualmente haver modificações na 
forma de atuação do Fundo Amazônia, mas não em decorrência das novas captações. Esclareceu 
que as Comissões criadas pelo COFA mencionadas anteriormente (Cerrado, Municípios, Sul-Sul e 
setor privado) devem subsidiar o COFA com sugestões de modificação do Decreto nº 6.527, que 
deverão ser pactuadas com os doadores. Mencionou que é possível que dentre essas sugestões 
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haja um detalhamento maior de percentuais específicos de destinação de recursos a determinados 
temas, todavia levando em consideração as características básicas do Fundo Amazônia. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) ressaltou que todos estão empenhados na melhoria do desempenho 
dos projetos e também atentos ao contexto de escassez de recursos dos estados. Aludiu, também, 
à sugestão de Mário Cardoso (CNI), de relato detalhado sobre o desempenho de execução dos 
projetos dos estados, e argumentou que dada a variedade de naturezas e peridiocidades desses 
projetos, talvez fosse mais interessante trazer esse relato mais restrito ao desempenho de projetos 
dos estados para implementação do CAR. 
  
Antoninho Rovaris (CONTAG) apoiou essa proposta, dada a iminência do fim do prazo para a 
implantação do CAR. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) acrescentou que todos os projetos estão apresentados de forma muito 
detalhada no site do Fundo Amazônia, embora não haja uma apresentação comparativa entre eles. 
  
Francisco Gaetani (MMA) reconheceu que o BNDES tem feito um esforço para reduzir prazos e 
simplificar procedimentos, tendo produzido bons resultados. Ponderou, também, que o governo tem 
problemas na implementação de projetos, a nível federal e estadual, e que apenas a alocação de 
mais recursos da mesma forma com que tem sido alocados, não irá resolver esses problemas. 
Acrescentou que há em geral um dilema entre accountability e eficiência, e que não adianta ter mais 
eficiência na implementação, se persistem os problemas de accountability. O desafio, prosseguiu 
Francisco Gaetani (MMA), é encontrar uma forma de acelerar a implementação pelos órgãos estatais, 
de criar alguma instância de apoio, sem que isso prejudique o protagonismo dos estados e da União. 
Há tratativas com a GIZ, com a Caixa Econômica e com o próprio BNDES de se buscar consultoria 
para o apoio à gestão de compras e contratos, como a elaboração de editais, termos de referências, 
gerenciamento de contratos e monitoramento da implementação dos projetos. 
  
Magaly Medeiros (AC) mencionou que o Acre tem dois projetos no Fundo Amazônia. O projeto 
de valorização do ativo ambiental foi um dos primeiros a serem aprovados, e até por ter sido um 
dos primeiros, demorou na sua execução, apesar de estar melhor do que alguns projetos dos 
outros estados. Já o projeto do CAR tem boa execução e já consolidou resultados relevantes, tendo 
sido um dos projetos apresentados na Conferência do Clima – COP 21. Ressaltou que há uma 
dinâmica própria dos projetos dos estados, em função das prioridades que vão se apresentando 
ao longo do tempo para as administrações estaduais. Informou que o projeto de CAR no Acre deve 
ser concluído até maio, mas que haverá uma continuidade, pois o CAR no estado do Acre não 
termina no cadastro em si e vai além do Sicar – Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. 
Pontuou que o Fundo Amazônia pode colaborar muito para o alcance gradativo do desmatamento 
legal zero, compromisso assumido durante a COP 21. Concluiu colocando o estado do Acre à 
disposição para pensar conjuntamente e contribuir para novos arranjos e mecanismos com o olhar 
do dia a dia, visando dar maior eficiência ao Fundo Amazônia e contribuir para reduções continuas 
de desmatamento em todos os estados. 
  
Gabriel Lui (MMA) reconheceu que o CAR não termina no dia 5 de maio de 2016, mas apenas a 
fase de inscrição no Cadastro Ambiental Rural; depois disso há todas as fases de validação e 
implementação do Código Florestal que são muito mais amplas do que isso. Por esse motivo, 
continuou, as próximas fases de implementação do Código Florestal são prioridade no âmbito do 
Fundo, como é consenso no MMA, BNDES e no COFA.
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3. Informes

a) Relato do MMA sobre a nova Estratégia Nacional para REDD+

Letícia Guimarães (MMA) informou que a Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+) 
faz parte de um processo iniciado em 2010 capitaneado majoritariamente pelos estados da 
Amazônia brasileira. Acrescentou que a partir de 2011 foram criados grupos de trabalho com 
vários setores da sociedade para discutir os temas relativos às questões institucionais, aos 
aspectos financeiros e à implementação das ações no território. Um dos principais 
encaminhamentos dessa fase foi recomendar a criação de um grupo de trabalho específico no 
Governo Federal para elaboração da ENREDD+, o que aconteceu no início de 2012. 
  
Informou também que esse grupo trabalhou por dois anos no desenvolvimento da ENREDD+, em 
paralelo às negociações internacionais de REDD+ no âmbito da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Mencionou que em 2013 houve um marco importante 
na UNFCCC no tema: o marco de Varsóvia para REDD+. Pontuou que, no início de 2014, o grupo 
interministerial encaminhou a estratégia desenvolvida ao Comitê Interministerial de Mudança do 
Clima (CIMC), que deliberou que o melhor instrumento para sua aprovação seria por meio de um 
decreto. Desse modo, foi elaborada a minuta de decreto para deliberação dos Ministérios que 
compõem a CIMC, e antes da Conferência de Paris (UNFCCC COP21) foi promulgado o Decreto n° 
8,576/2015, que dá atribuição à Ministra do Meio Ambiente para aprovação de portaria que 
efetivamente instaura a ENREDD+. 
  
Letícia Guimarães (MMA) complementou que objetivo geral da estratégia nacional é contribuir para 
a mitigação da mudança do clima, por meio da eliminação do desmatamento ilegal, da 
conservação e recuperação dos ecossistemas florestais e do desenvolvimento de uma economia 
florestal sustentável de baixo carbono que produza benefícios econômicos, sociais e ambientais. 
  
Informou também que a ENREDD+ tem três objetivos específicos, quais sejam: i) aprimorar o 
monitoramento e análise de impacto de políticas públicas para o alcance dos resultados de REDD+, 
ii) promover a convergência entre as políticas de mudança do clima, de biodiversidade e de 
florestas nos níveis federal, estadual e municipal e iii) contribuir para a mobilização de recursos 
internacionais em escala. 
  
Explicou também que o conjunto de políticas públicas para implementação de REDD+ para o Brasil 
continua sendo o mesmo e que a ENREDD+ vem agregar e não substituir as políticas existentes, 
pois no nível estratégico há a política nacional sobre a mudança do clima e o código florestal que 
são os grandes marcos orientadores. No nível tático e operacional há o Plano Nacional sobre 
Mudança do Clima e os planos de ação nos biomas que continuam sendo os principais 
instrumentos para orientação das ações no chão. Com relação aos instrumentos financeiros, 
lembrou que o Fundo Amazônia é o principal instrumento especificamente de REDD+, o que não 
impede que outros fundos e outros atores passem também a receber pagamentos por resultados 
para aumentar as ações de captação de recursos. 
  
Letícia comentou ainda sobre a estrutura de governança. Mencionou que o Brasil passou a ter os 
seus resultados de REDD+ reconhecidos no âmbito do Marco de Varsóvia e seus dados estão 
inseridos no registro da UNFCCC, o que viabiliza a captação de recursos dentro da estrutura formal 
da convenção. 
  
Com relação às potenciais fontes de recurso, destacou que se espera que o Fundo Verde para o 
Clima (GCF) desempenhe papel central no desembolso de pagamento por resultados. Letícia 
Guimarães (MMA) ressaltou ainda que foi criado pelo MMA, em janeiro de 2014, um grupo de 
trabalho técnico sobre REDD+ composto por representantes do INPE, Empresa Brasileira de 
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Pesquisa Agropecuária – Embrapa e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, entre 
outros, com a função principal de mensurar a redução do desmatamento em termos de carbono. 
  
Segundo Letícia Guimarães (MMA), o principal trunfo da estratégia nacional é criar uma estrutura 
de governança que viabilize uma participação mais efetiva e institucional das partes interessadas e 
possibilite um esforço coordenado de captação e distribuição dos recursos. 
  
A seguir Letícia Guimarães (MMA) passou a apresentar a Comissão Nacional para Redução das 
Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, 
Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de 
Estoques de Carbono Florestal – REDD+. Informou que o Ministério do Meio Ambiente exerce 
permanentemente a presidência da comissão também atuando como sua secretaria executiva. 
Mencionou a participação dos demais membros: MRE, MAPA, MDA, Ministério da Fazenda, MCTI, 
Casa Civil, e Secretaria de Governo da Presidência da República, além de dois representantes da 
sociedade civil, dois representantes dos governos estaduais e um dos governos municipais. 
  
Letícia Guimarães (MMA) destacou que a implementação do REDD+ pelo Brasil é calcada em três 
eixos, sendo o primeiro a mensuração de impacto, relato e verificação, para o qual o Brasil já 
submeteu seu nível de referência e já obteve a chancela da UNFCCC pelos resultados de redução 
de emissão pelo desmatamento na Amazônia entre 2006 e 2010. Acrescentou que os novos 
resultados referentes aos anos de 2010 a 2015 devem ser apresentados até o final do ano, assim 
como também há o compromisso de apresentar uma análise dos dados de degradação florestal 
para Amazônia e também do desmatamento no cerrado. 
  
Informou que os outros eixos de implementação do REDD no Brasil são, respectivamente, a 
articulação das políticas públicas e das salvaguardas socioambientais, e a questão da captação e 
distribuição de recursos, os critérios, as diretrizes e os princípios que serão definidos pela 
comissão nacional. Letícia Guimarães (MMA) ressaltou que a página na internet do Ministério do 
Meio Ambiente está atualizada com todas as informações disponíveis sobre o tema REDD+. 
  
Francisco Gaetani (MMA) informou que tanto o Decreto n° 8.576/2015 quanto a Portaria MMA 
n° 370/2015 saíram às vésperas da COP 21 de Paris e lembrou que os resultados do 
desmatamento passarão por auditoria internacional, e ainda, que a participação dos estados vai 
ser objeto de uma discussão específica para potencializar a captação de recursos tanto para o país 
como para os estados. Abriu para perguntas e considerações dos representantes do COFA. 
  
Antonio Stroski (AM) iniciou suas considerações se colocando como porta-voz do Fórum de 
Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal. Manifestou sua preocupação com a 
representação dos estados na Comissão Nacional para REDD+ e informou que os estados 
encaminharam à Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) uma 
reinvindicação de paridade na representação dos Estados nessa comissão. 
  
Francisco Gaetani (MMA) disse que a sociedade civil também se manifestou de forma 
semelhante em relação à composição da comissão e que os encaminhamentos serão 
recepcionados e analisados pelo Governo Federal. 
  
Elaine Corsini (MT) lembrou que, de acordo com o Código Florestal, será necessário integrar as 
legislações sobre REDD+, como as já existentes nos estados de Mato Grosso, Acre e Amazonas e 
indagou como se dará essa integração com o novo Decreto Federal. 
  
Letícia Guimarães (MMA) respondeu que o Governo Federal tem ciência das legislações já 
existentes e que existem alguns pontos claros de divergência. Um deles, por exemplo, diz respeito 
ao uso de REDD+ para offset, que é a possibilidade de usar os resultados de um país para 
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compensar as emissões de outro, que o Governo Federal sempre foi contra, por uma questão de 
integridade ambiental e para garantir que o objetivo de mitigação da mudança do clima enquanto 
objetivo global fosse alcançado. Informou ainda que existem outras questões de integração e que 
há a ideia de criar uma câmera temática específica sobre o pacto federativo para que todos 
participem efetivamente. 
  
Magaly Medeiros (AC) sugeriu que seria importante analisar quais são os pontos que possibilitam 
potencializar as ações dos estados e do Governo Federal, pois o objetivo último é reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa e conseguir que os projetos e os planos de ação sejam implementados. 
  
Luzimeire Ribeiro (TO) comentou que seria importante considerar o que os estados vêm fazendo 
em relação à legislação e as ações de REDD+ em curso. Afirmou que esse é o momento de 
construir algo que realmente resulte em ações efetivas e certeiras no futuro próximo. 
  
Elaine Corsini (MT) lembrou que as legislações estaduais foram construídas com base na 
legislação federal, como por exemplo o Código Florestal, que no seu artigo 41 trata de REDD+. 
Complementou que os estados não fizeram nada que não tivesse previsão na legislação federal, 
sendo então necessário se pensar em como integrar essas legislações. 
  
Letícia Guimarães (MMA) lembrou que um dos objetivos da ENREDD+ é exatamente a 
integração das diferentes políticas do clima, de biodiversidade e de florestas nos diferentes níveis. 
Solicitou, entretanto, cautela para que todos os parceiros estejam na mesa para trazer essas 
questões, discutir e negociar. 
  
Francisco Gaetani (MMA) sugeriu à Letícia que se reúna com a Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) para avançar nessas questões e recomendou que 
os estados usem com mais intensidade o Fundo Amazônia, que é um instrumento já consagrado, 
já estabelecido e com credibilidade.

b) Relatos sobre a COP 21 UNFCCC em Paris

Letícia Guimarães (MMA) relatou que durante a COP 21 foram adotadas três decisões 
importantes sobre REDD+ no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC), quais sejam: i) sumário de salvaguardas, ii) benefícios de não-carbono e iii) 
abordagens alternativas ao pagamento por resultado. Com a adoção dessas últimas decisões, 
REDD+ enquanto ponto de agenda para negociações internacionais é oficialmente fechado e não 
existem mais negociações sobre REDD+ perante a UNFCCC, passando-se então à implementação 
do Marco de Varsóvia para REDD+. 
  
Informou também que a adoção do Acordo de Paris foi um marco significativo perante a UNFCCC, 
pois representa o fim de um mandato que foi dado pela plataforma de Durban e o início de um novo 
regime a partir de 2020, onde todos os países têm alguma responsabilidade tanto em termos de 
mitigação, como em adaptação, diferente do que havia antes em Kyoto onde toda a responsabilidade 
de metas para mitigação e para financiamento recaíam sobre os países do chamado Anexo 1. 
Ressaltou que um dos grandes objetivos alcançados no novo acordo é a definição de manter o 
aumento da temperatura menor do que dois graus Celsius, comparado com os níveis históricos 
pré-industriais, porque anteriormente falava-se em volume global de emissões, e não se associava a 
isso a questão da temperatura que é fundamental quando se trata de mudança do clima. 
  
Letícia Guimarães (MMA) relatou que, com relação à mitigação, os esforços são nacionalmente 
determinados e que o Brasil e outros 180 países no mundo também apresentaram suas respectivas 
iNDCs. Nesse contexto, explicou que os países desenvolvidos têm como obrigação apresentar iNDC 
com metas absolutas e países em desenvolvimento devem com o passar do tempo tentar 
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estabelecer metas absolutas. Informou ainda que o Brasil foi o único país em desenvolvimento (com 
exceção do Gabão que não considerou emissões florestais) a apresentar uma meta absoluta de 
redução de emissões, o que foi reconhecido perante a convenção como um grande passo. 
  
Destacou que foi incorporado pelo acordo a proposta brasileira de nova diferenciação entre países 
desenvolvidos e países em desenvolvimento por meio da adoção de círculos concêntricos com 
níveis diferenciados de políticas e ambições, em que os países ao longo do tempo chegariam ao 
centro do círculo com metas absolutas. Destacou ainda o papel relevante assumido nessa 
negociação pela Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira. 
  
Com relação ao REDD+, Letícia Guimarães (MMA) citou que no acordo há um artigo específico 
sobre esse tema (artigo quinto, parágrafo 2º) que encoraja a implementação de ações para redução 
de emissões do desmatamento e da degradação florestal, em especial por meio de pagamentos 
por resultados. Ressaltou que essa foi uma grande vitória, pois são poucos os países que já estão 
preparados para receber esses pagamentos. 
  
Relatou também que outra questão fundamental integrante do acordo é a adaptação à mudança 
climática, afirmando que em Paris foi reconhecida a meta global de se chegar a uma maior 
resiliência por meio dos planos nacionais de adaptação. Adicionalmente, prosseguiu Letícia 
Guimarães (MMA), está previsto um momento para analisar os relatórios de todos os países com o 
objetivo de entender quais esforços já foram implementados e como esses contribuíram para a 
meta de manter o aumento da temperatura nos níveis aceitáveis, sendo que essa reflexão será 
utilizada como subsídio para analisar o que mais pode ser feito. 
  
Em seguida Letícia Guimarães (MMA) informou que para os países desenvolvidos há a obrigação 
de provimento de recursos financeiros para questões de clima e um incentivo para que outros 
países voluntariamente façam suas contribuições. Lembrou que a cooperação Sul-Sul, presente na 
iNDC do Brasil, é um dos instrumentos a partir do qual países como o Brasil podem cumprir com 
esse quesito de voluntariamente ajudar outros países que estão em situação mais vulnerável. 
  
Informou também que foi criada uma estrutura de transparência robusta com metodologias e 
critérios para que sejam divulgadas informações sobre os resultados dos compromissos 
assumidos por cada um dos países. Ressaltou que o Brasil vai enfrentar muita cobrança sobre a 
transparência dos seus resultados e também do uso de recursos. 
  
Completando seu relato, Letícia Guimarães (MMA) apresentou os aspectos legais e institucionais 
regulamentados no acordo. Informou que há um mecanismo de cumprimento (“compliance”) 
transparente e não punitivo que irá acompanhar como cada país determina a sua meta. Pontuou 
que a cada cinco anos serão apresentadas novas metas e que a tendência é que essas sejam 
mais ambiciosas. 
  
Ressaltou que o novo acordo entra em vigor quando 55 países que somem pelo menos 55% do 
total de emissões o tenham assinado. Finalmente, com relação ao Fundo Amazônia enquanto 
instrumento de recebimento de pagamentos por resultados, ratifica que o Acordo de Paris reforça 
a importância do provimento de pagamento de resultados de forma adequada e previsível. O 
parágrafo 55 relativo ao financiamento também estabelece que a meta de 100 milhões até 2020 
que antes era voluntária, agora está no acordo, o que é um grande avanço. 
  
Em seguida, Gabriel Visconti (BNDES) relatou sua participação na COP 21 enquanto 
Superintendente da Área de Meio Ambiente do BNDES. Informou que participou de diversos 
eventos sobre temas como energia e florestas e que os três assuntos principais que permearam 
todas as discussões eram financiamento, tecnologia e engajamento do setor privado. Como 
exemplo, relatou sua participação em um grande evento sobre florestas na LPAA (Lima-Paris Action 
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Agenda), com participação da Ministra Izabella Teixeira e com o ex-diretor do INPE – Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais, Gilberto Câmara. 
  
Destacou que em diversos fóruns o Brasil foi bastante elogiado e que mesmo com todas as 
dificuldades que o país enfrenta, a agenda ambiental ainda se destaca positivamente. Mencionou 
também que os negociadores brasileiros foram elogiados por sua elevada capacidade técnica. 
  
Magaly Medeiros (Acre) relatou que o Estado do Acre promoveu o evento durante a COP 21 
chamado “Dia do Acre” que contou com a presença do Secretário Carlos Klink (MMA) e de todos os 
estados da Amazônia legal. Durante o encontro foi firmado o compromisso de desmatamento 
ilegal zero até 2020, se possível até 2018 dentro do mandato do atual governador Tião Viana. 
  
Informou ainda que o desmatamento foi reduzido em 10% relativo ao período de agosto de 2014 
para 2015, resultado da implantação do Cadastro Ambiental Rural no estado e também com a 
instalação de uma força tarefa integrando os esforços do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), Ibama, estado do Acre e sociedade civil. Finalizou pedindo 
esclarecimentos sobre a questão do financiamento das estratégias de combate ao desmatamento, 
especificamente sobre o acesso ao Fundo Verde para o Clima (GCF). 
  
Francisco Gaetani (MMA) respondeu que há um conjunto de instituições brasileiras pleiteando 
credenciamento no GCF, dentre as quais o BNDES, que ainda não lograram êxito neste processo. 
Informou que há, no âmbito do GCF, uma discussão sobre a priorização de empréstimos versus 
doações. Sugeriu convidar para a próxima reunião do COFA representante do Ministério da 
Fazenda para fazer uma apresentação sobre essas questões relacionadas ao GCF. 
  
Luzimeire Carreira (TO) relatou que o estado do Tocantins tem uma política florestal em vias de 
ser aprovada pela Assembleia, inclusive com a criação de um fundo focado na restauração florestal 
e que o GCF poderia ser uma fonte importante para financiar essa atividade. Informou que o 
estado participou de um painel na COP 21 onde foi relatada a experiência do Tocantins na 
construção de pequenas barragens no sudeste do Estado, que vem sofrendo com a seca. Por fim, 
Luzimeire Carreira (TO) destacou o engajamento dos governadores da Amazônia Legal na COP 21, 
o que traz um cenário otimista e promissor para fortalecer a agenda ambiental. 
  
Elaine Corsini (MT) começou seu relato informando que apesar do estado de Mato Grosso ter 
trabalhado desde o início do ano na fiscalização, inclusive em parceria com MMA, ocorreu um 
aumento do desmatamento no estado. Informou que em Mato Grosso houve uma dissociação entre 
o desmatamento e a produção, por meio de uma estratégia chamada de “Mato Grosso – produzir, 
conservar e incluir”, do qual faz parte o setor privado, as ONGs e o governo com cinco secretarias. 
  
Informou, ainda, que durante a COP 21 o governador Pedro Taques apresentou como metas para 
2030: i) a recuperação de seis milhões de hectares de áreas abertas de baixo rendimento, sendo três 
milhões de hectares para a agricultura de alta produtividade, 2,5 milhões hectares para pecuária, e 
500 mil hectares para floresta plantada e ii) ampliação do manejo florestal de 2,8 milhões de hectares 
para seis milhões de hectares. Disse também que outra meta pactuada com o Governo Federal prevê 
a eliminação do desmatamento ilegal até 2020 e a conservação de um milhão de hectares de área 
passível de desmatamento. Também foram estabelecidas metas de recomposição de áreas de 
reserva legal no estado de 1,9 milhões hectares e recomposição de áreas de preservação 
permanente (APP) de um milhão de hectares, ou seja, um total de 2,9 milhões de hectares a serem 
recuperados, bem como manter 60% da área do estado com vegetação nativa, nos três biomas. 
  
Elaine Corsini (MT) mencionou também a intenção de finalizar e fazer a validação do CAR, o 
Programa de Regularização Ambiental – PRA, a recomposição e a compensação até 2018 e 
ressaltou que o governador enfatizou a parceria da iniciativa privada para alcançar esses objetivos. 
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Letícia Guimarães (MMA) fez uma complementação de informações sobre o GCF. Disse que a 
decisão de Varsóvia já coloca o GCF com papel central no pagamento por resultados em REDD+ e 
que foi dada urgência a esse tema na COP 21. Ressaltou que a articulação com o Fundo Amazônia 
será fundamental, pois há poucas experiências práticas de como efetivamente transferir recursos 
de pagamento por resultados para outros países. 
  
Esclareceu ainda que 50% dos recursos do GCF são para mitigação e 50% para adaptação e, 
desses 50% voltados para adaptação, pelo menos metade é destinado para países de menor 
capacidade e pequenas ilhas. No que tange o pagamento por resultados, informou que o Brasil tem 
uma maior chance de captar recursos, pois é o único país que tem seus resultados reconhecidos 
pela UNFCCC. Por fim, informou que as instituições públicas do Brasil que estão pleiteando 
credenciamento são o BNDES e a Caixa Econômica Federal. 
  
Magaly Medeiros (AC) disse que é oportuno ter um diálogo mais próximo com o Ministério da 
Fazenda já que alguns representantes de outros países já acessaram recursos do GCF, como por 
exemplo, o banco alemão de desenvolvimento KFW. Destacou ainda que seria importante ter um 
planejamento para captar recursos tanto de mitigação quanto de adaptação. 
  
Antonio Stroski (AM) informou que o governador do Estado do Amazonas prestigiou o evento 
dos outros estados e também agendou diversas reuniões durante a COP 21. Informou ainda que o 
governador tem com prioridades a piscicultura e as concessões florestais estaduais. 
  
Maria Gertrudes Oliveira (PA) relatou que, durante a COP 21, o Estado do Pará apresentou um 
portal de transparência onde são disponibilizadas informações de georreferenciamento, planos de 
manejo e o acompanhamento da comercialização de madeira no Estado. 
  
Rafik Saab (FNBF) fez um comentário sobre os compromissos de zerar o desmatamento até 
2020. Disse ser necessário ter mais incentivos para o plantio de espécies nativas nas áreas 
degradadas, com auxílio do governo, e que o setor privado está carente de um compromisso maior 
do governo para com o setor de base florestal. Afirmou que o desmatamento zero só será 
alcançado se o setor privado atuar junto com os governos. 
  
Francisco Gaetani (MMA) teceu alguns comentários finais. Afirmou que o MMA tem interesse de 
trabalhar de forma construtiva com todos os estados. Destacou que há um grau bastante elevado 
de monitoramento internacional sobre a Amazônia. 
  
Elogiou o amadurecimento institucional dos estados e do MMA observado ao longo dos anos e 
ressaltou o momento muito positivo do Fundo Amazônia. 
  
Henrique Paim (BNDES) também agradeceu a participação de todos e cumprimentou o MMA 
pelo resultado positivo da COP 21. Informou que foi concluído o primeiro ciclo de doações 
realizadas pelo governo da Noruega ao Fundo Amazônia e que há perspectivas de novas doações 
tanto da Noruega quanto da Alemanha, o que significa um reconhecimento importante dos 
resultados alcançados pelo Fundo Amazônia. 
  
Destacou, por fim, que o conjunto de desafios relacionados à execução dos projetos apoiados pelo 
Fundo Amazônia será vencido com o apoio do MMA e a participação dos demais parceiros, bem 
como manifestou contar com o apoio do COFA nessa nova etapa do Fundo Amazônia a se iniciar a 
partir de um novo ciclo de doações.

4. Encerramento

Francisco Gaetani (MMA) tomou a palavra, agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião.
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Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Estado do Acre

Francisco Gaetani (Secretário Executivo 
do Ministério do Meio Ambiente)

José Henrique Paim (T)
Gabriel Rangel Visconti (S)

Magaly Medeiros (S)

Estado do Amazonas Estado do Maranhão Estado do Mato Grosso

Antonio Ademir Stroski (T) Marcelo de Araújo Costa Coelho (T) Elaine Corsini (R)

Estado do Pará Estado do Tocantins Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Luiz Fernandes Rocha (T) Luzimeire Ribeiro de M. Carreira (T) João Bosco dos Santos (T)

Confederação Nacional da Indústria 
– CNI

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Mário Augusto de Campos Cardoso (T) Rafik Hussein Saab Filho (R) Antoninho Rovaris (T)

Ausentes
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Casa Civil da Presidência da República
Estado do Amapá
Estado de Rondônia
Estado de Roraima
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC
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Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES

Daniela Baccas
Ângela Skaf
Bernardo Braune
Daniel Soeiro
Claudia Nessi
Rodrigo Brito

André Ferro
Marcelo Martins
Caroline Sardenberg
Juliana Alvim
Fábio Plotkowski
Márcio Onodera

Ana Paula Silva
Adriana Nazaré
Eduardo Bizzo
Eduardo Sá
Gabriel Areal

Embaixada da Noruega KfW MMA

Anahita Yousefi Carsten Sandhop Gabriel Henrique Lui
Letícia Guimarães

GIZ

Annemieke Alberts
Heliandro Maia
Bernardo Anache
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Pauta

9h30 Abertura:
Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klink
Diretor do BNDES, Henrique Paim

10h Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 19ª Reunião
10h30 Tema de Pauta 1:

Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia de 2015
11h Tema de Pauta 2:

Apresentação dos dados e análise da taxa de desmatamento de 2015
12h Apresentação de Informes:

Lançamento da Estratégia Nacional de REDD+ (ENREDD+) e 1ª Reunião da Comissão Nacional para 
REDD+ (CONAREDD+)

12h30 Outros assuntos
13h Encerramento

Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
   RET da 19ª Reunião

2. Tema de Pauta 1
   Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia de 2015

• Página de Instrução e PPT
3. Tema de Pauta 2
 Apresentação dos dados e análise da taxa de desmatamento de 2015

• Página de Instrução
4. Informes

I. Lançamento da Estratégia Nacional de REDD+ (ENREDD+) e 1ª Reunião da Comissão  
 Nacional para REDD+ (CONAREDD+)
II. Regimento Interno do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
III. Decreto 6.527/2008
IV. Diretrizes e Critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e focos de   
 atuação para o biênio 2015 e 2016

Abertura dos trabalhos
A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pelo Secretário-Executivo do MMA, 
Carlos Klink, que em seguida passou a palavra à Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. 
  
A Ministra Izabella Teixeira (MMA) inicialmente destacou que a discussão que se coloca no plano 
internacional para combater os efeitos das mudanças climáticas e reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) é de natureza política, envolvendo um forte engajamento dos países para a ratificação do 
Acordo de Paris ainda este ano. Mencionou que a ratificação do Acordo de Paris passará a valer depois 
que ao menos 55 países, que representem em conjunto pelo menos 55% do total global das emissões 
GEE, tiverem apresentado seus compromissos ratificados. 
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Salientou que os países mais representativos do ponto de vista de emissões estão fazendo um grande 
esforço para ratificarem o mais breve possível o Acordo de Paris. Nesse contexto, mencionou como uma 
primeira leitura política que no caso dos Estados Unidos está sendo considerado um processo que não 
passa pelo Congresso Americano, conhecido como certificação, que seria inclusive uma figura nova no 
direito internacional. Com relação à China, avaliou que esse país deve apresentar a ratificação do Acordo 
de Paris ainda em 2016, talvez antes de setembro. Por sua vez, mencionou que a União Europeia está 
fortemente engajada para chegar com o Acordo de Paris em vigor na próxima Conferência das Partes 
(COP 22), que vai acontecer em Marrakesh. 
  
Mencionou que há várias questões que se desdobram do Acordo de Paris e que provavelmente as duas 
ou três próximas Conferências das Partes se concentrem no estabelecimento de regras e 
regulamentações para tornar o acordo operacional, ou seja, serão conferências menos políticas e mais 
da diplomacia do carbono, do sistema de governança, dos instrumentos de monitoramento e avaliação. 
  
No que tange à ratificação do Acordo de Paris pelo Brasil, informou que a Presidente da República 
pretende encaminhá-lo nos próximos dias para a apreciação pelo Congresso Nacional. Mencionou já 
haver conversado com diversos parlamentares sobre a importância de ser priorizada a ratificação desse 
acordo, sendo desejável que o Brasil venha a fazer parte do primeiro grupo de países que ratificaram 
esse acordo e em conjunto preencheram as condições de sua vigência. 
  
Salientou a importância do papel desempenhado pelo Brasil no tema das mudanças climáticas, a 
existência do próprio Fundo Amazônia por conta do compromisso do governo e da sociedade brasileira 
com essa questão, bem como a necessidade do país se preparar para a implementação da sua 
pretendida contribuição nacionalmente determinada (intended Nationally Determined Contribution – 
iNDC), que destacou ser agora a contribuição nacionalmente determinada (NDC) do Brasil. 
  
Argumentou que a implementação da NDC do Brasil vai requerer do governo, dos setores produtivos e da 
sociedade em geral novos arranjos, novas linhas de financiamento, acesso a novas tecnologias e o 
encaminhamento de uma série de questões que já foram discutidas com todos os atores que 
contribuíram para a construção da proposta brasileira. 
  
Isabella Teixeira (MMA) em seguida mencionou que o Brasil optou por uma abordagem “economy wide”, 
ou seja, o país terá que se preparar para que todos os setores de sua economia, todas as políticas 
públicas saibam lidar com a questão da mudança do clima e com a contabilidade de carbono, mesmo 
que não tenham emissões expressivas do ponto de vista da contabilidade geral de carbono no país. 
  
Em seguida comentou que o desmatamento vem reduzindo sua participação no total das emissões de 
GEE do Brasil, sendo que em 2005 o setor de uso da terra e florestas respondia por 57% das emissões 
desses gases, enquanto que em medições mais recentes este número se reduziu para 15%. Nesse 
contexto informou que já foram assegurados recursos financeiros para que o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação realize novo inventário, que captará a redução do desmatamento na Amazônia 
nos anos mais recentes. Em face dessas considerações, concluiu que a tendência é que as emissões 
decorrentes de desmatamento continuem a ter a sua participação reduzida no perfil de emissões de 
GEE do Brasil. 
  
Mencionou que o Brasil responde por 2,5% das emissões globais e que precisa estar preparado para as 
novas estruturas institucionais e legais associadas a essa temática. Exemplificou que se o país decidir 
que a partir do Acordo de Paris passará a ter um mercado de carbono terá que criar lei específica ou 
regulamentação que assegure as condições para os investimentos no Brasil. Se, todavia, optar pela 
taxação do carbono, essa decisão implicará em uma discussão de arcabouço legal. Ainda exemplificando, 
mencionou que se o país optar por estabelecer requisitos de “green building” na construção civil 
brasileira, será necessário estabelecer regras e sistemas de medições nacionais, o que exigirá muito das 
instituições científicas do Brasil. 
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Destacou que o Brasil é reconhecido internacionalmente por sua credibilidade no que tange às emissões 
de GEE. Mencionou que a NDC do Brasil foi construída com base em modelos matemáticos e 
fundamentada no planejamento setorial e na ciência. Mencionou que é grande o desafio que se 
apresenta, inclusive de medição de fatores como a perda de biodiversidade e a fragmentação de 
florestas, sendo necessário dialogar cada vez mais com a ciência para a tomada de decisões. Nesse 
contexto, mencionou a presença da Dra. Thelma Krug, Diretora do Departamento de Políticas para o 
Combate ao Desmatamento – DPCD do MMA e vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC), com quem participou de um debate com vários outros pesquisadores e 
especialistas do IPCC, em Paris, para mostrar a visão do Brasil sobre esses temas. 
  
Prosseguiu mencionando que será lançado o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), 
elaborado pelo governo federal em colaboração com a sociedade civil, setor privado e governos 
estaduais que tem como objetivo promover a redução da vulnerabilidade nacional à mudança do clima e 
realizar uma gestão do risco associado a esse fenômeno. 
  
Informou haver realizado uma reunião com a FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos para um 
balanço sobre a implementação do novo código florestal brasileiro (lei nº 12.651, de 25.05.2012). 
Ressaltou a importância da implementação do código florestal e de seus instrumentos, bem como a 
necessidade de se encontrarem os meios de financiar a restauração florestal com espécies nativas. 
  
Considerou importante destacar que com a implementação do cadastro ambiental rural (CAR) foi 
verificado que há mais área de vegetação nativa sob o domínio de proprietários privados do que no 
sistema nacional de unidades de conservação da natureza, ou seja, foram identificados mais ativos de 
biodiversidade sob o domínio privado do que sob o domínio público. 
  
Nessa oportunidade, mencionou que o estabelecimento de conexão entre a Convenção da Diversidade 
Biológica (CDB) e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) se coloca 
como uma agenda ambiciosa do ponto de vista da política internacional. Informou que o Brasil defende 
essa mudança de escala da CDB para estar também no mesmo alinhamento político com a UNFCCC. 
  
Destacou que são necessários instrumentos para assegurar que a vegetação nativa não seja removida, já 
que parte dela pode ser removida legalmente. Nesse contexto destacou que ganha importância a 
discussão sobre o pagamento de serviços ambientais (PSA) e de outros instrumentos econômicos, tais 
como as cotas de reserva ambiental (CRAs), que são títulos representativos de cobertura vegetal que 
podem ser usados para cumprir a obrigação de reserva legal em outra propriedade. 
  
Relatou que o Ministério do Meio Ambiente vem desenvolvendo uma pauta para a implementação da 
NDC do Brasil. Do ponto de vista tecnológico, lembrou que a agricultura de baixo carbono deverá 
incorporar muitas inovações que representarão ativos de uma agenda de desenvolvimento do país. No 
que tange à questão energética, mencionou o papel das novas fontes de energia renovável, 
especialmente as de origem solar, eólica e biomassa. 
  
Ainda nesse tópico, mencionou o papel das dinâmicas bilaterais entre os países para a transferência de 
tecnologias e a captação de recursos em torno dos seus modelos de desenvolvimento, sem prejuízo da 
natureza multilateral das negociações climáticas. Lembrou também outros temas estratégicos, como a 
discussão sobre os biocombustíveis de segunda geração e o debate sobre tecnologias associadas a 
carros elétricos e transporte coletivo. 
  
Mencionou que todos esses temas vão requerer uma revisão da governança de clima do país, lembrando 
que o Brasil assumiu um compromisso nacional voluntário em reduzir suas emissões projetadas até 2020 
ao aprovar por meio de lei sua Política Nacional sobre Mudança do Clima. Registrou que uma vez 
ratificado o Acordo de Paris, o país passará a ter um novo quadro legal de cumprimento de obrigações. 
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Destacou que cabe ao governo brasileiro encaminhar esse debate, argumentando que talvez fosse mais 
coerente do ponto de vista de governança ter o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
coordenando a implementação desse processo como parte da agenda de desenvolvimento brasileira. 
Acrescentou que esse tema deixou de ser parte acessória para se tornar o tema central da agenda de 
opções de desenvolvimento do país. 
  
Mencionou que o projeto TerraClass do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, identificou 
cerca de 22 milhões de hectares em floresta secundária que estão em processo de regeneração natural 
na Amazônia, o que sinaliza o potencial do Brasil se tornar um sumidouro de carbono, isto é, deixar de 
emitir para capturar carbono. Todavia, ressaltou que essas áreas precisam ser monitoradas para saber 
se essa vegetação permanecerá; saber quem são os proprietários, se privados ou o setor público; 
decidir se deverão ser criadas nesses territórios áreas de proteção para assegurar que de fato ocorra a 
regeneração dessas florestas. 
  
Com relação à agricultura brasileira, fez referência ao CAR e ao Inventário Florestal Nacional – IFN que 
está sendo conduzido com o propósito de produzir informações sobre as florestas em todo o território 
brasileiro. Informou que a partir desses processos será possível contabilizar os estoques de carbono 
existentes no estabelecimentos rurais, o que poderá vir a representar ativos de carbono com potencial 
de monetização. Acrescentou que um dos desafios será plantar e produzir alimentos com a ambição que 
o mundo quer, sem, todavia, aumentar a área desmatada. 
  
Isabella Teixeira (MMA) ressaltou que a NDC do Brasil colocou o desafio de se alcançar, na Amazônia 
brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030. Destacou que essa meta poderá ser alcançada antes, 
tendo mencionado que os estados do Mato Grosso e do Acre tem modelagens para acabar com o 
desmatamento ilegal em seus territórios até 2020. 
  
Informou que durante a COP-21, em Paris, foi firmado compromisso com o governo da Noruega de nova 
doação para o Fundo Amazônia no valor de cerca de US$ 600 milhões, além do compromisso do 
governo da Alemanha de nova doação, quando da visita da Chanceler Angela Merkel ao Brasil, de 100 
milhões de euros. 
  
Mencionou que o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 
(PPCDAM) está sendo revisado, bem como estão sendo aprimorados os instrumentos de 
monitoramento e controle do desmatamento, entre os quais o DETER – Sistema de Detecção de 
Desmatamentos em Tempo Real. 
  
Registrou que com a criação do Gabinete Permanente de Gestão Integrada para a Proteção do Meio 
Ambiente (GGI) houve o aprimoramento do monitoramento, fiscalização e das ações preventivas e 
repressivas dos órgãos públicos em relação aos crimes e infrações ambientais na Amazônia Legal. Nesse 
contexto, Isabella Teixeira (MMA) mencionou que o Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais passou a contribuir para o sistema de inteligência brasileiro, atuando de forma 
articulada com as forças que protegem o território brasileiro, já que há outros ilícitos associados ao crime 
ambiental. 
  
Mencionou a consolidação da parceria estabelecida com a Organização Internacional de Polícia Criminal 
– Interpol, bem como o fato do Ministério do Meio Ambiente haver sempre priorizado na alocação de 
recursos as ações de fiscalização e combate ao desmatamento. 
  
Acrescentou que não obstante esses esforços, a taxa de desmatamento na Amazônia Legal tem oscilado 
nos últimos anos em um intervalo entre 4.600 km2 e 5.800 km2, sendo necessário romper com esse 
padrão para alcançar em 2020 a meta de 3.925 km2 de desmatamento anual máximo estabelecido pela 
Política Nacional sobre Mudança do Clima. 
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Mencionou a responsabilidade conjunta dos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama) para o atingimento dessa meta, destacando o papel que necessita ser plenamente 
desempenhado pelo conjunto dos governos estaduais na fiscalização das infrações ambientais, 
conforme competências previstas na Lei Complementar nº 140, de 08.12.2011. 
  
Destacou, também, a importância dos governos estaduais da Amazônia Legal darem publicidade às 
autorizações de supressão de vegetação, a fim de que se possa separar nas ações de fiscalização o que é 
desmatamento legal do que é desmatamento ilegal. Argumentou que essa providência permitirá qualificar 
as ações de fiscalização, tornando-as mais incisivas na prevenção e repressão do desmatamento. 
  
Em seguida, ao comentar que instituições ambientais devem dispor de recursos financeiros para 
cumprir as suas atribuições, informou que a arrecadação do Ibama foi triplicada nos últimos seis anos e 
que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) vem arrecadando mais que 
suas despesas orçamentárias. Lembrou que houve repasse para os estados de parcela da receita obtida 
pelo Ibama com a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), de forma que estes desempenhem 
atividades de fiscalização ambiental. 
  
Isabella Teixeira (MMA) enfatizou ser imprescindível a contenção do crime ambiental, recomendando ao 
COFA a discussão sobre as dinâmicas do desmatamento e como estruturar e articular a fiscalização 
para prevenir e coibir a sua ocorrência. 
  
Mencionou que o cadastro ambiental rural já é um grande aliado nesse processo, principalmente na 
Amazônia, que tem o melhor desempenho do país em termos de inscrição no CAR. Informou que o 
cadastramento está permitindo uma visão muito mais precisa do território, e que vem contribuindo 
inclusive para a correção de outras bases de dados públicas. 
  
Nesse contexto, informou que está sendo feito um trabalho de consolidação dos dados do CAR em 
parceria com a FBDS – Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável que identificará, entre 
outros, as áreas prioritárias para restauração florestal e as áreas de conectividade para o 
estabelecimento de corredores ecológicos. Informou que a previsão é de que em 2017 esse 
levantamento já esteja concluído para 4.100 municípios e disponível para consulta no Sicar – Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural. 
  
Manifestou preocupação com a queda da arrecadação e a situação orçamentária e financeira no país, 
que tem gerado sucessivos contingenciamentos dos orçamentos dos órgãos públicos. Informou que 
houve cortes de despesas no Ministério do Meio Ambiente e que, em função dessas dificuldades, 
considera relevante ser avaliada no âmbito do COFA a dispensa, em caráter excepcional, da observância 
da regra da adicionalidade dos recursos do apoio do Fundo Amazônia aos órgãos públicos no caso de 
projetos que visem dar continuidade ou aprimorar a fiscalização ambiental e controle do desmatamento. 
  
Salientou o caráter temporário dessa proposição, de forma que o monitoramento e a fiscalização do 
desmatamento não fiquem prejudicados, não vindo essa providência representar uma substituição de 
recursos, mas sim assegurar que as ações efetivamente essenciais não sofram descontinuidade devido 
aos graves problemas macroeconômicos do conhecimento de todos, o que poderia comprometer toda 
a estratégia de fiscalização da Amazônia. 
  
Isabella Teixeira (MMA) finalizou solicitando aos membros do COFA sensibilidade com relação a esse 
tema, para que se possa alcançar nos próximos anos o objetivo do Fundo Amazônia, que é o fim do 
desmatamento.
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1. Discussão e aprovação do RET da 19ª Reunião do COFA

Carlos Klink (MMA) indagou aos membros do COFA se haveria alguma proposta de ajuste 
na redação do RET da 19ª reunião desse Comitê. Como não houve proposta de modificação, foi 
aprovado por unanimidade o RET da 19ª reunião do COFA.

2. Discussão e aprovação de novo foco de atuação para o biênio 2015/2016

Carlos Klink passou a palavra para o Diretor da Área de Meio Ambiente do BNDES, Henrique Paim, 
que elogiou a participação do Brasil no Acordo de Paris, com a liderança do Ministério do Meio 
Ambiente. Ressaltou o trabalho consistente desse Ministério para o avanço da política ambiental e 
a queda do desmatamento nos últimos anos. 
  
Henrique Paim (BNDES) afirmou que o banco tem apoiado fortemente oscompromissos 
assumidos pelo país na sua iNDC e citou como exemplos a gestão do Fundo Amazônia, o 
lançamento de edital para a restauração ecológica da Mata Atlântica, o apoio à energia renovável e 
o financiamento da agricultura de baixo carbono. 
  
Com relação ao Fundo Amazônia, Henrique Paim (BNDES) relatou a necessidade de se acelerar a 
implementação dos projetos e também de se repensar a questão da fiscalização no atual cenário 
de restrição fiscal em que o país se encontra. 
  
Carlos Klink (MMA) agradeceu as palavras de Henrique Paim (BNDES) e propôs uma inversão de 
pauta da reunião a fim de apresentar sugestão de novo foco de atuação para o biênio 2015/2016. 
Estando todos de acordo com o encaminhamento, passou a palavra para Daniela Baccas (BNDES). 
  
Daniela Baccas (BNDES) informou que o Ministério do Meio Ambiente em conjunto com o 
BNDES elaborou proposta de novo foco de atuação para o Fundo Amazônia no biênio 2015/2016, a 
fim de dispensar, em caráter excepcional, a condicionante de adicionalidade de recursos citada no 
item B8 das Diretrizes e Critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia. 
  
De acordo com o novo foco de atuação, o Fundo Amazônia poderia apoiar projetos que visem 
dar continuidade ou aprimorar a fiscalização ambiental e controle do desmatamento, a serem 
apresentados por órgãos ou instituições públicas federais ou estaduais, com mandato legal para 
realizar as ações de fiscalização, no âmbito do SISNAMA. Para tanto, relatou que será necessária 
uma justificativa técnica apresentada formalmente pelo Ministério do Meio Ambiente, bem como 
declaração do referido órgão/instituição proponente no sentido de que inexiste fonte de recursos 
disponíveis para o apoio financeiro pleiteado. A justificativa técnica e a declaração mencionadas 
seriam documentos obrigatórios e conjuntos à proposta a ser protocolada formalmente no BNDES. 
  
Em seguida, Carlos Klink (MMA) abriu a palavra para eventuais manifestações dos membros 
do COFA. 
  
Mario Cardoso (CNI) externou preocupação em abrir a possibilidade para estados e União 
financiarem seus gastos públicos correntes com recursos do Fundo Amazônia, apesar de estar 
ciente da importância das ações de fiscalização para a manutenção das atividades florestais, da 
biodiversidade, da conservação dos serviços ecossistêmicos e para o combate da ilegalidade 
na região. Reconheceu, no entanto, que o país enfrenta uma grave crise econômica e que há 
dificuldade em se manter os gastos com fiscalização. Salientou a importância de que uma solução 
emergencial não vire uma regra e de que além da fiscalização, deve-se atentar para o fomento, 
especialmente das atividades de base florestal por parte da União e dos estados. 
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Carlos Klink (MMA) reforçou que essa proposta tem caráter emergencial e, por isso, está sendo 
aprovada no âmbito dos focos de apoio do Fundo Amazônia para o biênio. Perguntou aos demais 
membros do COFA se haveria alguma outra manifestação quanto à proposta apresentada. Não 
havendo considerações, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos membros do COFA. 
  
Em seguida passou a palavra para Marilene Ramos, presidente do Ibama, que ressaltou 
a importância da aprovação dessa matéria para os estados e para o próprio Ibama. Afirmou 
ainda que o Ibama está empregando os seus melhores esforços para manter suas atividades de 
fiscalização, combater o desmatamento e a exploração ilegal de madeira. 
  
Thelma Krug (MMA) complementou que o controle do desmatamento não pode estar apoiado 
somente na fiscalização e no controle, mas deve estar apoiado fundamentalmente no fomento 
das atividades sustentáveis. Frisou que somente dessa forma o desmatamento será controlado de 
forma estruturante. 
  
Antonio Stroski (Amazonas) relatou que o estado do Amazonas está enfrentando uma situação 
crítica devido à economia do estado estar sustentada no polo industrial de Manaus. Lembrou 
também que há previsão de aumento de temperaturas na Amazônia devido ao fenômeno do El Niño. 
  
Rubens Brito (Tocantins) concordou com Izabella Teixeira (MMA) que os estados têm o desafio 
de dar transparência às autorizações de supressão de vegetação. Relatou que 91% do estado do 
Tocantins pertencem ao bioma Cerrado e que existe dificuldade de detectar o desmatamento 
nesse bioma. Afirmou ainda que a meta do estado é zerar o desmatamento ilegal, mas para 
isso seria necessário obter apoio para aprimorar ferramentas tecnológicas, além de investir em 
capacitação técnica, adquirir imagens de satélite e construir bases cartográficas. Rubens Brito 
(Tocantins) indagou ainda se o novo foco aprovado pelo COFA contemplaria somente o Bioma 
Amazônia ou a Amazônia Legal. 
  
Juliana Santiago (BNDES) informou que o novo foco aprovado abrange somente o Bioma 
Amazônia, todavia caso o Decreto nº 6.527/2008 seja alterado para contemplar o apoio do Fundo 
Amazônia a toda Amazônia Legal, essa mudança naturalmente deverá se refletir nesse foco. 
  
Thelma Krug (MMA) esclareceu que está em andamento o programa de monitoramento 
ambiental dos biomas brasileiros e que o foco esse ano é o bioma Cerrado. Informou ainda que 
até o final de 2016 existirá uma série histórica consistente do desmatamento para esse bioma, que 
será atualizada a cada dois anos. 
  
Rubens Brito (Tocantins) solicitou que ficasse registrado em ata pedido de participação do 
estado do Tocantins no grupo de trabalho criado pelo Ministério do Meio Ambiente sobre REDD 
que estuda o nível de referência de emissões para o bioma Cerrado. 
  
Magali Medeiros (Acre) reforçou a importância da declaração do desmatamento ilegal zero 
firmado pelos estados do Acre e de Mato Grosso. Ressaltou a necessidade de articulação dos 
estados com o MMA para o alcance das metas e cumprimentou os membros do COFA pela 
aprovação do novo foco de apoio do Fundo Amazônia, voltado para a fiscalização ambiental e o 
controle do desmatamento.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou novo foco de apoio do Fundo Amazônia no biênio 2015/2016 nos 
seguintes termos: “projetos que visem dar continuidade ou aprimorar a fiscalização ambiental 
e o controle do desmatamento, apresentados por órgãos ou instituições públicas federais 
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ou estaduais com mandato legal para realizar ações de fiscalização, no âmbito do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, poderão, excepcionalmente, ser dispensados da 
condicionante mínima de adicionalidade de recursos, citada no item B8. Para tanto, será 
necessária uma justificativa técnica apresentada formalmente pelo Ministério do Meio 
Ambiente, bem como declaração do referido órgão/instituição proponente no sentido de 
que inexiste fonte de recursos disponíveis para o apoio financeiro pleiteado. A justificativa 
técnica e a declaração acima mencionadas são documentos obrigatórios e conjuntos à 
proposta protocolada formalmente no BNDES.”

3. Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2015

Passou-se para a aprovação do Relatório de Atividades do Fundo Amazônia referente ao ano de 
2015. Carlos Klink (MMA) informou que a minuta do relatório havia sido distribuída para todos 
os membros do COFA previamente por via eletrônica e passou a palavra para Juliana Santiago 
(BNDES) apresentar o supracitado relatório. 
  
Juliana Santiago (BNDES) explicou que o Relatório de Atividades do Fundo Amazônia está 
estruturado em duas partes, uma primeira parte que abrange a introdução, os objetivos do Fundo 
Amazônia, os dados sobre a governança e as doações, além do desempenho operacional e 
informações sobre o monitoramento e avaliação. E uma segunda parte que trata especificamente 
dos projetos apoiados. 
  
Informou que o Fundo Amazônia encerrou 2015 com 80 projetos apoiados, no valor total de R$ 1,2 
bilhão. Relatou então alguns destaques do ano, entre eles o anúncio de novas doações por parte 
da República Federativa da Alemanha, no valor de € 100 milhões, e do Governo da Noruega, no 
valor de US$ 600 milhões. 
  
Ressaltou que o Fundo Amazônia já tem dez projetos concluídos, dentre eles cinco concluídos 
em 2015 e que no relatório há um capítulo específico para a relatoria desses projetos, que inclui, 
dentre outras informações: a contextualização sobre o projeto, sua lógica de intervenção, as 
atividades realizadas, os indicadores de resultados e impactos, as lições aprendidas e o relato 
sobre a sustentabilidade dos resultados. 
  
Além disso, Juliana Santiago (BNDES) informou que há um capítulo sobre monitoramento 
e avaliação que, além de apresentar o Quadro Lógico do Fundo Amazônia com seus quatro 
componentes (atividades produtivas sustentáveis, monitoramento e controle, ordenamento territorial 
e desenvolvimento científico e tecnológico), relaciona a contribuição dos projetos a cada um desses 
componentes. Citou, como exemplo, o projeto do Instituto Floresta Tropical, concluído em 2015, 
que contribuiu para os seguintes componentes: produção sustentável, por meio da capacitação em 
técnicas de manejo sustentável; e o componente desenvolvimento científico e tecnológico, por meio 
de ações de sensibilização e pesquisa aplicada nessa temática. Explicou que, de maneira semelhante, 
cada projeto do Fundo Amazônia contribui para um ou mais componentes do Fundo Amazônia. 
  
Complementou que nesse capítulo, também é apresentado um conjunto de indicadores de 
resultados e impactos, para os quais os projetos apoiados contribuem individualmente, e uma 
gama de indicadores regionais, com o objetivo de medir a evolução do objetivo geral do Fundo 
Amazônia: “redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável”. 
  
Carlos Klink (MMA) agradeceu a apresentação e passou para a aprovação do Relatório de 
Atividades. Todos estando de acordo, foi aprovado por unanimidade o Relatório Anual de Atividades 
do Fundo Amazônia de 2015. 



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 266

RET 20

<

Mario Cardoso (CNI) mencionou preocupação quanto à baixa execução de alguns projetos 
apoiados pelo Fundo Amazônia, especialmente os do setor público. Destacou ser necessário 
observar a sustentabilidade financeira dos projetos apoiados, especialmente aqueles voltados para 
as atividades produtivas sustentáveis. 
  
Juliana Santiago (BNDES) informou que, no início de junho, o Fundo Amazônia promoverá uma 
oficina de intercâmbio de experiências entre projetos de atividades produtivas sustentáveis e que 
um dos temas a serem discutidos é a sustentabilidade das cadeias produtivas.

4. Apresentação dos dados e análise da taxa de desmatamento de 2015

Gabriel Lui (MMA) informou que na análise sobre os dados do desmatamento seria priorizado 
o período que corresponde à 3ª fase do PPCDAm, entre os anos de 2012 a 2015. Informou que 
o MMA monitorou as 194 ações que estavam previstas nessa 3ª fase do PPCDAm e que se 
encontra em processo de conclusão o respectivo relatório de balanço, que servirá de base para a 
construção da 4ª fase do PPCDAm. 
  
Em seguida, lembrou que a meta estabelecida pela Política Nacional sobre Mudança do Clima é de 
chegar a 2020 com 3.925 km2 de desmatamento anual máximo na Amazônia Legal e que o último 
dado do PRODES relativo a 2015 foi de 5.831 km2 (dado preliminar) de desmatamento. 
  
Mencionou, ainda, uma reunião recente em Brasília com os países membros da Organização 
do Tratado da Cooperação Amazônica (OTCA), em foi constatado que esses países estão mais 
adiantados que o Brasil no que tange à distinção entre o que é desmatamento legal e ilegal. Nesse 
contexto, reforçou a necessidade de se diferenciar quanto dos 5.831 km2 de desmatamento em 
2015 é relativo ao desmatamento legal ou ilegal. 
  
Com relação à taxa de desmatamento de 2015 informou que foi identificado um aumento do 
desmatamento concentrado em três estados, a saber: Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, 
diferentemente de anos anteriores, em que o aumento do desmatamento se distribuía de forma 
mais homogênea pela região amazônica. 
  
Informou que foi identificado nos últimos três anos o retorno dos grandes polígonos de 
desmatamento, o que provavelmente indicaria uma percepção de redução do risco de desmatar 
ilegalmente. Em face disso manifestou que uma primeira resposta necessária seria a de fortalecer 
as ações de fiscalização e repressão às infrações ambientais. 
  
Em relação à distribuição do desmatamento por categorias fundiárias, informou que se tem 
observado um padrão relativamente constante nos últimos anos. Acrescentou que em 2015 o 
desmatamento se distribuiu pelas seguintes categorias fundiárias: 37,5% em áreas privadas e 
outras áreas ainda sem categoria definida de uso da terra; 26,5% em assentamentos; 24,5% em 
glebas públicas não destinadas; 1% em terras indígenas e 10,5% em unidades de conservação. 
  
Em seguida, apresentou uma análise da ocorrência do desmatamento pelos estados da Amazônia 
Legal e sua distribuição por categorias fundiárias no período de 2012 a 2015, destacando que sua 
ocorrência também guarda correlação com o estágio de regularização fundiária das terras em seu 
território. Como exemplo, citou o estado de Mato Grosso, o qual tem uma situação fundiária mais 
bem definida e que, nesse período, 72% do desmatamento ocorreu em áreas privadas (e outras 
áreas ainda sem uma categoria definida de uso da terra). 
  
Gabriel Lui (MMA) passou então a apresentar uma série de tendências do desmatamento em 
terras indígenas, unidades de conservação, assentamentos, glebas federais e municípios, a partir 
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da justaposição de dados das áreas que mais sofreram com desmatamento no período de 2012 a 
2015, o que permitiu verificar quais são as áreas que estão sofrendo maior pressão antrópica. 
  
Para auxiliar na priorização das ações de fiscalização, apresentou, ainda, uma análise dessas 
mesmas categorias em que se compara a área já desmatada e a área de floresta remanescente 
das mesmas. 
  
Finalizou destacando que esse trabalho de análise da dinâmica do desmatamento se destina a 
apoiar os processos de tomada de decisão e de fiscalização, enfatizando que é fundamental a 
continuidade das ações de monitoramento e repressão ao desmatamento ilegal. 
  
Mario Cardoso (CNI) pontuou que não obstante o inegável mérito das ações de fiscalização 
e repressão às infrações ambientais, essa deve ser percebida como um dos pilares de uma 
estratégia mais ampla, já que a fiscalização por si só representa um custo elevado não só para o 
governo, mas também para toda a sociedade. 
  
Vilson Machado (RO) mencionou as dificuldades enfrentadas em Rondônia com o transporte dos 
bens apreendidos com os infratores, o que muitas vezes leva à nomeação dos mesmos como seus 
fiéis depositários. Mencionou que o estado de Rondônia se encontra em tratativas com diversos 
órgãos para solucionar o desafio do transporte dos bens apreendidos, bem como está elaborando 
uma proposta de legislação que aumente a celeridade do processo de alienação dos bens 
apreendidos, de forma a descapitalizar os infratores ambientais.

5. Informes

Lançamento da Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+) e 1ª. Reunião da Comissão Nacional de 
REDD+ (CONAREDD+) 
  
Letícia Guimarães (MMA) informou que no dia 06.04.2016 ocorreu o lançamento oficial no 
Ministério do Meio Ambiente da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+). Mencionou 
que a ENREDD+ é fruto de vários anos de discussões e deliberações e que foi efetivamente 
aprovada em tempo para a COP 21, em Paris, de forma a que os resultados do Brasil de redução 
de emissões do desmatamento no bioma Amazônia fossem efetivamente reconhecidos pela 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNCCC) e inseridos no Lima 
REDD+ Information Hub, que é o registro desses resultados perante a convenção. 
  
Esclareceu que o resultado prático é que o Brasil está apto perante a convenção para captar 
novos pagamentos por resultados, por meio inclusive do Fundo Verde para o Clima. Informou 
que a Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) teve sua primeira reunião no dia 07.04.2015, 
tendo nessa oportunidade aprovado seu regimento interno e, por conseguinte, encontrando-se 
plenamente operacional. / Informou que os membros da CONAREDD+ estão sendo consultados 
para o agendamento de uma nova reunião para tratar de demandas que já estão presentes, 
relacionadas à questão de pagamentos por resultados que devem ser deliberados por esta 
comissão nacional. Por fim, recomendou que para mais informações seja consultada na internet a 
página http://redd.mma.gov.br/.

6. Encerramento

Carlos Klink (MMA) tomou a palavra, agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião.

http://redd.mma.gov.br/
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Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério das Relações Exteriores Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação

Carlos Augusto Klink (T) Luiz de Andrade Filho (R) Andrea Ferreira Portela Nunes (S)

Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Estado do Acre

Demetrio Toledo José Henrique Paim (T)
Gabriel Rangel Visconti (S)

Magaly Medeiros (S)

Estado do Amazonas Estado do Maranhão Estado do Pará

Antonio Ademir Stroski (T) Sérgio Veloso (R) Maria Gertrudes Oliveira (R)

Estado do Rondônia Estado do Roraima Estado do Tocantins

Vilson de Salles Machado (T) Rogério Martins Campos (T) Rubens Pereira Brito (S)

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Confederação Nacional da Indústria 
– CNI

Fórum Nacional das Atividades 
de Base Florestal – FNBF

João Bosco Campos dos Santos (T)
Adriana Ramos (S)

Mário Augusto de Campos Cardoso (T) Adelaide Oliveira (R)

Ausentes
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Casa Civil da Presidência da República
Estado do Amapá
Estado de Mato Grosso
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC
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Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

Embaixada da Noruega Embaixada da Alemanha KfW

Priscilla Santos Lena S. Bretas Christian Lauerhass

MMA IBAMA CONTAG

Izabella Teixeira
Thelma Krug
Gabriel Lui
Letícia Guimarães
Monique Ferreira
Lucas Tolentino

Marilene Ramos
Ana Paula Vasconcellos da Silva

Eliziario Toledo

GIZ BNDES

Helmut Eger
Anselm Duchrow
Heliandro Maia
Bernardo Anache
Monica Roper
Janina Budi

Juliana Santiago
Daniela Baccas
Nabil Moura Kadri
Guilherme Accioly
Bernardo Braune
Leandro da Costa Silveira
Julio S. Guiomar
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Pauta

9h30 Abertura
Everton Lucero, Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Min. do Meio Ambiente
Marilene Ramos, Diretora da Área de Gestão Pública e Socioambiental do BNDES

10h  Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 20ª Reunião
10h30 Tema de Pauta 1:

Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia – BNDES (manhã)
11h Apresentação de Informes:

1. Informe sobre a 22ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (COP 22)
2. Primeiro ano da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+)
3. Reunião anual com os doadores do Fundo Amazônia de 2016
4. Oficina "Fundo Amazônia: desafios e perspectivas", realizada em 07.10.2016
5. Alterações introduzidas pelo Decreto n° 8.773/2016 ao Decreto n° 6.527/2008, que dispõe sobre 
o Fundo Amazônia
6. Apresentação da Plataforma “INDICAR”

13h Almoço
15h Tema de Pauta 2:

1. Apresentação da 4ª fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle Desmatamento na 
Amazônia Legal (PPCDAm)
2. Discussão sobre as diretrizes do COFA para o próximo biênio 2017 – 2018.

16h30 Encaminhamentos
Definição de data da próxima reunião do COFA

17h Encerramento e café de despedida 

Abertura dos trabalhos

Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:
1. Agenda da Reunião

• RET da 20ª Reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
2. Tema de Pauta 1
 Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia

• Apresentação (PPT)
3. Tema de Pauta 2

• Apresentação da 4ª fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle do
• Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm)

4. Informes
• 22ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (COP 22)
• Primeiro ano da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+)
• Reunião anual com os doadores do Fundo Amazônia de 2016
• Oficina "Fundo Amazônia: desafios e perspectivas", 07.10.2016
• Alterações introduzidas pelo Decreto n° 8.773/2016 ao Decreto n° 6.527/2008, que  
 dispõe sobre o Fundo Amazônia
• Apresentação da Plataforma “INDICAR”
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5. Informes 
• Regimento Interno do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
• Diretrizes e Critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e focos de   
 atuação para o biênio 2015 e 2016

A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pelo Secretário de Mudanças 
Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Everton Lucero, que 
informou terem sido publicados os dados preliminares do desmatamento da Amazônia legal de 2016, 
que revelam um aumento de 29% da área desmatada, atingindo um total de 7989 km². 
  
Nesse contexto, destacou a preocupação com a retomada da alta do desmatamento na região e salientou 
a necessidade de se empregar todos os meios e instrumentos disponíveis para assegurar a redução dessa 
taxa. Mencionou que esse dado orientará os debates da reunião e também a própria atuação do Fundo 
Amazônia, como um instrumento central da política do MMA no combate ao desmatamento. 
  
Por outro lado, sinalizou a oportunidade de preparação para esse combate com a atualização das 
políticas e dos instrumentos existentes, sendo o principal deles o PPCDAm, cuja nova fase, construída 
coletivamente com diversos setores e órgãos de governo, será publicada em breve. Afirmou ser 
relevante considerar as novas diretrizes, novos objetivos e resultados esperados do PPCDAm como um 
insumo válido e essencial para as diretrizes do COFA e para o trabalho do Fundo Amazônia. 
  
Comunicou que o Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, avalia que as novas taxas de desmatamento 
resultaram de um período que aliou crise política à crise econômica, com os estados – que têm 
responsabilidade na fiscalização, sobretudo em áreas privadas – em dificuldades financeiras, o que 
acabou gerando uma percepção de ausência do setor público na fiscalização. 
  
Nesse contexto, esclareceu que houve contingenciamento orçamentário para órgãos de fiscalização, 
o que também teria contribuído para o repique no desmatamento. Informou que já houve um 
reposicionamento nos orçamentos dos órgãos federais, o que impactarána redução das taxas de 
desmatamento, em particular no caso do MMA – que está aparelhado para fazer o necessário em 
termos de comando e controle e de fiscalização – do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) e também do Serviço Florestal Brasileiro (SFB). 
  
Relatou que, paralelamente, o MMA está engajado em outras iniciativas como, por exemplo,a publicidade 
dos dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), uma demanda da sociedade civil por mais transparência. 
Salientou que os únicos dados que permanecem no módulo reservado se referem a pessoas físicas e 
dependem de avaliação jurídica quanto à viabilidade de torná-los públicos. Informou, então, que os dados 
do novo módulo e o site já estão disponíveis para consulta pública e que há um módulo mais reservado 
sendo compartilhado com os estados para auxiliar no processo de fiscalização. Comunicou que o MMA 
entende o CAR como um instrumento essencial do Código Florestal para o combate ao desmatamento. 
Destacou que a primeira fase, considerada concluída, se constituiu no carregamento de dados, atingindo 
99% das propriedades e posses rurais. Relatou que a nova fase exigirá o uso dessa base de dados para 
a aplicação das políticas e da normativa existente como ferramenta de apoio importante e lembrou que, 
como o cadastro é dinâmico, sempre estará sujeito a atualizações. 
  
Em seguida, Everton Lucero (MMA) passou a palavra para a Diretora da Área de Gestão Pública e 
Socioambiental (AGS) do BNDES, Marilene Ramos. 
  
Marilene Ramos (BNDES) saudou os presentes e reiterou seu comprometimento em fazer com que o 
Fundo Amazônia seja um mecanismo efetivo para auxiliar o desenvolvimento sustentável na Amazônia, 
a redução do desmatamento, a geração de emprego e renda e apoiar as comunidades locais, estados, 
municípios e órgãos federais. Comunicou que aPresidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, tem 
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dado atenção especial ao Fundo, que ocupa espaço relevante na agenda da instituição. Anunciou a 
manutenção de toda a equipe, em reconhecimento ao bom trabalho na gestão dos recursos de forma 
transparente, buscando efetividade e auxiliando os beneficiários a estruturar melhor seus projetos e 
informou que o BNDES vem discutindo com diversos setores sua atuação no tema. 
  
Relatou buscar a colaboração com o Ministério do Meio Ambiente para alinhar as estratégias que 
possibilitem maior efetividade do Fundo Amazônia. Mencionou expectativa em relação à nova fase do 
PPCDAM e a consequente revisão pelo COFA das diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do 
Fundo Amazônia. 
  
Marilene Ramos (BNDES) anunciou a anuência dos doadores na extensão do prazo de utilização de 
recursos do Fundo Amazônia de 2020 para 2030, o que trará mais tranquilidade para o avanço e a 
aprovação de projetos mais longos. Informou que a Noruega anunciou a transferência de mais R$ 360 
milhões ainda em 2016. 
  
Comentou que em outubro do corrente ano foi realizada a reunião anual com doadores em Oslo, 
Noruega. Informou que nessa ocasião o Ministro de Clima e Ambiente da Noruega, Vidar Helgesen, 
questionou o repique no desmatamento, mas com uma postura solidária e de confiança no trabalho 
realizado e destacou a demanda do apoio do Fundo Amazônia aosetor privado. Marilene Ramos (BNDES) 
expressou ser esse um tema a ser discutido e relatou que o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente 
pretendem formular uma proposta para a atuação junto ao setor privado no primeiro semestre de 2017. 
  
Externou preocupação com a velocidade da aplicação dos recursos já aportados e os problemas 
apresentados pelos beneficiários na prestação de contas; mas principalmente com a falta de capacidade 
gerencial dentro dos órgãos públicos. Informou que uma das medidas seria prover apoio gerencial para 
cada órgão público beneficiário do Fundo Amazônia por meio de organismos internacionais, ou da 
reserva de um pequeno percentual do projeto que seria destinado à contratação de apoio gerencial. 
  
Destacou a estratégia do BNDES em buscar ampliar o leque de entidades parceiras com capilaridade, já 
que a instituição tem uma equipe restrita. 
  
Considerou importante ressaltar também a atuação do Fundo Amazônia em terras indígenas por 
meio do apoio à Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI e 
relatou a importância da ampliação da atuação do Fundo em unidades de conservação (UCs) e em 
assentamentos rurais. Finalmente registrou que para o BNDES éessencial aumentar o número de 
projetos, com mais efetividade e celeridade, promovendo a queda do desmatamento, gerando trabalho 
e renda e proporcionando condições adequadas de vida para a população local. 
  
Everton Lucero (MMA) propôs uma inversão de pauta: o tema de pauta 2 (apresentação da 4ª fase 
do PPCDAm) seria apresentado logo após o tema de pauta 1 (antes da apresentação dos informes). 
Estando todos de acordo, a alteração de pauta foi aprovada.

1. Discussão e aprovação do RET da 20ª Reunião do COFA

Everton Lucero (MMA) perguntou aos membros do Comitê se haveria alguma proposta de ajuste 
ou de aprimoramento na redação do RET da 20ª reunião do COFA. Como não houve proposta de 
modificação, foi aprovado por unanimidade o RET 20ª reunião do COFA.

2. Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia – BNDES

Gabriel Visconti (BNDES) inicialmente mencionou que o Fundo Amazônia representou um 
aprendizado tanto para o BNDES quanto para seus beneficiários. Lembrou a trajetória de criação do 
Fundo, em 2008, passando pela assinatura do primeiro contrato de doação com a Noruega, em 
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2009, e com a Alemanha, em 2010, ano da criação do site do Fundo Amazônia, até 2011, quando a 
Petrobras passou a doar recursos para o Fundo. Relatou que a criação do Fundo Amazônia ensejou 
a criação da área de meio ambiente do BNDES, hoje área de gestão pública e socioambiental (AGS). 
  
Destacou a realização do Amazon Day em Londres, em 2015, e a realização de seminário sobre o 
Fundo Amazônia em Oslo no presente ano. Informou a intenção de reeditar o Amazon Day em 
Berlim, em 2017. Citou também a participação no Global Landscapes Forum (GLF), na 21ª Conferência 
das Partes (COP-21), destacando a apresentação da chefe de departamento do Fundo Amazônia, 
Juliana Santiago (BNDES), convidada posteriormente paraparticipar do encerramento do evento. 
  
Informou que em 2016, o Fundo Amazônia atingiu a marca de 85 projetos e R$ 1,4 bilhão de apoio 
financeiro a projetos, com um total captado de R$ 2,8 bilhões, majoritariamente proveniente da 
Noruega, tendo o KfW e a Petrobras papel relevante. Citou também os US$ 600 milhões 
comprometidos por parte da Noruega e os € 100 milhões da Alemanha, que representam o 
reconhecimento do sucesso dessa parceria, que no caso da Noruega foi estendida não apenas em 
valores financeiros, mas também em relação a prazo, com a extensão do contrato por dez anos. 
Ressaltou também a importância da cooperação técnica com a GIZ. 
  
Passou em seguida a relatar os resultados do Fundo Amazônia, conforme eixos de atuação. 
Destacou que o maior volume e a maior quantidade de projetos estão concentrados nos eixos 
monitoramento e controle e atividades produtivas sustentáveis, sem prejuízo do apoio também 
relevante aos eixos de ordenamento territorial e desenvolvimento científico e tecnológico. 
  
Sublinhou que o apoio a atividades produtivas sustentáveis permite maior capilaridade do Fundo 
Amazônia, alcançando instituições pequenas e populações tradicionais. Mencionou os cinco 
projetos com organizações aglutinadoras que permitem que outras 248 instituições sejam 
beneficiadas com recursos do Fundo e que, por meio da chamada pública de projetos produtivos 
sustentáveis, 95 instituições acabaram sendo beneficiadas pelos 13 projetos selecionados. No 
total, 343 instituições parceiras foram apoiadas indiretamente por meio de entidades aglutinadoras. 
  
Prosseguiu informando alguns resultados obtidos com o apoio às atividades produtivas 
sustentáveis, destacando que 72 mil pessoas já foram diretamente beneficiadas pelos projetos 
apoiados pelo Fundo. Como indicadores da efetividade desse apoio mencionouque os projetos 
apoiados geraram em dois anos R$ 40 milhões em receitas com a comercialização de produtos da 
sociobiodiversidade e que as atividades extrativistas abrangeram nove milhões de hectares de 
floresta manejada. Esclareceu que esses dados derivam dos quadros lógicos dos projetos que 
possibilitam a agregação de dados parciais ou finais. 
  
Em relação ao eixo monitoramento e controle, Gabriel Visconti (BNDES) ressaltou o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) como destaque em termos de política pública apoiada pelo Fundo 
Amazônia. Informou que o CAR está presente em 14 projetos apoiados, no valor total de R$ 236 
milhões, e mencionou que há quatro novos projetos em análise. Declarou que os números são 
favoráveis, mas que ainda há alguns estados com percentuais não desprezíveis a serem cobertos 
em termos de número de propriedade e área. Enfatizou que a tendência é que um número maior 
de projetos seja aprovado até o final do prazo legal previsto para que todas as propriedades do 
país estejam cadastradas. 
  
Afirmou ainda que o apoio a povos indígenas é outra vertente relevante do Fundo, com R$ 156 
milhões destinados a povos indígenas e mais R$ 11 milhões em projetos em análise no âmbito da 
Chamada PNGATI, que visa apoiar a implementação dos planos de gestão territorial e ambiental de 
terras indígenas. Informou que aproximadamente 55% das terras indígenas da Amazônia contam 
com algum projeto do Fundo Amazônia. 
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Passou, então, a discorrer sobre as aprovações em 2016. Informou a aprovação de três projetos da 
chamada PNGATI: Instituto Socioambiental (ISA), Centro de Trabalho Indigenista (CTI) e Instituto 
Internacional de Educação do Brasil (IEB); relatou a aprovação de dois projetos com estados: CAR 
Ceará e Paraná. Mencionou a aprovação de um projeto com o terceiro setor: Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS) e a expectativa de aprovação de outros dois projetos. Com a União, mencionou o 
projeto de monitoramento recém-aprovado com o Ibama. 
  
No contexto da percepção externa do Fundo Amazônia, Gabriel Visconti (BNDES), relatou a 
avaliação ex post realizada pelo KfW, em 2016, que assinala a motivação e a dedicação da equipe 
técnica do Fundo e o elevado padrão alcançado na apresentação de suas informações, seu 
processo de monitoramento e sua transparência. 
  
Mencionou também uma reportagem do Financial Times sobre o apoio da Noruega a vários países 
na qual o Brasil ganha destaque como ponto positivo e um relatório de avaliação norueguês sobre 
o Fundo Amazônia no qual são observados a boa gestão, governança, transparência, comunicação 
e a participação ativa da sociedade, dos governos e dos estados. 
  
Salientou, em termos de desafios, a necessidade de apoiar projetos em assentamentos rurais com 
presença de atividades ilegais que produzem desmatamento no entorno da BR 163; a ampliação 
de iniciativas de gestão compartilhada de UCs em face das restrições para a contratação de 
servidores pelo setor público e o auxílio para que o país atinja a meta estabelecida na sua NDC de 
reflorestamento de 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Como proposta, mencionou a 
importância das chamadas públicas via parceiros estratégicos nos temas supracitados. 
  
Marilene Ramos (BNDES) defendeu a proposta das chamadas públicas e declarou que o setor 
privado pode ser envolvido na restauração, sobretudo na silvicultura econômica. 
  
Em relação a populações indígenas, Gabriel Visconti (BNDES) informou a intenção de ampliar 
esse apoio de forma direta, salientando que hoje há apenas um projeto nesse molde, com os 
Ashaninka, bem-sucedido e com execução satisfatória. Mencionou a intenção de intensificar o 
diálogo com a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia (Coiab) e com as entidades 
representadas no Comitê Gestor da PNGATI e fazer a interlocução com a Fundação Ford, The 
Nature Conservancy (TNC) e outros atores a respeito do desenho mais adequado de projeto que 
permita pavimentar o apoio direto a organizações indígenas. 
  
Marilene Ramos (BNDES) acrescentou que o apoio aos povos indígenas foi discutido no seminário 
sobre o Fundo Amazônia, em Oslo, e defendeu uma maior flexibilidade na execução de projetos por 
associações indígenas. André Ferro (BNDES) informou que o BNDES tem realizado a discussão sobre 
a ampliação desse apoio com as entidades indígenas e com a própria Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI) e mencionou que nos dois últimos dias foi realizada uma oficina de capacitação pelo órgão 
destinada à equipe do Fundo e que os conhecimentos transmitidos vão subsidiar essa ação. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) prosseguiu ressaltando a importância da participação do MMA e da 
FUNAI no apoio aos indígenas. Mencionou também o desafio de coordenar projetos interestaduais, 
com participação de entes públicos e privados, incluindo apoio logístico para ações de fiscalização. 
Informou que a Diretora Marilene Ramos (BNDES) vem conversando com a Embaixadora da 
Noruega e com o Ministro José Sarney Filho e outros membros do MMA sobre esse assunto. 
  
Rogério Campos (Roraima) ressaltou a necessidade de serem realizados investimentos para o 
combate de incêndios florestais previamente à ocorrência de desastres como os que o estado de 
Roraima experimentou no ano. 
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Gabriel Visconti (BNDES) afirmou que o Ibama, o MMA e o BNDES estão trabalhando em um 
plano estruturado que contará com recursos do Fundo Amazônia para articular uma atuação 
conjunta voltada para ações de monitoramento e fiscalização ambiental. Finalmente destacou o 
desafio de engajar o setor privado na estruturação de uma economia de base florestal sustentável 
(madeireira e não madeireira). 
  
Marilene Ramos (BNDES) comentou, nesse âmbito, que já conversou com o ministro de Minas e 
Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, sobre a possibilidade de instalação de térmicas a madeira 
perto das linhas de transmissão na Amazônia. Explicou que, como há a necessidade de restauração 
de 12 milhões de hectares em áreas que não sejam de preservação permanente (APP), reserva legal 
ou similar, a térmica seria perfeitamente equilibrada do ponto de vista ambiental, sendo positiva em 
termos de captura de carbono e podendo funcionar como reservatório para equalizar a produção 
de energia. Informou ainda que seria realizado um leilão específico no qual o Ministério de Minas e 
Energia compraria a energia gerada, que entraria na base do sistema. Para isso, os recursos do 
Fundo Amazônia poderiam ser utilizados em um fundo rotativo. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) também comunicou que há ideias de estruturação de fundos de risk 
sharing para oferecer ao setor privado alguma garantia para introduzir populações tradicionais na 
sua cadeia de produção, via capacitação, melhorias técnicas e uma série de instrumentos de 
mercado. Informou a intenção de realizar um workshop com atores-chave para a formulação de 
propostas para a atuação do Fundo Amazônia junto ao setor privado devido à dificuldade de 
utilizar recursos não reembolsáveis com esse segmento. 
  
Marilene Ramos (BNDES) mencionou que a proposta inclui avaliar a viabilidade de fazer nesses 
casos operações reembolsáveis com recursos do Fundo Amazônia, assim como outras fontes de 
financiamento do BNDES. 
  
Marcelo Creão (Amapá) advertiu que a proposta pode acarretar a substituição de gado por 
floresta para a geração de energia e, assim, estimular indiretamente novos desmatamentos. 
Afirmou que os estados poderiam vislumbrar alguns projetos pilotos na linha colocada por 
Marilene Ramos (BNDES), mas que será necessária a revisão do pacto federativo para que o ICMS 
dessa geração fique nos estados geradores e não nos que consomem a energia elétrica gerada. Ou 
seja, é necessário pensar um modelo de sustentabilidade com retorno para os estados. 
  
Mário Augusto Cardoso (CNI) abordou a questão do apoio gerencial à execução dos estados, 
destacando que o BNDES deve atuar para fortalecer e capacitar aqueles que enfrentam essa 
dificuldade que remonta ao programa Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7). 
  
Prosseguiu, destacando que R$ 240 milhões foram destinados ao apoio a projetos relacionados ao 
CAR, e que é necessário avaliar o que isso representa em termos de área cadastrada. 
  
Em relação ao compromisso de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, 
salientou a importância de diferenciar a restauração do reflorestamento. Afirmou que hoje há 7, 8 
milhões de hectares de florestas plantadas de eucalipto e pinus no país e que já existe indústria 
para absorver essa matéria-prima. O excedente de eucalipto ultrapassa um milhão de hectares 
sem destinação. Enfatizou, desse modo, a importância da demanda, não do plantio. Citou o Plano 
Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) – cujo decreto ainda não foi publicado – 
que apresenta em termos de escala uma expectativa de plantio de restauração de 390 mil hectares 
nos primeiros cinco anos. Lembrou que a NDC remete a um período de mais 13 anos (2017 a 2030), 
sendo difícil alcançar esse plantio no tempo fixado. Desse modo, afirmou ser necessária a revisão 
das escalas e das estratégias. 
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Em relação à economia de base florestal, afirmou ser o BNDES um ator importante, mas que é de 
suma relevância manter o diálogo com o Serviço Florestal Brasileiro, a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), o Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF) e a Câmara Setorial de 
Florestas Plantadas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); atores que já 
iniciaram e mantêm um diálogo sobre o tema. 
  
Mário Augusto Cardoso (CNI) prosseguiu afirmando que há várias possibilidades no âmbito da 
geração de energia, mas também dificuldades. Sublinhou que seria benéfico ter o BNDES inserido 
nessa discussão. Comunicou que o MMA foi instado a participar mais desses fórunsde debate 
juntamente ao Ministério da Agricultura onde o tema da floresta plantada se concentra e que a CNI 
está fazendo uma parceria entre a indústria e o ministério para casar a questão da produção 
florestal com a demanda da matéria-prima para a indústria a fim de evitar o excedente florestal, 
que desacredita o plantio de floresta para qualquer finalidade. 
  
Justiniano Netto (Pará) salientou, no âmbito do balanço de atividades do Fundo e da reflexão 
sobre as diretrizes para 2017, a importância de se observar o painel de resultados no qual o principal 
indicador é a taxa de desmatamento. Ressaltou que com a taxa preliminar do Prodes, o momento é 
de urgência. Registrou que o Pará responde por quase 40% do desmatamento da Amazônia, sendo o 
estado que mais desmata, com o dobro do segundo colocado. Mencionou que Pará, Mato Grosso, 
Rondônia e Amazonas foram responsáveis por mais de 80% do desmatamto anual em 2016 e que há 
uma nova dinâmica de desmatamento na região que deve ser observada pelo Fundo Amazônia. 
  
Lembrou que o mês de dezembro marca a metade do calendário do desmatamento do próximo 
ano, iniciado em agosto, e que os dados não são animadores. Ressaltou que a melhoria de cenário 
em 2017 requer uma ação imediata, sublinhando a extrema importância da fiscalização, do 
comando e controle. Sugeriu, para finalizar, que o fortalecimento e a chamada de projetos para a 
regularização ambiental, a fiscalização e o comando e controle sejam inseridos como diretrizes. 
  
Marilene Ramos (BNDES) informou que o apoio do Fundo Amazônia ao Ibama soma R$ 55 
milhões que estão disponíveis para apoio logístico das operações em campo em toda a Amazônia. 
  
Everton Lucero (MMA) complementou que o Ministério do Meio Ambiente se encontra com 
recursos reposicionados e espera que as ações sejam mais efetivas em termos de resultados de 
fiscalização. Concordou que os novos dados do desmatamento reforçam que a fiscalização é 
imprescindível, de caráter permanente e que, pelo futuro previsível, deverá continuar sendo uma 
ênfase central dos esforços para combater o desmatamento. 
  
Mário Nicácio (Coiab) lembrou que a PNGATI abrange terras indígenas fora da Amazônia Legal 
que também enfrentam pressões por desmatamento e exigem um olhar regimental por parte dos 
doadores do Fundo, com ações e recursos. Informou que a última reunião do comitê gestor da 
PNGATI contou com a participação da representante do BNDES, Juliana Santiago, que destacou a 
importância do apoio direto aos povos indígenas, principalmente na Amazônia. 
  
Comunicou a criação do Plano Integrado de Implementação da PNGATI (PII PNGATI) para o período 
de 2016 a 2019 de forma integrada por instituições governamentais, organizações indígenas e 
indigenistas. Enfatizou a necessidade do apoio direto a organizações indígenas, atentando-se para 
as dificuldades que as mesmas encontram, sobretudo quanto ao tempo de implementação do 
projeto, à logística e à comunicação. Destacou que o tempo dos povos indígenas é diferente e que 
esse fator deve ser tomado em consideração. 
  
Prosseguiu informando que a Coiab vem discutindo um formato de projeto a ser apresentado ao 
Fundo Amazônia, em articulação com a TNC e a Fundação Ford, que contemple a diversidade dos 
estados amazônicos, para viabilizar o acesso aos recursos. 
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Ratificou a importância da prevenção no combate ao desmatamento, destacando que há outros 
problemas como os impactos da construção de hidrelétricas e estradas que afetam não apenas os 
territórios, mas a vida social dos índios e o desmatamento. 
  
Informou estar em fase de elaboração uma carta conjunta com a sociedade civil, com o Instituto 
Socioambiental (ISA), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e Operação Amazônia 
Nativa (OPAN), com proposições sobre o fortalecimento gerencial da Coiab e o fortalecimento do 
diálogo na Amazônia. 
  
Finalizou frisando o papel da FUNAI na fiscalização dos territórios indígenas e a necessidade de 
garantir recursos para o órgão, que deve ser observada pela Casa Civil e outros membros do 
Comitê e doadores. Lembrou que a demarcação de terras indígenas é imprescindível para a 
preservação da água, a manutenção das florestas e o equilíbrio do clima. 
  
Everton Lucero (MMA) registrou que a FUNAI participa pela primeira vez como membro pleno 
do COFA justamente para ampliar os esforços em favor dos temas expostos pelo representante da 
Coiab, muito caros ao Fundo Amazônia e à política ambiental brasileira.

3. Apresentação da 4ª fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm)

Raul Oliveira (MMA) iniciou sua apresentação sublinhando que o principal indicador do plano 
são as taxas de desmatamento e que as análises realizadas pelo Departamento de Políticas para o 
Combate ao Desmatamento (DPCD) contribuem para orientar a sua estratégia. Mencionou que a 
meta da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) é reduzir o índice de desmatamento 
anual da Amazônia em 80% até 2020 em relação à média verificada de 1996 a 2005, representando 
uma taxa anual de 3925 km². 
  
Informou que desde a 1ª fase do PPCDAM, houve reduções significativas nas taxas de 
desmatamento, mas reconheceu o momento de estagnação, apesar de os últimos quatro anos 
terem sido marcados pelas menores taxas, excluindo a referente a 2016. Salientou que a taxa 
preliminar do Prodes aponta uma tendência de alta expressiva, exigindo que os esforços sejam 
redobrados. Lembrou a importância da alteração do decreto que autorizou a criação do Fundo 
Amazônia, que poderá abranger ações em toda a Amazônia Legal, o que abarca uma parte do 
Cerrado brasileiro. Enfatizou que dados de uma nova série do INPE, em fase de elaboração, 
mostram também a situação de estagnação do desmatamento no Cerrado, com taxas próximas à 
meta, sendo um desafio grande para o PPCerrado promover novas reduções do desmatamento 
nesse bioma. 
  
Prosseguiu mencionando a Política Nacional sobre Mudança do Clima; a Estratégia Nacional para 
REDD+ (ENREDD+); a NDC brasileira; o Código Florestal e a Lei Complementar 140 como 
balizadores do PPCDAm na dimensão estratégica do combate ao desmatamento. 
  
Destacou a gestão florestal compartilhada como de grande relevância e explicitou que é 
necessária uma composição de esforços que extrapola a área ambiental porque perpassa diversas 
políticas e programas, com o envolvimento de diferentes áreas de governo e setores (como o setor 
privado, a sociedade civil organizada e os outros poderes, como o Legislativo e o Judiciário). 
Enfatizou que o combate ao desmatamento é complexo, pois está associado ao próprio modelo de 
desenvolvimento do país. 
  
No âmbito da dimensão tático-operacional, citou o Programa de Monitoramento Ambiental dos 
Biomas Brasileiros (PMABB), o PPCDAm e o PPCerrado, os últimos com os seguintes eixos: 
monitoramento e controle; ordenamento fundiário e territorial; fomento às atividades produtivas 
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sustentáveis e instrumentos normativos e econômicos. Mencionou que este quarto eixo já existia 
de alguma forma nos planos anteriores, mas salientou que o MMA propôs torná-lo um eixo por 
entender que alguns instrumentos normativos e econômicos têm grande potencial para contribuir 
na redução do desmatamento. Relatou que o MMA realizou o primeiro seminário de discussão da 
4ª fase do PPCDAm com pesquisadores, organizações da sociedade civil e outros órgãos de 
governo e que foram colhidas contribuições para os principais temas inseridos nesse eixo (normas, 
instrumentos de crédito, mas não apenas de crédito, além de outras iniciativas de incentivo). 
  
Everton Lucero (MMA) declarou que é justamente na construção do eixo de instrumentos 
normativos e econômicos que se insere a discussão anterior a respeito da criação de uma 
economia de base florestal sustentável e de como envolver o setor privado. 
  
Raul Oliveira (MMA) acrescentou que a implementação dos planos é complexa, envolvendo o 
Orçamento Geral da União e uma série de questões que não se restringem às ações de fiscalização. 
  
Apresentou dados sobre o desmatamento na Amazônia, declarando que não houve mudança 
significativa na área conhecida como Arco de Fogo nos anos de 2014 e 2015,embora haja outras 
áreas que também apareceram de modo expressivo no Prodes, em geral próximas a grandes obras 
de infraestrutura e rodovias. Informou que o MMA analisou a ocorrência do desmatamento no 
período 2012 a 2015 conforme as principais categorias fundiárias: assentamentos da reforma agrária, 
glebas públicas federais, terras indígenas e unidades de conservação da natureza. Mencionou que a 
contribuição das terras indígenas, em termos absolutos, é pequena comparada às outras categorias. 
  
Salientou que o desmatamento nas unidades de conservação se concentra basicamente nas UCs 
localizadas no eixo da BR-163. Chamou atenção para a necessidade de um olhar integrado para as 
regiões no que se refere ao apoio para os assentamentos e UCs. Relatou que essa é uma das 
questões que o PPCDAm traz, exemplificando que o ICMBio consideraprioritário o combate do 
desmatamento nas dez UCs com maiores taxas de desmatamento, que respondem por quase 70% 
do desmatamento em unidades de conservação. No entanto, prosseguiu, há 20 mil famílias vivendo 
de mineração Ilegal na região e se faz necessário refletir sobre o destino delas. Mencionou que 
outra região prioritária é a chamada Tríplice Fronteira – Amazonas, Acre e Rondônia e registrou que 
embora o número final do desmatamento tenha ficado acima do esperado, as áreas onde ele está 
ocorrendo não são novidade, bem como seus vetores: pecuária, exploração de madeira, garimpo. 
  
Raul Oliveira (MMA) registrou que os dez municípios com maior desmatamento, segundo a versão 
preliminar do Prodes 2016, contribuíram com 35% do desmatamento na Amazônia. Informou que nos 
últimos quatro anos oito desses municípios apresentaram aumentos consecutivos e esclareceu que 
a dificuldade para estancar esse desmatamento traduz as discussões com as quais as instâncias do 
plano se deparam porque não há apenas uma causa. Informou que o modelo lógico do PPCDAm traz 
mais de 110 causas que levam ao desmatamento, explicitando o desafio de dar foco ao plano. 
  
No Cerrado, informou que o foco é a região do Matopiba – Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia – 
onde, em 2014 e 2015, se concentrou maior parte do desmatamento, mas também no Mato Grosso 
onde foram desmatados mais de 1500 km² de Cerrado entre 2015 e 2016. 
  
Sobre a contribuição de cada categoria fundiária, no âmbito do balanço da terceira fase do 
PPCDAm, assinalou que de 2012 a 2015, do total desmatado na Amazônia, 36% ocorreu em área 
privada/livre (parte podem ser glebas estaduais); 27% em assentamentos; 26% em glebas públicas 
federais; 9% em unidades de conservação e 2% em terras indígenas. Ressaltou que as UCs somadas 
às terras indígenas compõem quase 45% de toda a Amazônia, enquanto os assentamentos 7%. 
  
Everton Lucero (MMA) reforçou a importância de enfrentar o problema do desmatamento nos 
assentamentos. 
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Raul Oliveira (MMA) revelou que ao longo dos anos, Pará e Mato Grosso se destacam na 
contribuição de cada estado para o desmatamento e que o Amazonas vem aumentando sua 
contribuição progressivamente, apesar de seu tamanho e grande remanescente florestal, sendo 
necessário avaliar o que está ocorrendo no estado. Informou que entre 2014-2015, o aumento das 
taxas de desmatamento se concentrou, especialmente, no Amazonas, Pará e Rondônia. Já em 
2015-2016, relatou que quase todos os estados exibiram aumento da taxa, à exceção de Mato 
Grosso e Amapá (salientou o problema da cobertura de nuvens no último, podendo refletir em 
mudança no dado consolidado) e complementou dizendo que alguns estados apresentaram 
aumentos consecutivos, caso do Amazonas, Pará e Tocantins. 
  
No âmbito do arranjo institucional e político do PPCDAm, informou que a instância política superior 
é o Grupo Permanente de Trabalho Interministerial, de acordo com o Decreto de 3 de julho de 
2003, composto por 15 ministérios. Relatou que o grupo foi coordenado pela Casa Civil durante 10 
anos e a coordenação passou para o Ministério do Meio Ambiente, em 2013. Salientou que embora 
a Casa Civil não esteja mais oficialmente no grupo, sua participação na coordenação de todos os 
ministérios envolvidos é fundamental. 
  
Everton Lucero (MMA) lembrou que esse é o grupo que será convocado para validar o PPCDAm 
e o PPCerrado. 
  
Raul Oliveira (MMA) prosseguiu descrevendo que abaixo do Grupo Permanente de Trabalho 
Interministerial está a Comissão Executiva que é composta também por esses ministérios e mais 
alguns, além de outras entidades. Abaixo, a Secretaria Executiva dos planos, exercida pelo 
Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento, do MMA. Comunicou que está 
prevista a criação de grupos de trabalho para cada um dos eixos. Ponderou que é necessária maior 
interação com os outros entes da Federação, especialmente os estados, a sociedade civil 
organizada e o setor produtivo. Informou que o MMA é o coordenador da comissão que é 
composta pelo Ministério da Fazenda (MF); Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA); 
Ministério da Integração Nacional (MI); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR); Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI); Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) e pelo 
Ministério do Planejamento (MP), órgãos comuns aos planos para a Amazônia e Cerrado, segundo 
o decreto. Acrescentou que ao primeiro plano se soma o Ministério da Defesa (MD), e ao segundo, 
o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Ministério da Justiça e Cidadania (MJ). Informou ainda 
que os executores das políticas são, muitas vezes, convidados permanentes: Ibama, INPE – 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ICMBio, FUNAI, Polícia Federal, SFB, Casa Civil, Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 
  
No âmbito dos desafios da prevenção e controle do desmatamento, citou que a reserva legal pode 
ser vislumbrada como um ônus, mas que o intuito da Lei nº 12.651/2012 é fomentar o manejo 
sustentável com vistas à conservação dos serviços ecossistêmicos que provém. Na Amazônia 
Legal, o percentual mínimo é 80%. No que tange a ampliação do apoio do Fundo Amazônia para o 
Cerrado na Amazônia Legal, a realidade difere porque o percentual mínimo é 35% de reserva legal 
e 65% de possibilidade de uso alternativo do solo. Nesse caso, o desafio é tentar criar alguma 
adicionalidade na qual o eixo instrumentos econômicos e normativos terá papel fundamental para 
promover a economia de base florestal. 
  
Manifestou que a elaboração dos planos de ação é complexa e que a revisão demora 
basicamente o ano todo. Informou que nos dias 05 e 06 de outubro foi realizado pelo MMA o 
seminário técnico-científico sobre os dados do desmatamento da Amazônia, com uma discussão 
muito rica entre pesquisadores, sociedade civil, órgãos estaduais e federais e mesas de debates 
para cada categoria fundiária. 
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Relatou que foram levantadas algumas questões como, por exemplo, a reconcentração fundiária 
nos assentamentos. Em relação às glebas públicas federais, responsáveis por 27% do 
desmatamento, informou que ainda há quase 60 milhões de hectares sem destinação definida. 
Com a criação da Câmara Técnica de Destinação e Regularização de Terras Públicas Federais na 
Amazônia Legal, 97% desse passivo foi consultado junto aos órgãos estaduais e federais e boa 
parte já teve a destinação definida. Ou seja, desses 60 milhões, sete já foram destinados para a 
criação de UCs ou concessões florestais. Desses, dois milhões já foram efetivamente criados. Uma 
parte foi para a resolução de conflitos em terras indígenas, outra para assentamentos, outra para 
que os municípios façam a titulação. A parte antropizada permanece com o Programa Terra Legal 
para a verificação dos requisitos para a titulação e também para os órgãos estaduais de terra. Há, 
no entanto, 34 milhões de hectares não destinados sob a gestão do Terra legal. Essa é uma das 
questões que o PPCDAm vai abordar. 
  
Sobre os objetivos do plano operativo do PPCDAm que remetem à ideia central de que combater o 
desmatamento não se restringe à fiscalização, Raul Oliveira (MMA) elencou: a promoção da regulação 
fundiária; o ordenamento territorial com o fortalecimento das áreas protegidas; a responsabilização 
pelos crimes e infrações ambientais;, a efetivação da gestão florestal compartilhada; a prevenção e 
combate a incêndios florestais; o aprimoramento e o fortalecimento do monitoramento da cobertura 
vegetal; a promoção do manejo florestal sustentável; a promoção da sustentabilidade dos sistemas 
produtivos agropecuários e a implementação dos instrumentos normativos e econômicos. 
  
Nas linhas de ação prioritárias, relatou a inovação de tornar visível o grau da governabilidade do 
Governo Federal para resolver o problema, sendo categorizada em alta, média ou baixa, 
identificando quais órgãos devem atuar para influenciar também a elaboração e a revisão dos 
planos estaduais e a orientação de aplicação de recursos. 
  
No plano operativo, quanto aos resultados esperados para 2020, listou no âmbito do objetivo de 
promover a regularização fundiária: a destinação do passivo de terras públicas federais e a 
titulação de terras rurais e urbanas que permanecem sob a gestão do Terra Legal. Para promover o 
ordenamento territorial, fortalecendo as áreas protegidas, citou: o aumento da área protegida por 
unidades de conservação que sejam efetivamente geridas, terras indígenas em plena posse dos 
povos, a melhoria na gestão ambiental das TIs e o estabelecimento de diretrizes de uso e 
ocupação em bases sustentáveis por meio de iniciativas de zoneamento ecológico-econômico 
(ZEE) federal e estadual. 
  
Para promover a responsabilização pelos crimes infracionais ambientais, Raul Oliveira (MMA) 
mencionou: o aumento da punibilidade e da aplicação de medidas repressivas de ilícitos 
ambientais nas terras indígenas e unidades de conservação e a redução da área florestal 
degradada por extração ilegal de madeira. Para efetivar a gestão florestal compartilhada: estados 
mais atuantes na gestão florestal e a implementação do Cadastro Ambiental Rural. Para prevenir e 
combater a ocorrência de incêndios florestais: a redução das áreas atingidas por incêndios. 
  
Para aprimorar e fortalecer o monitoramento da cobertura vegetal: a manutenção dos sistemas 
atuais de detecção e mapeamento do desmatamento em tempo real (DETER A e B), o 
aperfeiçoamento do sistema de detecção e mapeamento do desmatamento e degradação florestal 
em tempo real (DETER C) e do sistema de detecção e mapeamento do desmatamento em tempo 
real por radar (SIPAM-SAR) para detectar o desmate abaixo das nuvens e alertar os órgãos 
ambientais, o monitoramento por satélite das áreas embargadas, a implementação do sistema de 
estimativa atual de área queimada com resolução de aproximadamente 30 metros, o 
aprimoramento do sistema de estimativa diária e mensal de área queimada com resolução de 
aproximadamente 1 km e do monitoramento dos focos de queima de vegetação em tempo quase 
real com satélites. Para promover o manejo florestal sustentável: aumentar a produção de madeira 
por meio do manejo florestal sustentável – são necessários bons indicadores para confirmar a 
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hipótese de que quanto mais áreas sob manejo, maior a redução da extração ilegal de madeira – e 
fortalecer a cadeia produtiva da sociobiodiversidade com a valorização da floresta. Para promover 
a sustentabilidade dos sistemas produtivos agropecuários: reduzir a expansão das atividades 
agrícolas e da pecuária sobre áreas de vegetação natural e fomentar a adoção de práticas 
sustentáveis na agropecuária. 
  
No eixo de instrumentos normativos e econômicos para o controle do desmatamento ilegal: 
estabelecer instrumentos econômicos que estimulem a conservação da floresta, elaborar/revisar 
atos normativos e pactos e acordos setoriais de conformidade/legalidade de cadeias produtivas 
associadas ao desmatamento. Sublinhou que como esse é um eixo novo, haverá novidades ao 
longo do tempo. 
  
Everton Lucero (MMA) informou que o PPCDAm depende de validação em nível ministerial, 
sendo relevante sua elaboração política e o endosso tanto pelo governo, quanto pela sociedade. 
  
Magaly Medeiros (Acre) afirmou que na última reunião do COFA foi exteriorizada a preocupação 
com a região da Tríplice Fronteira que demanda monitoramento e controle permanente e a atuação 
integrada entre estados e o governo federal. Afirmou que a decisão de destinar os recursos ao Ibama 
foi fundamental para conter a taxa de desmatamento e que, apesar da atuação de forma integrada 
do órgão com os estados em todas as regiões da Amazônia, os resultados ainda preocupam. 
  
Informou que o CAR será uma importante ferramenta para atuar de forma efetiva na fiscalização e 
controle e que o módulo de análise está sendo finalizando no estado do Acre. Lembrou que a 
maior parte dos recursos do Fundo Amazônia, segundo dados apresentados por Gabriel Visconti 
(BNDES), foi destinada ao monitoramento e controle, mas salientou que esse eixo por si só não 
garante a mudança nas taxas de desmatamento. Afirmou considerar o eixo de instrumentos 
econômicos essencial para incentivar as atividades que estão atuando de forma correta, 
distinguindo o desmatamento ilegal das iniciativas econômicas sustentáveis. 
  
Antônio de Andrade (Amazonas) citou que o período de aprovação dos projetos é bastante 
longo. Sugeriu uma análise total do projeto na qual já fossem incorporadas suas inconsistências 
para acelerar a tramitação entre os órgãos e o BNDES. Afirmou que os 9% de área desmatada nas 
UCs, segundo apresentação do PPCDAM, é um número significativo já que ali o desmatamento 
deveria estar zerado e o remanescente autorizado. 
  
Informou que os indicadores do estado revelam uma curva ascendente no desmatamento, o que 
revela a demanda por ações eficientes e integradas que envolvam os municípios. Declarou 
otimismo em relação ao apoio do BNDES à agenda de combate aos incêndios florestais, variável 
importante para o Amazonas. Outro ponto importante, destacou, é olhar a recomposição florestal 
como cadeia. Ratificou a necessidade das ações integradas na Tríplice Fronteira. 
  
Informou que hoje, o vetor do desmatamento do Amazonas está no sul do estado onde sete 
municípios são responsáveis por 67% do desmatamento. Mencionou que o tráfico de drogas é um 
novo componente dessa cadeia que demanda um combate estratégico, sendo a agenda de 
comando e controle fundamental. Citou também a importância do fortalecimento da regional do 
Ibama no Amazonas. 
  
André Baby (Mato Grosso) afirmou que o comando e controle cumpre seu papel, mas que não 
é suficiente. Informou que Mato Grosso registrou uma queda de 19% no desmatamento, ao 
contrário do indicado pelo INPE, que revelou 11.000 km a mais do que o calculado pela SEMA-MT, 
com uma redução de 12% em relação ao último ano. Essa diferença, alegou, pode ser explicada 
porque o INPE dá um tratamento específico para os 365 dias, enquanto o estado calcula apenas 
para o período do desmatamento. 
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Informou ainda a recente realização de um seminário juntamente com o comitê do Plano de 
Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimadas do Estado do Mato Grosso – PPCDMT, e 
uma apresentação para a imprensa, sociedade civil e setor produtivo das ações que estão 
previstas no estado para 2017 – 2018 e que serão incorporadas na edição do plano que será 
lançado nos próximos dois primeiros meses de 2017. 
  
Comunicou o lançamento de um centro integrado de operações ambientais no município de 
Colniza, que servirá de apoio não apenas para a SEMA-MT, mas contará com a presença maciça da 
polícia ambiental, além do convite que será realizado para a Força Nacional, Polícia Federal e 
Ibama. Afirmou ser essa a ação mais simbólica para qual o estado buscará apoio na gestão e no 
combate ao desmatamento, mas também no financiamento econômico. 
  
Comentou sobre o orçamento do Ibama e do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos 
Incêndios Florestais – Prevfogo para 2017 e que o Ministro Sarney se comprometeu a auxiliar o 
estado diante da escassez de recursos dos órgãos federais. Relatou que, diferentemente do Pará, 
as ações de desmatamento estão muito centradas nos polígonos que oferecem dificuldades no 
deslocamento em termos de fiscalização, e que a integração com o governo federal é de suma 
relevância. Informou que 68% do desmatamento estão dentro das áreas de cadastro ambiental 
rural e que o estado já está agindo junto a esses proprietários e também aos órgãos fundiários. 
  
Ressaltou também que o Mato Grosso lançou o programa Produzir, Conservar e Incluir (PCI), em 
parceria com o IPAM, no qual o estado age de forma energética no comando e controle, mas visa 
também dar alternativa ao cidadão, ao pequeno produtor ou a qualquer outro infrator. Há um 
comitê de governança composto pela sociedade civil, o setor produtivo e empresarial que 
basicamente tem pensado ações pautadas nas metas apresentadas pelo estado na COP-21, 
algumas ligadas também a um acordo realizado com o MMA, e a principal delas visa à redução do 
desmatamento ilegal a zero até 2020. 
  
Citou o apoio do BNDES para o Batalhão de Emergências Ambientais para combater as queimadas, 
questão central para a taxa de desmatamento, e que demanda apoio de órgãos federais. Afirmou 
que o estado de Mato Grosso dá a devida relevância ao Fundo Amazônia, que tem auxiliado na sua 
gestão ambiental. Finalmente mencionou que o estado está construindo uma proposta junto ao 
Pará para uma ação mais macro no sentido regional. 
  
Adelaide Oliveira (FNBF) expôs uma dúvida em relação ao percentual de legalidade e ilegalidade 
do desmatamento na apresentação do PPDCAm. Citou o problema da simplificação do processo 
para o desmatamento legal, afirmando ser hoje muito mais simples aprovar um desmate do que 
um plano de manejo florestal sustentável. Explicou que o aumento do desmatamento está 
vinculado à ausência da fiscalização já que há localidades muito distantes dos grandes centros. 
Solicitou a inserção do setor privado no debate sobre o desmatamento. 
  
Everton Lucero (MMA) afirmou que o MMA não sabe informar quanto da taxa corresponde ao 
desmatamento ilegal e à supressão autorizada de vegetação porque quem autoriza a supressão 
legal são os estados.

André Baby (Mato Grosso) comentou que do total do desmatamento no estado para o ano, 
apenas 5% foi autorizado. 
  
Adelaide Oliveira (FNBF) solicitou o repasse das informações por parte dos estados. 
  
João Bosco (FBOMS) manifestou preocupação com a questão hídrica, sobretudo na região do 
Araguaia. 
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Adriana Ramos (FBOMS) afirmou que quando o Cerrado passar a ser foco do Fundo Amazônia, 
a questão hídrica será fundamental. Declarou que a taxa de desmatamento deve ser o norte 
do PPCDAm e que o resultado da mesma não é surpresa para quem estava em campo. A 
grande novidade, prosseguiu, é o aumento do desmatamento em meio à crise econômica, que 
normalmente representa uma época em que o desmatamento reflui em função da demanda por 
investimento. E corroborou que nessa situação de emergência, o comando e controle se torna 
fundamental. Mas manifestou que o PPCDAm não é suficiente, e nesse sentido, ressaltou uma 
fragilidade do plano no momento em que ele deixa de ser coordenado pela Casa Civil dada a 
necessidade de discutir ações de maior impacto não só na perspectiva do fomento às atividades 
sustentáveis, mas também na restrição de crédito a atividades de maior impacto – uma das 
medidas mais efetivas quando o Brasil alcançou de fato a redução do desmatamento. 
  
Ressaltou que a responsabilidade do governo como um todo, inclusive do BNDES, se torna maior 
porque os dados mostram que o desmatamento cresceu em regiões de obras de infraestrutura e 
completou afirmando que a ausência de um novo eixo de infraestrutura é surpreendente ao não 
ser uma prioridade no plano. 
  
Prosseguiu afirmando ser positivo o reconhecimento da questão da concentração fundiária nos 
assentamentos. Mencionou que, apesar da manutenção do desmatamento nos mesmos municípios, 
o mapa apresentado pelo MMA mostra a extrapolação do “Arco do Desmatamento” para a Calha 
Norte. Ressaltou que a introdução de um quarto eixo normativo no PPCDAm é fundamental, mas 
sublinhou ser relevante a participação da Casa Civil, sobretudo no diálogo com o poder legislativo. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) relatou que o plano estabelece acertadamente a destinação de áreas 
como uma prioridade, mas salientou que questões políticas podem interferir negativamente. 
Afirmou que uma das grandes vantagens do modelo de gestão anterior do plano era o equilíbrio de 
responsabilidades entre diferentes ministérios e a capacidade de convocação daqueles que estão 
mais associados aos investimentos que promovem e contribuem para o desmatamento. 
  
Sugeriu que o ordenamento territorial seja uma prioridade para o Fundo Amazônia. Mencionou 
ainda que o Fundo precisa rever os critérios de apoio a projetos de CAR para aumentar a exigência 
de que o cadastro funcione efetivamente como sistema de controle e monitoramento, não sendo 
suficiente apoiar apenas a estruturação do CAR. Afirmou ser interessante a proposta do Fundo, 
por exemplo, da estruturação de um escritório de apoio aos estados, embora se assemelhe ao 
subprograma de apoio de recursos naturais do PPG7. 
  
E por fim, na questão do fomento às atividades produtivas sustentáveis, declarou que o Fundo 
Amazônia já tem boas experiências e que a própria proposta de foco na restauração florestal pode 
fomentar a cadeia produtiva da restauração de florestas nativas, que é uma necessidade.

4. Discussão sobre as diretrizes do COFA para o próximo biênio 2017 – 2018.

Passou-se para a discussão das diretrizes do COFA para o próximo biênio e dos temas tratados na 
primeira parte da reunião: a 4ª fase do PPCDAm e as atividades do Fundo Amazônia. 
. 
Juan Scalia (FUNAI) agradeceu ao BNDES pelo empenho em atender a demanda do movimento 
indígena e da FUNAI para possuir uma cadeira permanente no Comitê. Parabenizou a equipe do 
BNDES pelo envolvimento no tema indigenista e ressaltou o papel do Fundo Amazônia como agente 
implementador da política indigenista. No contexto da fase de validação do CAR, demonstrou 
preocupação na efetivação do cancelamento daqueles sobrepostos em terras indígenas, exemplo 
da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Ressaltou que a FUNAI está à disposição para colaborar com os 
governos estaduais no tema, que será de extrema relevância nos próximos anos. Mencionou a 
composição orçamentária dos vários órgãos do COFA, sendo mandatória a atuação conjunta entre 
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o governo federal e estadual no âmbito das políticas ambientais indigenistas. Afirmou ainda que a 
FUNAI faz um trabalho de assessoria parlamentar, fundamental para a Lei Orçamentária Anual para 
o ano de 2017. 
  
A partir da fala de Mario Nicacio (Coiab), recomendou uma nova interpretação do parágrafo 
primeiro, do artigo primeiro, do decreto 6527 de 1º de agosto de 2008, que diz: “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”. Esclareceu que esses sistemas devem ser pensados não apenas no âmbito do 
monitoramento remoto, mas como sistema de monitoramento e controle participativo em áreas 
como, por exemplo, o Maranhão e em nascentes dos rios, como o Araguaia. Destacou que a 
proteção da Amazônia transcende as missões institucionais de cada órgão e que o trabalho 
conjunto deve ser priorizado em termos de monitoramento e fiscalização. 
  
Juan Scalia (FUNAI) sugeriu a expansão do conceito de gestão compartilhada, dada a possibilidade 
de afetação dupla ou até tripla em terras públicas, caso das sobreposições entre TIs e UCs. Afirmou 
que o Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, vem demonstrando interesse em 
regulamentar este tipo de situação. Apontou a necessidade de não retroceder em relação ao 
acordo de Paris e que antecipar objetivos e metas seria uma estratégia interessante. Informou o 
interesse da FUNAI em trabalhar no reflorestamento e regeneração e recuperação em terras 
indígenas, eixo importante da PNGATI e que representa um passivo para o órgão, pois geralmente o 
processo de demarcação envolve fazendas já consolidadas. 
  
Salientou o papel da Procuradoria Geral da República e dos Ministérios Públicos Federais no 
combate ao crime organizado, como no caso do garimpo de diamante nas terras dos índios 
Cinta-Larga. Sugeriu, então, como estratégia uma aproximação com outros poderes e ratificou a 
importância do papel do Ministério Público Federal. 
  
Enfatizou o apoio direto às associações indígenas como uma demanda histórica, com a criação de 
assessorias e a implementação de modelos inovadores de gestão. Além disso, salientou a 
importância da análise reversa da cadeia de produção por demanda, feita por Mário Cardoso (CNI), 
que pode ser empregada nos casos do pirarucu e da castanha. 
  
Luzimeire Carreira (Tocantins) sugeriu como proposta para as diretrizes de 2017 e 2018, o 
apoio diferenciado ao Cerrado, sobretudo, para a região do Matopiba. Salientou a importância de 
criar instrumentos econômicos voltados para uma economia de baixo carbono. Reforçou a 
necessidade de fortalecimento da gestão municipal, como uma estratégia para melhorar as ações 
de comando e controle. 
  
Adalberto Val (SBPC) afirmou que grande parte do raciocínio do COFA para a redução do 
desmatamento gira em torno de ações de comando e controle, sendo necessária uma ação 
integrada e ampla, com novos paradigmas que envolvam as populações tradicionais, responsáveis 
por manter a floresta em pé. Ressaltou que a inclusão social, a geração de renda, a socialização da 
informação e, especialmente, a educação são fundamentais. 
  
Reforçou a importância dos objetivos de desenvolvimento do milênio que demandam um downscale, 
o trabalho com microrregiões e até submicrorregiões, respeitando a diversidade ambiental e cultural 
das mesmas. Demandou maior participação das universidades e institutos de pesquisa na geração 
de informações necessárias para ações mais efetivas na região. Além disso, destacou que é preciso 
pensar nas cadeias da sociobiodiversidade (peixes, óleos essenciais e castanha). 
  
Marcelo Creão (Amapá) informou que o estado está finalizando um projeto de educação que 
adequará o calendário escolar aos aspectos culturais das comunidades amazônicas. Comunicou 
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ainda que possivelmente haverá um aumento nos índices de desmatamento do Amapá. 
Parabenizou o governo do Amazonas pela efetiva discussão sobre uma matriz econômica 
ambiental e sugeriu uma estratégia integrada e pactuada com outros secretários para pensar em 
como levar o benefício dessa política pública para o agricultor, quilombola, extrativista, pescador e 
o indígena, apresentando uma estratégia diferenciada para 2017- 2018. 
  
Comentou a proposta para a criação de um programa nacional ou amazônico de aquisição de 
mudas, sementes e plantas que foi levada à Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Governo Federal, na qual os estados cadastrariam os interessados e o BNDES, via 
Fundo Amazônia, transferiria recursos de forma direta aos participantes. 
  
Magaly Medeiros (Acre) ratificou as palavras de Marcelo Creão (Amapá) e acrescentou ser 
relevante pensar em instrumentos econômicos que possibilitem o incentivo a produtores que atuem 
na recuperação de áreas degradadas. Sugeriu apresentar ao BNDES um programa integrado para a 
Amazônia em que se possa ampliar a proposta do Programa Produtor de Água para os estados. 
  
Mario Cardoso (CNI) afirmou que na atual conjuntura de escassez de recursos faz-se necessário 
o bom uso dos recursos pelos entes públicos, principalmente pelo governo. Atentou para a 
necessidade de melhorar a articulação institucional entre os órgãos estaduais e federais. 
Prosseguiu declarando que é necessário que a sociedade saiba quanto do desmatamento que está 
ocorrendo é ilegal. Nos casos ilegais é necessária a ação da polícia, mas nos legais, manifestou que 
devem ser empregados instrumentos como o CRA (a cota de reserva ambiental), o pagamento por 
serviços ambientais (PSA) e outros que incentivem a conservação florestal. 
  
Justiniano Netto (Pará) exaltou a nova fase do PPCDAm. Afirmou que o comando e controle não 
é a solução para o desmatamento, sendo cruciais ações estruturantes voltadas à pesquisa e ao 
desenvolvimento sustentável. Justificou o tom de urgência no que se refere à realidade do Pará 
onde se identificou o aumento do desmatamento criminoso que demanda uma ação mais rígida de 
fiscalização em conjunto com outras políticas vigentes. 
  
Manifestou interesse na agenda do MMA em relação a algum encontro com os estados e a 
medidas imediatas para a destinação de glebas públicas federais no curto prazo. Adicionalmente, 
solicitou informações sobre a vigência do Sistema Nacional de Controle daOrigem e dos Produtos 
Florestais (Sinaflor). Demonstrou, por fim, preocupação com a transferência da coordenação do 
PPCDAm da Casa Civil para o MMA. 
  
Em resposta a Justiniano Netto (Pará), Everton Lucero (MMA) afirmou que diante da 
complexidade da questão fundiária na região Amazônica, no eixo de regularização fundiária existe 
uma mobilização que está aquém da capacidade do ministério. Ressaltou que nem todos os eixos 
precisam retornar para uma instância como a Casa Civil, mas destacou o fato do Incra estar 
vinculado à Casa Civil, tendo esta um papel relevante de apoio no eixo de regularização fundiária. 
Com relação à participação dos estados na governança do PPCDAm, afirmou que o MMA está 
aberto para identificar o melhor modo para realizar esse diálogo e está estudando a possibilidade 
de que os estados da região possam participar como convidados dos grupos de trabalho 
específicos que correspondem aos eixos do plano. Com relação a glebas públicas federais, 
informou que esta é uma questão da 4ª fase do PPCDAm e que efetivar a gestão é um resultado 
esperado, até 2020, do objetivo de promover a regularização fundiária. 
  
Raul Oliveira (MMA) complementou afirmando que o Fórum de Secretários de Meio Ambiente da 
Amazônia Legal é o espaço ideal para essa integração de esforços entre os estados e que as 
reuniões semestrais são um instrumento de articulação no qual poderiam ser colocados os 
desafios e perspectivas de seus planos estaduais, assim como as demandas dos estados para o 
governo federal e vice-versa. 
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Com relação ao Sinaflor, informou que já existe uma construção das linhas de ação e que é 
prioritário promover sua interoperabilidade com os sistemas estaduais. Sobre a destinação de 
terras federais, noticiou que no início do PPCDAm havia 60 milhões de hectares não destinados e 
que houve grande avanço com a conclusão da consulta sobre a destinação de 97% dessas áreas. 
Comunicou que o próximo passo é o encaminhamento à Secretaria de Patrimônio da União e 
posteriormente ao órgão ao qual essa área foi destinada, que criará as condições de gestão. 
Destacou, como linha de ação, o mapeamento das áreas estaduais e o ordenamento do território. 
  
Paulo Moutinho (IPAM) afirmou que os resultados do Fundo Amazônia e do PPCDAm precisam ser 
mais explorados em conjunto. Propôs formalmente ao COFA a realização de um processo de síntese 
dos resultados dos projetos que atenda a uma demanda do MMA e do PPCDAm por meio de 
publicações ou seminários, além de um processo de avaliação ad hoc dos resultados dos mesmos. 
  
Fabiana Souza (Casa Civil) comentou que com a mudança de governo é comum que os 
processos não homologados e com análise não encerrada retornem a seus órgãos de origem para 
a verificação da manutenção das condições administrativas, judiciais e jurídicas. Salientou a grave 
questão dos assentamentos no Brasil, na qual o Incra tem sob sua gestão cerca de 8000 unidades 
com beneficiários que não possuem título de domínio ou concessão de direito real de uso (CDRU). 
Informou que será aprovada uma medida provisória que permitirá a titulação de todos estes lotes 
no médio prazo, o que facilitará a sustentabilidade da produção nestes assentamentos. Questionou 
como o Fundo Amazônia pretende se planejar em relação aos objetivos do desenvolvimento 
sustentável (ODS), registrando a importância de se observar os mesmos. Em relação à composição 
do COFA, enfatizou a necessidade de representação da Secretaria Especial de Agricultura Familiar 
e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), além da Casa Civil. Finalmente, afirmou ser importante que o 
MMA continue coordenando o plano e que a Casa Civil possa ser participante oficial. 
  
Everton Lucero (MMA) agradeceu as palavras de Fabiana Souza (Casa Civil) e sugeriu continuar 
a discussão em Brasília, explorando qual seria o melhor modo de articulação com a Casa Civil em 
virtude das novas fases do PPCDAm e do PPCerrado. Informou ainda que o governo do estado do 
Amazonas externou ao MMA o interesse de que o BNDES e o Fundo Amazônia conheçam mais a 
realidade do estado e que a realização de uma próxima reunião do COFA no estado poderia 
representar uma possibilidade de aproximação. 
  
Adalberto Val (SBPC) sugeriu uma conversa específica sobre o subcapítulo “Amazônia”, no 
âmbito da Rede Global de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU), 
na qual coordena a parte científica. 
  
Everton Lucero (MMA) salientou que na perspectiva do MMA, para avançar no combate ao 
desmatamento, é preciso aproximar e conciliar as agendas de comando e controle com a de 
desenvolvimento sustentável. Destacou que desenvolvimento sustentável significa oferecer 
condições mínimas de subsistência e vida digna para as populações que vivem na floresta, da 
floresta e para a floresta. Informou que o Brasil já se comprometeu com a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, tendo inclusive um mecanismo interno de coordenação 
estabelecido e, portanto, tem muito a agregar na aproximação com a agenda do Fundo Amazônia. 
  
Comunicou que o MMA criou um grupo interno para elaborar a política nacional de combate a 
incêndios florestais e manejo integrado do fogo, que está minutando um projeto de lei que 
estabelecerá tal política, instrumentos, objetivos e toda uma série de normas e que vai envolver 
diferentes esferas da Federação e também entes privados. Destacou, igualmente, que este é um 
tema relevante e que será oportunamente trazido à discussão com a sociedade.
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– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA decidiu que o BNDES e o MMA trabalharão na preparação de uma minuta 
de diretrizes para o próximo biênio, a partir dos subsídios coletados nesta reunião, com 
base nas apresentações realizadas pelo BNDES e pelo MMA e de todos os comentários 
e sugestões recebidas. A minuta será encaminhada a todos os membros, anteriormente 
à próxima reunião deste Comitê, para a apresentação de propostas de alterações e 
consolidação.

 ǧ Foi decidido sem objeção nesta reunião que as diretrizes atuais permanecerão válidas 
até a próxima reunião ou até a aprovação das novas diretrizes.

5. Informes

a) Plataforma “Indicar”

Ana Carolina (IPAM) informou que a plataforma “Indicar” é uma iniciativa que o IPAM vem 
desenvolvendo junto a quatro estados da Amazônia Legal (Acre, Amazonas, Mato Grosso e 
Pará). Explicou que essa é uma ferramenta de monitoramento de impacto que busca identificar 
os resultados das políticas adotadas como prioritárias no âmbito dos planos de controle do 
desmatamento, ao invés de olhar o que não está sendo executado, por meio do emprego de taxas, 
um indicador mais objetivo e que foi construído em parceria com os estados. Acrescentou que 
os planos são compostos por três eixos temáticos: monitoramento e controle; regularização e 
ordenamento fundiário; e fomento às atividades produtivas sustentáveis e que a plataforma busca 
trazer o resultado mais objetivo das políticas dentro de cada um desses eixos. 
  
Relatou que a construção da plataforma iniciou-se em 2013 e que já está disponível para o acesso 
online. Informou que essa versão inicial é experimental, e que, portanto, está recebendo sugestões 
e contribuições de aprimoramento. Comunicou que, na próxima fase, novos protocolos para coleta 
e sistematização de informações serão pensados. Defendeu a ampliação da plataforma para 
outros estados e informou que já existe um diálogo com os estados de Tocantins e Amapá. Alertou 
que quanto mais estados estiverem dentro dessa iniciativa, mais o processo de monitoramento 
de impactos amadurece e o problema histórico de falta de informações tende a ser superado. 
Finalmente, destacou que a informação deve ser organizada para que possa ser utilizada, 
possibilitando posteriormente o aprimoramento das políticas de uma forma inovadora. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) solicitou ao MMA acesso aos documentos de justificativa 
apresentados pelo MMA ao BNDES conforme requerido no item I3 dos focos do biênio 2015- 16 
(excepcionalização à condicionante de adicionalidade de recursos no bioma Amazônia). E reforçou 
a sugestão que foi apresentada por Juan Scalia (FUNAI) de consideração da PNGATI na perspectiva 
também do eixo de comando e controle. 
  
Mário Nicacio (COIAB) fez um apelo para que seja priorizada a implementação da PNGATI. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) informou que todas as propostas serão analisadas para que se possa 
incorporar às diretrizes atuais, revê-las e retificá-las com o objetivo de elaborar um primeiro 
documento. Especificamente em relação à proposta de Juan Scalia (FUNAI), afirmou que será 
estudada internamente a fim de verificar se é possível apenas uma reinterpretação ou se seria 
necessário uma mudança de decreto.
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b) 22ª Conferência das Partes sobre Mudança do Clima (COP 22)

Everton Lucero (MMA) informou que foi aberto um processo de regulamentação do Acordo 
de Paris, que deve durar dois anos, e que perpassará vários aspectos como transferência de 
tecnologia, capacitação, adaptação, mercados, financiamento e etc. Mencionou a preocupação em 
relação à continuidade do processo em face da eleição nos Estados Unidos, mas ressaltou que 
houve consenso sobre defender sua irreversibilidade e que, politicamente, essa foi a sinalização 
mais importante da COP22: o processo multilateral centrado na Convenção-Quadro, no Protocolo 
de Kyoto e no Acordo de Paris é irreversível. 
  
Enfatizou que a delegação brasileira contribuiu para essa posição ao entender que o Acordo de 
Paris oferece uma oportunidade ao país de aprofundar o desenvolvimento em bases sustentáveis, 
com vistas à criação de uma economia de baixo carbono no longo prazo. Por último, salientou 
ser essa a orientação do MMA em todos os diálogos dos quais participa, seja no âmbito 
governamental ou com a sociedade. 
  
No contexto da COP 22, relatou o evento “The Amazon Fund as a financial instrument for REDD+: 
fostering sustainable development in tropical forests”, no dia 12 de novembro, promovido pelo 
Fundo Amazônia/BNDES, com a participação de vários parceiros e integrantes da delegação 
brasileira. Informou que o Fundo participou também da apresentação sobre a estratégia Nacional 
de REDD+, promovida pelo MMA; do evento “Advances and perspectives for the implementation 
of sub-national REDD+ programs in the Brazilian Amazon”, promovido pela Fundação Amazonas 
Sustentável; e foi tema de exposição no Global Landscape Forum. 
  
Everton Lucero (MMA) complementou informando que o Fundo e o MMA estiveram presentes no 
evento organizado pela Noruega, no dia 13 de novembro, para discutir políticas de combate ao 
desmatamento junto a outros países de coberturas florestais e demais doadores. 
  
Gabriela Guimarães (FUNAI) comentou que a FUNAI promoveu um evento no espaço Brasil, no 
dia 17 de novembro, que contou com a presença de servidores do órgão e também de lideranças 
indígenas para discutir a PNGATI, as iniciativas indígenas de gestão ambiental e territorial e sua 
contribuição para o equilíbrio climático. Informou que nesta ocasião foram apresentados dados 
comparando o desmatamento dentro e fora de terras indígenas e as iniciativas que vêm sendo 
adotadas pelos indígenas (proteção, vigilância e combate a incêndio). 
  
Mário Nicacio (COIAB) reforçou a importância da participação indígena em fóruns internacionais 
e afirmou que experiências de manejo do fogo, da PNGATI e de sustentabilidade podem ser 
instrumento de intercâmbio com outros países.

c) Reunião anual com os doadores do Fundo Amazônia de 2016

Angela Skaf (BNDES) comunicou a realização da reunião anual com doadores do Fundo 
Amazônia, em Oslo, que contou com a participação das delegações do BNDES, do MMA, bem 
como de representantes da Noruega e da Alemanha. Também citou a realização do evento 
“The Amazon Fund: Combining conservation and development in the Brazilian rainforest”, no 
qual estiveram presentes representantes da sociedade civil e dos governos estaduais e federal, 
beneficiários do Fundo Amazônia. 
  
Everton Lucero (MMA) comentou que a reunião, a primeira realizada fora do Brasil, foi bem 
sucedida e que o relatório das atividades, apresentado pelo BNDES, foi elogiado pelos doadores. 
Afirmou também ter sido um momento de renovação da cooperação com a Alemanha e a Noruega 
em relação à continuidade do Fundo Amazônia.
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d) Primeiro ano da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+)

Everton Lucero (MMA) informou que neste primeiro ano da ENREDD+ foram criadas as câmaras 
consultivas e temáticas relacionadas ao pacto federativo; salvaguardas e captação; e distribuição 
de recursos não reembolsáveis; sendo que as duas primeiras contam com a participação do 
BNDES, dos estados e da sociedade civil. Noticiou também que o Grupo de Trabalho Interministerial 
sobre REDD+ (GT REDD+) desenvolveu o primeiro nível de referência de emissões florestais (FREL, 
na sigla em inglês) do Cerrado que será encaminhado à Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima. 
  
Informou que a Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD) tem trabalhado na operacionalização 
da descentralização da captação de recursos e também na aprovação de uma resolução de 
princípios gerais orientadores para a captação descentralizada. Afirmou que a CONAREDD é a 
instância que vai definir os critérios que habilitarão a captação direta, sobretudo por entidades 
subnacionais, dentro de certos percentuais e de acordo com as regras que foram estabelecidas. 
  
Finalmente, informou que foi enviada ao Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, uma 
demanda de revisão da composição da CONAREDD, com vistas à ampliação da participação de 
estados e da sociedade civil, em particular o setor privado, e que uma primeira minuta de revisão 
do decreto está sendo avaliada.

e) Oficina “Fundo Amazônia desafios e perspectivas”

Everton Lucero (MMA) informou que foi realizada no BNDES, em 7 de outubro 2016, a oficina 
“Fundo Amazônia desafios e perspectivas”, com a presença da presidente do BNDES Maria 
Silvia Bastos Marques, e que o evento contribuiu para a formulação de desafios e propostas que 
enriquecerão as diretrizes do COFA para o próximo biênio.

f) Alterações introduzidas pelo Decreto n° 8.773/2016 ao Decreto n° 6.527/2008, que 
dispõe sobre o Fundo Amazônia

Daniela Baccas (BNDES) informou que a principal alteração foi a ampliação da área de atuação 
do Fundo Amazônia, de bioma Amazônia para Amazônia Legal, para a realização de aplicações 
não reembolsáveis de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da 
conservação e do uso sustentável dos recursos naturais. 
  
Prosseguiu afirmando o entendimento de que essa mudança de abrangência de atuação do 
Fundo Amazônia, introduzida por força do Decreto n° 8.773, de 11.05.2016, deveria desde já ser 
considerada no que tange às “diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia 
e focos de atuação para o biênio 2015 e 2016”. Esclareceu que, dessa forma, onde se lê nessas 
diretrizes bioma Amazônia deve-se doravante entender Amazônia Legal. 
  
Acrescentou que devido à ENREDD+, concebida no âmbito nacional por intermédio do Decreto 
nº 8.576/2015, foi estabelecido que o Fundo Amazônia deverá atender a essas diretrizes. Logo, 
além do PPCDAm, há esse outro componente, ainda em discussão. Porém, quando as diretrizes já 
estiverem estabelecidas, caberá ao Fundo observá-las. 
  
Consultados por sua presidência, os membros do COFA não manifestaram objeção a esse 
entendimento. 
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Informou que havia uma vedação para a renovação de nomeação para o mandato de 
representantes do COFA por mais de uma vez seguida. Mas agora não há mais essa restrição, 
podendo o mesmo representante ser reconduzido sucessivas vezes. 
  
Também no que tange à ENREDD+, ressaltou que o Decreto n° 8.773/2016 – que alterou o Decreto 
n° 6.527/2008 – já predisciplinou que o Fundo Amazônia, por intermédio do BNDES, é elegível para 
as captações no âmbito da ENREDD+, preservando suas características. 
  
Comunicou ainda uma alteração na composição do Comitê. O Ministério da Justiça, por intermédio 
da FUNAI, terá uma representação no COFA e a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) foi extinta.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA reconheceu a modificação da área de abrangência de atuação do Fundo 
Amazônia de bioma Amazônia para Amazônia Legal nas “Diretrizes e Critérios para 
aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e focos de atuação para o biênio 2015 e 
2016”, em alinhamento com o estabelecido no Decreto n° 6.527, de 01.08.2008, conforme 
redação dada pelo Decreto n° 8.773, de 11.05.2016.

6. Encaminhamentos

Everton Lucero (MMA) registrou a sugestão de que no próximo ano uma das reuniões seja feita 
na região da Amazônia Legal, destacando o interesse do estado do Amazonas e Mato Grosso em 
sediar a reunião do COFA. 
  
Joao Bosco (FBOMS) sugeriu que constasse nas diretrizes para o próximo biênio a questão 
hídrica. Everton Lucero (MMA) comentou que apoia a inclusão da temática supracitada. 
  
A próxima reunião do COFA deverá ser agendada para a segunda quinzena de março de 2017.

7. Encerramento

Everton Lucero (MMA) tomou a palavra, agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião.
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Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento

Everton Frask Lucero (S) Andrea Ferreira Portela Nunes (S) Edson J. Leite (R)

Ministério da Justiça – Fundação 
Nacional do Índio

Casa Civil da Presidência da 
República

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Juan Felipe Negret Scalia (T) Fabiana Cardoso Martins de Souza (T) Marilene Ramos (T)
Gabriel Rangel Visconti (S)

Estado do Acre Estado do Amazonas Estado do Mato Grosso

Carlos Edegard de Deus (S) Antônio Luiz Menezes de Andrade (R) André Luis Torres Baby (T)

Estado do Pará Estado do Roraima Estado do Tocantins

Justiniano de Queiroz Netto (S)
Maria Gertrudes Oliveira (R)

Rogério Martins Campos (T) Luzimeire Ribeiro de M. Carreira (T)

Estado do Amapá Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Marcelo Ivan Pantoja Creão (T) João Bosco Campos dos Santos (T)
Adriana Ramos (S)

Mario Nicacio (S)

Confederação Nacional da Indústria 
– CNI

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Mário Augusto de Campos Cardoso (T) Adelaide de Fátima G. de Oliveira (R) Antoninho Rovaris (T)

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Adalberto Luis Val (T)

Ausentes
Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior
Ministério das Relações Exteriores
Estado do Maranhão
Estado de Rondônia
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Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

Embaixada da Noruega MMA GIZ

Priscilla Santos Raul Xavier de Oliveira Helmut Eger
Janina Budi

BNDES FUNAI IPAM

Ana Paula Silva
André Ferro
Angela Skaf
Claudia Nessi
Fabio Plotkowski
Daniela Baccas
Nabil Moura Kadri
Bernardo Braune
Pauliane V. Oliveira

Gabriella Guimarães
Fernando Vianna

Ana Carolina Crisotomo

PETROBRAS SEMAS/PA SEMAS/MT

Christiano P. de Campos Maria Gertrudes Oliveira Railda Assis dos Santos
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Pauta

10h Abertura
Everton Lucero, Secretário de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente
Marilene Ramos, Diretora da Área de Gestão Pública e Socioambiental do BNDES

10h30 Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 21ª Reunião
10h40 Tema de Pauta 1
 Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2016

11h Tema de Pauta 2
 Aprovação das Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Recursos do Fundo Amazônia e focos de 
atuação para o biênio 2017 e 2018

13h30 Almoço
14h30 Tema de Pauta 3
 Aprovação de chamadas públicas temáticas para o biênio 2017/2018:

consolidação de cadeias produtivas da sociobiodiversidade; atuação em assentamentos da 
reforma agrária; recuperação da vegetação em áreas desmatadas e apoio a municípios.

15h Informes
 Resultado das ações de fiscalização em campo e combate ao desmatamento pelos estados e  
possíveis formatos de apoio do Fundo Amazônia
 Apresentação do Sistema Nacional de Controle da Origem e dos Produtos Florestais – Sinaflor

16h30 Encaminhamentos
Definição de data da próxima reunião do COFA

17h Encerramento

Abertura dos trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
 RET da 21ª Reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
2. Tema de Pauta 1

• Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2016
3. Tema de Pauta 2

• Aprovação das Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Recursos do Fundo Amazônia e 
focos de atuação para o biênio 2017 e 2018

4. Tema de Pauta 3
• Aprovação de chamadas públicas temáticas para o biênio 2017/2018: consolidação de 
cadeias produtivas da sociobiodiversidade; atuação em assentamentos da reforma agrária; 
recuperação da vegetação em áreas desmatadas e apoio a municípios.

5. Tema de Pauta 3 
• Regimento Interno do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
• Diretrizes e Critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e focos de   
 atuação para o biênio 2015 e 2016
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A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pelo Secretário de Mudança do 
Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Everton Lucero, que propôs uma inversão 
de pauta a fim de colocar em primeiro lugar o debate sobre as diretrizes e critérios para aplicação dos 
recursos do Fundo Amazônia e foco de atuação para o biênio 2017/2018. 
  
Enfatizou o interesse do MMA em continuar trabalhando em articulação com os estados, a sociedade 
civil e todos os setores representados por esse Comitê Orientador (COFA). Informou que o Ministro 
Sarney Filho tem dedicado atenção prioritária para reverter o aumento do desmatamento verificado nos 
últimos dois anos, inclusive por meio de visitas aos estados amazônicos. Comunicou que o MMA espera 
uma indicação de reversão mais clara do desmatamento no presente ano. 
  
Neste contexto, afirmou que o Fundo Amazônia é um instrumento essencial de apoio a esses esforços, 
sendo o COFA o espaço ideal para o alinhamento das perspectivas em direção ao desmatamento ilegal zero 
em 2030, conforme estabelecido na NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada) do Brasil que requer, 
sobretudo, coordenação, além de recursos. Enfatizou a necessidade do alinhamento político em todos os 
níveis da Federação, incluindo os municípios. Relatou ser uma determinação do Ministro que os fundos 
existentes, inclusive o Fundo Amazônia, tragam resultados na ponta, ou seja, no âmbito dos municípios. 
  
Declarou aberta a 22ª reunião do COFA e, em seguida, passou a palavra à diretora do BNDES, 
Marilene Ramos. 
  
Marilene Ramos (BNDES) saudou os presentes e noticiou sua preocupação quanto à velocidade e ao 
impacto dos projetos, ressaltando a importância de serem desenvolvidas novas estratégias para superar 
dificuldades específicas. Citou como exemplo a PEC 241, que estabelece o teto de gastos públicos e 
dificulta a transferência de recursos não reembolsáveis, caso do Fundo Amazônia, para órgãos federais 
para que estes possam desempenhar e fortalecer seu papel no combate ao desmatamento. Agradeceu 
o apoio técnico da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) aos tomadores de recursos do 
Fundo Amazônia. 
  
Lembrou a reunião com os doadores em Oslo, relatada na última reunião do COFA, na qual os mesmos 
mostraram preocupação com o quadro de repique do desmatamento. 
  
Divulgou a aprovação pelo BNDES de condições especiais para o financiamento de projetos de geração 
renovável de energia elétrica em áreas isoladas da região amazônica em parceria com a Amazonas 
Energia. Os projetos a serem financiados poderão usar até 15% de recursos do Fundo Nacional sobre 
Mudança do Clima (“Fundo Clima”), com taxa anual de 1% e complementar o financiamento em TJLP até 
o percentual de 80%, acreditando ser esta uma oportunidade que pode ser replicada para outros estados. 
  
Comunicou que o BNDES estuda criar um “Fundo Amazônia com recursos reembolsáveis” e que o 
assunto foi tema de uma primeira conversa durante a visita do ministro de Meio Ambiente da Noruega 
ao BNDES, em março, como uma forma de financiar o setor privado.

1. Aprovação das Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Recursos do Fundo 
Amazônia e focos de atuação para o biênio 2017 e 2018

Everton Lucero (MMA) fez referência às reuniões preparatórias ocorridas com as três bancadas 
do COFA nas quais o documento sobre as diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do 
Fundo Amazônia e focos de atuação para o biênio 2017/2018 foi previamente discutido, cabendo 
ao COFA aprová-lo.  
  
Juliana Santiago (BNDES) informou que foram distribuídas a todos os membros presentes as 
novas diretrizes com partes marcadas, correspondendo às alterações em relação à versão anterior 
referente ao biênio 2015/2016. 
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Assinalou que no início do documento, a redação do critério A1 foi ajustada para reproduzir as 
áreas temáticas do Fundo Amazônia estabelecidas no Decreto nº 6527. Explicou que as áreas 
temáticas representam um grande guarda-chuva em relação ao que o Fundo Amazônia pode 
apoiar e que as prioridades para o apoio do Fundo Amazônia são determinadas pelos focos de 
atuação para o biênio 2017 e 2018. 
  
No critério A2 geográfico, relatou a eliminação da menção a obras do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC): “projetos realizados nos municípios sobre área de influência de grandes obras 
do PAC” para “projetos realizados nos municípios sob área de influência de grandes obras de 
infraestrutura”. Comunicou a inclusão da redação “projetos realizados em áreas prioritárias para a 
conservação da biodiversidade ou a melhoria do status de conservação das espécies da fauna e 
flora ameaçadas de extinção” para que se possa favorecer também a definição de prioridade para 
áreas com rica sociobiodiversidade. 
  
Mário Cardoso (CNI) comentou que no que se refere a espécies ameaçadas, a listagem das 
mesmas e não do local onde elas se encontram dificulta uma priorização. 
  
Raul Oliveira (MMA) afirmou que a Secretaria de Biodiversidade do MMA se comprometeu a 
disponibilizar essas áreas como hotspots. Advertiu que este é um critério orientador, não de 
exclusividade, e que os projetos que podem colaborar na implementação dos planos de ação para 
a conservação de espécies ameaçadas deverão levar em consideração essas áreas 
disponibilizadas. Mencionou que se trata da mesma lógica do modelo da Política Nacional de 
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, na qual eram aceitos apenas projetos 
que seguiam as orientações de um Plano de Gestão Territorial e Ambiental – PGTA. Informou que 
não serão disponibilizadas apenas listas, mas também áreas de abrangência. 
  
Mário Cardoso (CNI) questionou a alocação dessas espécies e Everton Lucero (MMA) esclareceu 
que o critério geográfico consta como um dos critérios orientadores, que não é restritivo. 
  
Everton Lucero (MMA) afirmou então que visto não haver restrição quanto a essa linguagem, 
seria possível passar para os condicionantes mínimos para o projeto (critérios do bloco B). 
  
Juliana Santiago (BNDES) ressaltou que nesse bloco, a primeira alteração em relação às diretrizes 
anteriores foi na cláusula B3, na qual constava que “projetos relacionados às atribuições dos órgãos 
públicos, ou ao estabelecimento de políticas públicas, não necessitam, obrigatoriamente, da 
anuência dos beneficiários”. O departamento jurídico do BNDES alertou que a legislação não prevê 
tal flexibilização. Informou que a FUNAI foi consultada e ratificou esse entendimento. Mesmo em 
projetos da FUNAI, por exemplo, em TIs há necessidade da anuência dos representantes das terras 
afetadas. Desse modo, esse parágrafo foi então retirado do texto do critério B3. 
  
Em seguida, informou a inclusão no critério B5 de referência à Política Nacional de Recuperação da 
Vegetação Nativa – Proveg: "o projeto deve demonstrar clara coerência com ações previstas no 
Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), nos Planos 
Estaduais de Prevenção e Combate ao Desmatamento e, quando cabível, com a Política Nacional 
de Recuperação da Vegetação Nativa – Proveg”, que permite incorporar a possibilidade do Fundo 
Amazônia apoiar a implementação de ações de restauração de áreas degradadas na Amazônia. 
  
Comunicou a alteração do critério B6, coerência com a Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+), 
no lugar do Plano Amazônia Sustentável (PAS), conforme a versão anterior: “o projeto deve 
demonstrar clara coerência com a Estratégia Nacional para Redução das Emissões de Gases de 
Efeito Estufa provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques 
de Carbono Florestal, Manejo Sustentável das Florestas e Aumento de Estoques de Carbono 
Florestal – ENREDD+”. Ressaltou que o PPCDAm tomou o protagonismo como política orientadora 
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para a implementação das ações de prevenção e combate ao desmatamento. Ao mesmo tempo, a 
ENREDD+ foi criada e sua observância incorporada ao decreto do Fundo Amazônia. 
  
Registrou a alteração da redação do critério B7, que versa sobre a adicionalidade de recursos, de 
modo a tornar mais claro o entendimento do que deve ser considerado recurso adicional aos 
orçamentos públicos. Com relação à versão anterior, informou a substituição da redação sobre a 
análise do “grau de contingenciamento de recursos no orçamento público para a execução da 
ação” para “variação do orçamento da instituição ou órgão responsável comparado com a variação 
do orçamento do ente federativo a que se vincula ou integra (em relação ao ano anterior)”. 
Assinalou que a nova redação da cláusula permite a avaliação de acréscimo ou decréscimo do 
orçamento comparativo e a contextualização e análise da variação do orçamento geral do ente 
federativo a que se integra. Afirmou que foi mantida a consideração sobre a previsão do 
orçamento para as ações no Plano Plurianual (PPA) dos órgãos proponentes segundo o requisito 
contratual. Esclareceu que há preocupação dos doadores do Fundo Amazônia em não substituir 
fontes e que o recurso do Fundo Amazônia é adicional aos investimentos para dar mais escala e 
apoiar projetos que eventualmente não seriam apoiados anteriormente porque o orçamento já 
estava comprometido com ações correntes. 
  
Juliana Santiago (BNDES) relatou que no critério B10, publicidade e transparência, foi excluída a 
menção que o BNDES disponibilizaria a ferramenta padronizada de integração e divulgação de 
informações atualizadas e implementação de todos os projetos porque muitos beneficiários já têm 
sites próprios para recepcionar a divulgação dos projetos. Noticiou também a inclusão na página 
web do Fundo Amazônia do detalhamento de todos os projetos apoiados com seus respectivos 
quadro lógicos, ações e o acompanhamento da execução e da implementação. 
  
Mencionou ainda a alteração realizada no critério B13, resultados dos projetos com fins 
econômicos, no qual a redação “infraestrutura produtiva de uso coletivo” foi substituída por 
“infraestrutura produtiva, serviços e insumos de uso coletivo”, sem prejuízo da apropriação 
individual de benefícios pelo público alvo do Fundo Amazônia, que são comunidades tradicionais e 
propriedades rurais de até quatro módulos fiscais. 
  
Marcelo Creão (Amapá) solicitou esclarecimentos sobre a consideração dos PPAs no que tange 
ao acesso dos recursos do Fundo Amazônia. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) esclareceu que o importante é a proporcionalidade entre os 
decréscimos de orçamentos da secretaria postulante de recursos para o Fundo Amazônia e o 
orçamento do estado. 
  
Everton Lucero (MMA) relatou que esse critério especificamente já constava nas diretrizes 
anteriores e explicou que a novidade na redação desse critério diz respeito à variação 
orçamentária. Ressaltou que essa análise da variação do orçamento do ente que está pleiteando o 
apoio do Fundo Amazônia em relação ao orçamento estadual favorece os estados, pois busca 
assegurar que nos casos em que houve um decréscimo de recursos similar ao ocorrido nos 
demais orçamentos do estado, seja constatado que não há uma substituição de recursos, ou seja, 
que os recursos do Fundo Amazônia são adicionais. 
  
Marcelo Creão (Amapá) afirmou que este critério contempla significativamente as secretarias de 
meio ambiente, impulsionando até um aumento orçamentário. Manifestou o desejo do Fórum de 
Governadores da Amazônia Legal trabalhar este tema a fim de fomentar também a revisão de PPAs 
e o aumento dos orçamentos das secretarias, vislumbrando a acessibilidade ao Fundo Amazônia. 
  
Marilene Ramos (BNDES) esclareceu que essa questão valerá para os projetos novos e não para 
os em andamento. 
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Antônio Andrade (Amazonas) questionou o impacto de novas agendas, oriundas do Programa 
de Regularização Ambiental – PRA nos PPAs. 
  
Juliana Santiago (BNDES) explicou que o PRA é uma inovação, assim como foi o Cadastro 
Ambiental Rural, que teve sua implementação substancialmente apoiada pelo Fundo Amazônia 
como uma política pública nova, estabelecida pelo Código Florestal, e entendida pelo COFA como 
uma iniciativa prioritária de apoio. Caso o entendimento seja o mesmo para a restauração, esta 
será também uma iniciativa prioritária de apoio. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) registrou que não há novidade na cláusula de adicionalidade, mas na 
análise do BNDES. Explicou que a redação anterior da cláusula era genérica e subjetiva. Ressaltou 
que é preciso evitar que o Fundo financie o que é de responsabilidade do orçamento público. 
  
Marcelo Coelho (Maranhão) exteriorizou sua preocupação com o parâmetro colocado para a 
decisão de apoiar ou não um projeto tendo como referência o PPA. 
  
Juliana Santiago (BNDES) advertiu que a condicionante de adicionalidade não é uma opção, mas 
uma obrigação contratual estabelecida pelos doadores do Fundo Amazônia. 
  
Luiz Fernandes (Pará) mencionou a importância da análise atualizada dos orçamentos de cada 
estado. Frente ao contexto econômico do país, afirmou acreditar ter havido uma redução 
orçamentária em todos os estados e na União, que não tem relação com a possibilidade de 
acessar recursos do Fundo. Em relação ao item B8, contrapartida, afirmou que poderia haver 
contribuições financeiras por partes dos estados. 
  
Marcelo Creão (Amapá) ressaltou a necessidade de análise dos critérios colocados em relação a 
essa obrigação. Indicou que a redação anterior versava sobre o grau de contingenciamento dos 
recursos no orçamento público e explicou que este é um decreto que o governador define no 
início do exercício e que pode ser desbloqueado. A proposta da nova redação, complementou, 
trata do grau de decréscimo do órgão estadual. Questionou a capacidade dos municípios de 
acessarem os recursos com essas condicionantes. 
  
Everton Lucero (MMA) sublinhou que os critérios que poderão ser considerados são uma 
orientação para análise dos projetos e se aplicam aos três níveis da federação: município, estados e 
governo federal. Reforçou o entendimento do critério de adicionalidade de recursos como um reforço 
para que, em caso de redução no orçamento das secretarias que estão pleiteando projetos junto ao 
Fundo Amazônia, não haja um impedimento no pleito desses recursos por uma comparação com o 
orçamento do respectivo ente federativo. Destacou que o que se quer evitar, objetivamente, é a 
substituição de orçamento por recursos do Fundo, conforme explicado anteriormente. 
  
Everton Lucero (MMA) sugeriu que fosse adicionado o termo “diretos” à expressão “orçamentos 
públicos”. A redação do item B7, após manifestação do jurídico do BNDES, obteve o seguinte texto: 
“projetos devem respeitar o princípio da adicionalidade aos orçamentos públicos diretos 
destinados às áreas de aplicação do Fundo Amazônia.” 
  
Juliana Santiago (BNDES) prosseguiu com a análise das modificações do documento. Informou a 
exclusão do critério C4, serviços continuados de longo prazo, e comunicou a alteração no critério 
D2, pagamento de pessoas físicas, com a proposta de nova redação: "não poderão ser efetuados 
pagamentos de salários ou qualquer tipo de remuneração a agentes públicos, tais como 
servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no exercício de função pública 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)”. 
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Marcelo Creão (Amapá) sugeriu a exclusão do termo “regime de dedicação exclusiva” já que há 
agentes públicos fora deste regime. 
  
Luiz Fernandes (Pará) propôs a utilização do termo “servidor público” apenas. 
  
Everton Lucero (MMA) então recapitulou a proposta: “não poderão ser efetuados pagamentos 
de salários ou qualquer tipo de remuneração a agentes públicos tais como servidores e 
empregados públicos”, com a exclusão de “qualquer pessoa que esteja no exercício de função 
pública em regime de dedicação exclusiva” e a manutenção de “nas três esferas de governo”. 
  
Luiz Fernandes (Pará) propôs a seguinte redação: “ou qualquer pessoa que esteja no exercício 
de função pública”.Everton Lucero (MMA) registrou que essa redação suscita uma questão de 
interpretação sobre a definição da pessoa que está no exercício de uma função pública. Avaliou 
que o escopo está sendo ampliado para além de servidores e empregados públicos, chegando a 
qualquer pessoa no exercício de uma função pública. 
  
Luiz Fernandes (Pará) afirmou que a proposta de nova redação atual deixa a questão em aberto 
e sugeriu excluir somente o termo “servidores públicos”. 
  
Everton Lucero (MMA) alegou que a sugestão é fazer referência basicamente a agentes públicos 
tais como servidores e empregados públicos e que isso já é uma restrição para o pagamento de 
salários. Afirmou que a questão do vínculo já está incluída quando se fala em agente público, como 
servidor e empregado público. Caso o objetivo seja agregar outras pessoas que não sejam 
servidores e empregados públicos, ponderou ser relevante descrever o regime de vinculação à 
administração pública, ainda que a dedicação exclusiva seja forte demais. 
  
Juan Scalia (FUNAI) comunicou ser importante a supressão do termo “qualquer” e talvez 
sublinhar o vínculo com a folha de pagamento. 
  
Adalberto Val (SBPC) manifestou sua preocupação com o parêntese, a limitação de pagamento a 
servidores e a posterior abertura a pagamento de bolsas de estudo. 
  
Everton Lucero (MMA) alegou que a redação busca afirmar explicitamente que bolsa de estudo 
não é salário, podendo ser paga quando relativa ao projeto, independentemente do salário. 
Explicou que quem recebe uma bolsa de estudo não vai ter restrição de receber a mesma por 
intermédio de um projeto. 
  
Daniela Baccas (BNDES) lembrou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias permite esta exceção 
para bolsas de pesquisa, por isso sempre houve a possibilidade de pagamento a bolsistas ainda 
que servidores. O que a Constituição não permite, prosseguiu, é o pagamento para servidores e 
agentes públicos que já têm a sua folha de pagamento adstrita a outro ente público. Concluiu que 
independente da redação, a vedação é de origem constitucional e da LDO. 
  
Luiz Fernandes (Pará) argumentou que todos que exercem uma função pública são 
remunerados por lei. Mencionou que a dedicação exclusiva impossibilita o exercício de outra 
função, embora haja servidores que independentemente podem exercer outra função. 
  
Everton Lucero (MMA) afirmou entender que a preocupação se refere especificamente ao regime 
de dedicação exclusiva. Indagou a Daniela Baccas se essa exclusão deixaria a redação harmonizada. 
  
Daniela Baccas (BNDES) afirmou não vislumbrar problema em retirar a expressão. 
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Everton Lucero (MMA) consultou os membros se haveria possibilidade em acatar a sugestão 
do secretário Luiz Fernandes de retirar apenas a expressão “em regime de dedicação exclusiva” 
e manter o restante até “qualquer pessoa que esteja no exercício de função pública nas três 
esferas de governo”, mantendo também o que está entre parênteses. Não havendo objeção, deu 
a questão por encerrada.  
  
Juliana Santiago (BNDES) informou que não houve nenhuma alteração no bloco E. Quanto ao 
bloco F, “limitações na aplicação dos recursos”, comunicou uma alteração técnica na definição de 
micro, pequenas, médias e grandes empresas, visando um alinhamento de valores em termos de 
receita operacional bruta. 
  
Everton Lucero (MMA) iniciou a discussão sobre o item G “diretrizes e critérios para aplicação 
dos recursos do Fundo Amazônia em projetos de desenvolvimento de sistemas de monitoramento 
e controle do desmatamento nos demais biomas brasileiros”. 
  
Adriana Ramos (ISA) solicitou esclarecimento a respeito do edital publicado pelo Ministério do 
Meio Ambiente, e posteriormente suspenso, para a contratação de serviços adicionais de 
monitoramento do desmatamento. Afirmou que o questionamento da validade do trabalho do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é preocupante para o Fundo Amazônia, que teve 
como alicerce os 30 anos de trabalho do Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na 
Amazônia Legal (Prodes) e que seu histórico é marcado pelo diálogo com as novas iniciativas do 
próprio Inpe para dar conta dos novos desafios e necessidades de monitoramento. 
  
Adalberto Val (SBPC) complementou o assunto, informando que tanto a SBPC, quanto a 
Academia Brasileira de Ciências (ABC) encaminharam expedientes à Presidência da República e ao 
Ministro do Meio Ambiente por entenderem que esse edital representa uma desvalorização do 
Inpe, uma instituição de grande importância para o Brasil. 
  
Everton Lucero (MMA) entendeu que a discussão não seria atinente a este Comitê, e informou 
sobre uma nota de esclarecimento emitida em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, no dia 05 de maio, na qual ambos os ministérios tornam público o 
entendimento de que o pregão pretendia atender demandas do MMA, vinculadas a outros entes, 
sem conflito de interesses entre o MMA e o MCTIC, nem sobreposição de serviços, com o objetivo 
de otimizar os trabalhos. O Inpe, prosseguiu, realiza desde 1998 trabalhos de excelência no 
monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal, com amplo e merecido reconhecimento 
nacional e internacional, e assim continuará fazendo. Informou que a contratação pelo MMA 
pretendia tão somente aumentar a eficiência e capacidade da gestão ambiental, auxiliando a 
execução e avaliação das políticas públicas ambientais, com maior transparência e padronização 
dos procedimentos. 
  
Andrea Portela (MCTIC) ressaltou a necessidade de aprimoramento da comunicação tanto entre 
os órgãos, quanto dos órgãos para o país, de forma a garantir a transparência ao país e aos doadores. 
  
Luiz Fernandes (Pará) comentou que o Estado do Pará inaugurou recentemente o Centro de 
Monitoramento Ambiental (Cimam) com recursos próprios. Relatou uma discussão sobre a 
metodologia utilizada, principalmente do Inpe, no âmbito do Fórum de Secretários de Meio 
Ambiente da Amazônia Legal. 
  
Raul Oliveira (MMA) reiniciou a discussão do critério G, informando que a nova proposta de 
redação do item G4 “escopo” inclui, além do CAR, a integração dos dados de gestão florestal 
estaduais ao Sinaflor como parte dos sistemas de controle ambiental. Nos condicionantes mínimos 
para os projetos, item G7, participação social, informou que foi suprimido o trecho “projetos 
relacionados às atribuições dos órgãos públicos, ou ao estabelecimento de políticas públicas, não 
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necessitam, obrigatoriamente, da anuência dos beneficiários”. Relatou que também foi suprimida a 
redação “o BNDES disponibilizará ferramenta padronizada de integração e divulgação de informações 
atualizadas da implementação de todos os projetos”, no item G12, publicidade e transparência. 
  
Andrea Portela (MCTIC) questionou se a intenção dessa adição no G4 é tentar fechar um 
escopo de apoio em torno dos sistemas de controle ambiental dos estados. 
  
Raul Oliveira (MMA) afirmou que a intenção foi adicionar um elemento que envolvesse a 
integração aos sistemas de controle florestal, especificamente o Sinaflor, decorrente de uma 
obrigação legal prevista no artigo 35 do Código Florestal. Explicou que a integração do sistema de 
todos os órgãos ambientais ocorrerá sem prejuízo às iniciativas ou customizações específicas. É a 
mesma lógica, prosseguiu, do CAR. No Sinaflor, explicou, a própria cadeia produtiva não se limita à 
Amazônia, transcorrendo aos demais estados e, como o sistema já está em implementação, 
vislumbrou-se a oportunidade de apoio também fora da Amazônia Legal. 
  
Juliana Santiago (BNDES) lembrou que o item G3, escala, estabelece que no âmbito do apoio no 
Brasil fora da Amazônia Legal, 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. Informou que o complemento determina que o CAR é um sistema de 
controle, como o Sinaflor. 
  
Juan Scalia (FUNAI) sugeriu uma leitura mais ampla da definição de monitoramento. Destacou que há 
um conceito estabelecido de monitoramento do desmatamento, geralmente feito por satélite, mas é 
possível avançar para outros tipos de controle. Mencionou o protocolo estabelecido pelo ICMBio e 
Ibama de monitoramento de biodiversidade para grandes empreendimentos. Afirmou que os 
protocolos gerais dealgumas autarquias, que passam a ser divididos com entes federados, alimentam a 
produção de dados comuns e outros tipos de indicadores importantes para a compreensão do bioma 
Amazônia, além de outros, até de recursos hídricos e em outros estados fora da Amazônia. Questionou 
o encaminhamento da última reunião sobre a possibilidade de colocar no texto ad referendum o estudo 
de outras formas de monitoramento como um trabalho a ser realizado nesse biênio. 
  
Everton Lucero (MMA) complementou que o ponto colocado pelo representante da FUNAI é a 
questão de como se interpreta o que é sistema de monitoramento – informatizado ou um sistema que 
envolva comunidades tradicionais. Ponderou que esta é uma questão de interpretação que não cabe 
na definição de critérios porque a ideia de escala remete a sistemas de monitoramento em linha com 
o que o decreto estabelece por bioma e que terão prioridades, ou seja, não serão exclusivos. No 
escopo, continuou, foram mencionados dois tipos que são considerados como parte do sistema 
ambiental, o CAR e o Sinaflor, apenas para deixar explícito, sem exclusão de qualquer outro sistema. 
  
Jair Schmitt (MMA) comunicou que essa questão já foi levantada nas discussões prévias, e há 
uma pré-disposição dos atores envolvidos para construir um desenho sobre o monitoramento, 
inclusive com o próprio entendimento jurídico. 
  
Luiz Fernandes (Pará) comentou que essa integração é fundamental, assim como a dos cadastros 
ambientais, rural e nacional e o Sinaflor, sendo relevante pensar a integração desses dados. 
  
Andrea Portela (MCTIC) registrou formalmente o interesse do MCTIC em participar dessa 
discussão sobre sistemas de monitoramento. 

Everton Lucero (MMA), conforme recomendação do representante da SBPC, informou que o 
item G18, pagamento de pessoas físicas, também foi alterado para harmonizar com o D2, no qual 
foi excluída a expressão “em regime de dedicação exclusiva”. 
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Juliana Santiago (BNDES) assinalou que na tabela H, que estabelece diretrizes e critérios para o 
apoio do Fundo Amazônia em outros países tropicais, o item H3, escopo, anteriormente alocado 
em itens condicionantes mínimos foi realocado para os critérios orientadores. Relatou ainda que o 
entendimento desse critério foi ampliado para também contemplar: "a elaboração de planos de 
ação para a redução do desmatamento, o desenvolvimento de plataformas de mensuração, 
reporte e verificação dos dados sobre a cobertura florestal, a organização, gestão e 
disponibilização de informações sobre o processo de supressão da floresta, como planos de 
manejo, autorizações, licenças, guias de comercialização e transporte e outros documentos de 
controle florestal. Inclui-se ainda o apoio à criação e aprimoramento de sistemas de rastreabilidade 
de produtos florestais (definição de metodologias e procedimentos, desenvolvimento de base de 
dados e sistemas de gestão da informação). 
  
Destacou que no item H7, contrapartida, a definição de adicionalidade replica a discutida 
anteriormente no item B7 "poderão ser considerados os seguintes aspectos: orçamento médio direto 
executado nos 2 (dois) anos anteriores no orçamento público investido na ação proposta; variação do 
orçamento da instituição ou órgão responsável comparado com o orçamento do ente federativo a 
que se vincula ou integra (em relação ao ano anterior); e previsão nos planos plurianuais de governo 
vigentes. As contrapartidas podem se dar na forma de recursos financeiros diretamente investidos no 
projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas indiretas". 
  
Everton Lucero (MMA) ressaltou a necessidade de alterar o H15, retirando o “regime de 
dedicação exclusiva” para harmonizar com os previamente discutidos. 
  
Juliana Santiago (BNDES) iniciou a discussão dos focos para o biênio 2017 e 2018, constantes da 
tabela I. Informou que no item I1, foi acrescentada a frase: "caso não tenha ocorrido a revisão 
desses focos até 31.12.2018 os focos aqui definidos terão vigência até a reunião imediatamente 
subsequente do Comitê Orientador do Fundo Amazônia ou até a aprovação das novas diretrizes”. 
  
No item I2, condicionantes de apoio aos estados, informou a inclusão da redação: "... devendo ser 
priorizados os novos projetos apresentados por estados que estejam integrados ao Sistema Nacional 
de Controle da Origem e dos Produtos Florestais – SINAFLOR, em cumprimento ao artigo 35 da Lei n° 
12.651/2012", após o trecho “com recursos do Fundo Amazônia, próprios ou de outras fontes”. 
  
Marcelo Coelho (Maranhão) sugeriu substituir “integração” por “adesão” ao SINAFLOR, no item 
I2, para tornar os estados aptos às condicionantes do apoio. 
  
Luzimeire Ribeiro (Tocantins) expressou sua concordância com a preocupação colocada pelo 
representante do Maranhão sobre a priorização dos estados que estarão integrados ao Sinaflor. 
Argumentou que essa integração foge à governabilidade dos estados. Sugeriu também enquadrar 
a restauração florestal como foco para este biênio como prioridade. 
  
Everton Lucero (MMA) comunicou que se tentou capturar essa preocupação ao frisar que os 
estados integrados ao SINAFLOR serão priorizados, não como condicionante absoluto justamente 
para valorizar os que mais avançaram na integração ao sistema. Sugeriu então agregar a frase "ou 
em processo de integração ao Sinaflor" logo após o texto "devendo ser priorizados os novos 
projetos apresentados por estados que estejam integrados" para contemplar a demanda dos 
estados relativa ao prazo e para que isso seja feito ao longo deste ano. 
  
Juliana Santiago (BNDES) leu a seguir a redação final do item I2: “O apoio a novos projetos 
apresentados por governos estaduais estará condicionado a que o estado interessado esteja em 
processo de implantação do CAR em seu território, com recursos do Fundo Amazônia, próprios ou 
de outras fontes, devendo ser priorizados os novos projetos apresentados por estados que 
estejam integrados ou em processo de integração ao Sistema Nacional de Controle da Origem e 
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dos Produtos Florestais – SINAFLOR, em cumprimento ao artigo 35 da Lei n° 12.651/2012. Deverá 
ser incluída nos contratos do Fundo Amazônia com os estados da Amazônia Legal, obrigação 
contratual prevendo a revisão, pelos estados, de seus planos de prevenção e combate ao 
desmatamento (PPCDs), caso estejam desatualizados, bem como obrigação de produzirem e 
divulgarem anualmente um relatório de monitoramento de seus PPCDs.” 
  
Passou então para o item I3, excepcionalidade à condicionante de adicionalidade de recursos na 
Amazônia Legal. Lembrou a todos que o COFA decidiu incluir em 2016 esse critério e comunicou 
que a proposta para o biênio 2017 e 2018 é que a redação permaneça a mesma, com alguns 
ajustes no final: “projetos que visem dar continuidade ou aprimorar a fiscalização ambiental e o 
controle do desmatamento, apresentados por órgãos ou instituições públicas federais ou estaduais 
com mandato legal para realizar ações de fiscalização, no âmbito do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente – SISNAMA, poderão, excepcionalmente, ser dispensados da condicionante mínima de 
adicionalidade de recursos, citada no item B7. Para tanto será necessário uma consulta formal ao 
Ministério do Meio Ambiente e apresentada declaração do referido órgão/instituição proponente 
no sentido de que inexiste fonte de recursos disponíveis para o apoio financeiro pleiteado. A 
justificativa técnica e a declaração acima mencionadas são documentos obrigatórios e conjuntos à 
proposta protocolada formalmente no BNDES, o qual verificará, para fins de enquadramento, 
aderência à condicionante no âmbito dos contratos de doação ao Fundo Amazônia. 
  
Luiz Fernandes (Pará) questionou se a justificativa técnica que deverá ser apresentada 
formalmente ao Ministério do Meio Ambiente, presente no item I3, se destina apenas aos governos 
estaduais ou também à União. Questionou se não bastaria uma declaração do estado confirmando 
a consulta prévia ao Ministério. Sugeriu também a inclusão da menção à resposta do MMA, “ou 
não respondeu em determinado tempo, no prazo de x dias”. 
  
Marcelo Creão (Amapá) questionou o objetivo da consulta ao Ministério do Meio Ambiente e da 
declaração do referido órgão/instituição proponente no sentido de que inexiste fonte de recursos 
disponíveis para o apoio financeiro pleiteado, no item I3. 
  
Rogério Campos (Roraima) externalizou sua preocupação quanto à subjetividade da análise da 
documentação necessária. 
  
Everton Lucero (MMA) lembrou que este item constava nas diretrizes anteriores. Declarou que a 
sugestão de prazo não condiz com o documento, sendo um detalhamento desnecessário neste 
nível de diretrizes. Afirmou que dado o papel relevante do MMA na condução e coordenação do 
Sisnama, respeitadas as competências federativas, essa consulta/manifestação se faz necessária e 
que, por isso, qualquer mudança na redação deve ser mínima. Também informou que a 
manifestação do MMA já era uma exigência consensuada a fim de constituir um processo de 
fiscalização integrado e complementar entre o Ministério e as ações do Ibama e estados. Frisou ser 
imperioso ter a segurança de que existe uma necessidade para fins de implementação de políticas 
nacionais dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, e, além disso, uma justificativa de que 
não há fontes de recursos disponíveis para que o estado empreenda a ação. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) sublinhou que essa manifestação é somente para os casos 
excepcionais e não para um projeto tradicional; na excepcionalização da adicionalidade. Para 
excepcionalizar, complementou, somente neste caso, o Ministério do Meio Ambiente vai fazer uma 
avaliação e encaminhar ao BNDES. 
Luiz Fernandes (Pará) registrou sua discordância em termos dessa obrigatoriedade pela 
possibilidade da mesma engessar o projeto. 
  
Jair Schmitt (MMA) afirmou ser necessária a criação de soluções práticas e imediatas para conter 
o avanço do desmatamento e a excepcionalidade tem que estar em alguma medida caracterizada, 



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 305

RET 22

<

sendo importante não apenas a declaração do proponente, mas principalmente a responsabilidade 
dessa verificação pelo MMA, como coordenador da política, atendendo também suas obrigações 
junto ao Fundo Amazônia. Sublinhou a questão da responsabilidade contratual em relação aos 
doadores e o próprio papel do Ministério e que a expectativa é não utilizar a excepcionalidade já 
que existe todo um desenho de soluções de projetos para que se avance normalmente. 
  
Juliana Santiago (BNDES) esclareceu que nesse mesmo documento, no item I7, no eixo 
monitoramento e controle, a fiscalização e o combate a crimes e infrações ambientais constam 
como prioridade para apoio do Fundo Amazônia. Nesse sentido, prosseguiu, se estabeleceu que o 
Fundo Amazônia pode sim apoiar ações de fiscalização, de investigação, de combate a crimes 
ambientais. Informou que se o projeto for adicional, não há necessidade de consulta ao Ministério. 
  
Juliana Santiago (BNDES) passou então para os critérios relacionados às modalidades 
operacionais (itens I4, I5 e I6). Explicou que esses itens foram trazidos mais para frente do documento 
devido a sua importância. No item I4, informou a modificação da redação para os projetos de ciência 
e tecnologia: "os focos aqui definidos serão apoiados 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. O apoio a projetos de 
desenvolvimento científico e tecnológico se dará exclusivamente pela modalidade chamada pública 
(promovida diretamente pelo Fundo Amazônia/BNDES ou por intermédio de instituição parceira) ou 
por meio de projetos estruturantes que tenham por objetivo o subsídio à formulação ou à 
implementação de políticas públicas, conforme critérios a serem definidos pelo COFA. Poderão ser 
definidos, pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA), critérios orientadores para induzir a 
apresentação de projetos aderentes aos focos do biênio, que estabeleçam aspectos como público 
alvo escopo mínimo, itens apoiáveis, prazos e outras condicionantes”. 
  
Comunicou que, no item 5, a definição de projeto estruturante permanece a mesma e que este 
poderá ser proposto por (a) entidades do governo federal; (b) entidades dos governos estaduais; (c) 
organizações privadas sem fins lucrativos, com a adição também de (d) empresas. 
  
Andrea Portela (MCTIC) solicitou esclarecimento sobre a chamada pública para projetos de 
desenvolvimento científico e tecnológico e também sobre projetos estruturantes que tenham por 
objetivo a formulação e implementação de políticas públicas. 
  
Juliana Santiago (BNDES) comentou que o chamamento para projetos tem como objetivo delinear 
quais são interessantes para a implementação de uma política pública. Esclareceu que a modalidade 
ciência e tecnologia se dá usualmente por meio de chamamentos públicos, uma mobilização de fato 
das instituições, resultante do amadurecimento da intenção – existente nos focos anteriores – de 
direcionar os projetos a entregas objetivas que ofereçam insumos para a implementação da política 
de prevenção e combate ao desmatamento. Destacou que os chamamentos públicos não precisam 
ser feitos pelo Fundo Amazônia, mas por uma instituição parceira, então o MCTI seria, por exemplo, 
um candidato. Convidou o MCTIC a se engajar no processo de definição das prioridades para esse 
eixo dentro do escopo de atuação do Fundo Amazônia. 
  
Everton Lucero (MMA) interrogou se a redação do item I4, no que diz respeito ao procedimento 
formal para justificar a escolha das instituições proponentes no caso de projetos de ciência e 
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, não limitaria ou traria um ônus burocrático e operacional 
injustificável em um documento de diretrizes. 
  
Daniela Baccas (BNDES) alegou que em projetos de produção de estudos, produtos e serviços 
para subsidiar uma política pública, implementada e executada por instituições públicas, o órgão 
público é responsável por essa demanda. Esclareceu que, no âmbito da legislação do setor público, 
há procedimentos formais e normativos que orientam e estabelecem como o ente público 
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escolherá quem vai entregar esse estudo, produto ou serviço, como a Lei nº 8.666. Informou que 
dado o grande número de procedimentos administrativos passíveis de escolha, estes não foram 
elencados no texto para não haver restrição. 
  
Andrea Portela (MCTIC) afirmou que a redação para projetos estruturantes causará prejuízo 
porque o procedimento formal para a escolha de uma instituição, pensando especialmente na 
região Amazônica, é muito complicado e pelo escopo de um projeto estruturante, ele dificilmente 
será executado por uma única instituição, mas sim por um consórcio de instituições no qual uma 
instituição líder é uma instituição tradicional. Sugeriu a modificação do texto para permitir que uma 
instituição com reconhecida competência, tradição, corpo técnico e equipe atuante na Amazônia 
possa encaminhar sua proposta, inclusive em forma de consórcios, sem um procedimento formal. 
  
Marcelo Creão (Amapá) lembrou a existência de procedimentos formais para projetos e 
ressaltou que essa redação cria mais uma etapa para instituições de pesquisa da Amazônia. 
Relatou que o estado poderia fazer a seleção da proponente. 
  
Antônio Andrade (Amazonas) questionou se o estado poderia apresentar o projeto diretamente 
por meio de um órgão como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), 
uma demanda espontânea na qual essa instituição não concorreria com o Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia – INPA ou o Museu da Amazônia – Musa, por exemplo, em uma chamada 
pública. 
  
Andrea Portela (MCTIC) afirmou que a redação “órgãos públicos e pertinentes interessados nos 
produtos e serviços” não faz restrição ao Ministério do Meio Ambiente, porque não cabe a esse 
Ministério designar uma instituição. 
  
Everton Lucero (MMA) propôs o texto “órgãos públicos pertinentes interessados”, não apenas o 
Ministério do Meio Ambiente. 
  
José Antônio Marcondes (MRE) questionou se é possível fazer uma chamada pública sem ter o 
recurso já destinado sem configurar um desvio à norma de licitação pública. 
  
Andrea Portela (MCTIC) concordou com a questão levantada e afirmou ser uma solução não 
restringir que a manifestação seja do Ministério do Meio Ambiente, mas sim do órgão que tem 
interesse no estudo. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) sugeriu que fosse realizada uma reunião posterior para desenvolver 
critérios específicos para projetos estruturantes de desenvolvimento científico e tecnológico. 
  
Everton Lucero (MMA) noticiou que ocorrerá um processo para elaboração de critérios para 
projetos estruturantes no foco de desenvolvimento científico e tecnológico. O Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), representado por Andrea Nunes, mostrou 
interesse em participar da referida reunião. O texto do item I4 passou a ser: “O apoio a projetos de 
desenvolvimento científico e tecnológico se dará exclusivamente pela modalidade chamada 
pública (promovida diretamente pelo Fundo Amazônia/BNDES ou por intermédio de instituição 
parceira) ou por meio de projetos estruturantes que tenham por objetivo o subsídio à formulação 
ou à implementação de políticas públicas, conforme critérios a serem definidos pelo COFA.”. 
  
Em seguida, passou-se a discussão dos focos do eixo monitoramento e controle (critérios I7 a I10).  
  
Juliana Santiago (BNDES) informou que foi incluído o item I7, fiscalização e combate a crimes e 
infrações ambientais, com a seguinte redação: “promoção da fiscalização, investigação e combate a 
crimes e infrações ambientais, incluindo o apoio: (i) ao aumento da capacidade de fiscalização 
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ambiental, de investigação e de combate dos governos federal e estaduais; (ii) à integração dos 
sistemas estaduais de inteligência e fiscalização aos sistemas federais; (iii) a ações integradas de 
fiscalização, envolvendo órgãos estaduais de meio ambiente, IBAMA, FUNAI e ICMBio; (iv) à 
informatização integrada dos dados de gestão florestal estaduais ao SINAFLOR, inclusive autorizações 
de supressão de vegetação e de planos de manejo e (v) destinação de bens apreendidos”. 
  
Comunicou uma pequena inserção no item I8, implementação e efetivação do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e regularização ambiental, sugerida pelas bancadas na reunião prévia para especificar 
terras indígenas e quilombolas, já de fato apoiadas pelo Fundo Amazônia: “promoção do processo 
de regularização ambiental por meio de: (i) apoio à inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) de 
pequenas propriedades ou posses rurais familiares (até 4 módulos fiscais), terras indígenas e 
quilombolas”. 
  
Juan Scalia (FUNAI) mencionou a inclusão no texto do item I8 do apoio à inscrição do CAR em 
terras indígenas e quilombolas. Apontou que no caso das primeiras, existe uma instrução 
normativa que define que as terras são inscritas automaticamente. Sugeriu então suprimir ambas e 
acrescentá-las nos programas de recuperação ambiental. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) esclareceu que no caso dos territórios quilombolas, existem iniciativas 
do próprio governo para realizar o cadastramento, mas também iniciativas das próprias 
comunidades para efetivá-lo. Lembrou que nada impede que uma associação indígena solicite o 
cadastramento de uma terra que ainda não está em processo formal de reconhecimento, uma vez 
que o CAR é autodeclaratório. Afirmou que não seria o caso de retirar o que estaria em um escopo 
mais amplo no texto. 
  
Sugeriu que a PNGATI – Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em terras indígenas 
fosse incluída dentro dos subitens já existentes ou em um subitem extra dentro das diretrizes do 
Fundo. Apontou que no eixo 1 da PNGATI, proteção territorial das terras indígenas, o inciso A 
destaca a promoção, proteção, fiscalização, vigilância e monitoramento ambiental das terras 
indígenas e seus limites e que, portanto, caberia destacar esse ponto como uma prioridade. 
  
Juliana Santiago (BNDES) prosseguiu com o item I9, prevenção e combate à ocorrência dos 
incêndios florestais, prosseguiu, explicando que foi acrescentado o parágrafo: “promover a integração 
das informações sobre autorizações de queimadas emitidas pelos estados com o Sistema Nacional 
de Informações sobre o Fogo – Sisfogo, por meio de suporte à integração de sistemas”. 
  
Jair Schmitt (MMA) indagou se seria permitida a contratação de brigadistas ou se o brigadista se 
configuraria como agente público. 
  
Daniela Baccas (BNDES) esclareceu que depende do regime jurídico de contratação do 
brigadista. Caso seja regime de servidor seria caracterizado como orçamento público, gerando 
conflito para o apoio do Fundo e inviabilizando sua contratação. 
  
Marcelo Creão (Amapá) sugeriu a contratação via terceirização como uma solução alternativa. 
  
Daniela Baccas (BNDES) afirmou que não seria necessário, uma vez que os regimes de 
contratação são definidos pelos procedimentos administrativos e jurídicos legais do próprio órgão 
público. Sustentou que é uma questão de regulamentação pertinente ao ente público específico, 
não precisando estar definida nas diretrizes. 
  
A partir da explicação do jurídico do BNDES, Everton Lucero (MMA) concluiu que não há um 
impedimento de apoio desde que se adote a modalidade adequada da contratação. Foi definido 
então que a redação do texto do item I9 seria mantida. 
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Andrea Portela (MCTIC) sugeriu incluir no item I10, aprimoramento e fortalecimento do 
monitoramento da cobertura vegetal, o seguinte trecho: “da dinâmica da mudança do uso da terra”. 
  
Iniciou-se a discussão dos focos para o eixo fomento às atividades produtivas sustentáveis (critérios 
I11 a I18). Juliana Santiago (BNDES) apresentou a redação do item I11, que versa sobre atividades 
econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade: “estruturação, fortalecimento e 
consolidação das cadeias produtivas da sociobiodiversidade e da agricultura familiar de base 
sustentável, incluindo valorização da economia extrativista, manejo florestal madeireiro e não 
madeireiro, aquicultura e arranjos de pesca, sistemas agroecológicos e agroflorestais, turismo de 
base comunitária, pecuária sustentável e assistência técnica para essas atividades”. 
  
Informou que o item I12, programa Bolsa Verde e pagamentos por serviços ambientais, foi 
acrescentado com a seguinte redação: “fortalecimento do Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental – Bolsa Verde e de incentivos aos serviços ambientais e ecossistêmicos de base 
comunitária”. 
  
Antônio Andrade (Amazonas) mencionou que o estado do Amazonas desenvolve o Bolsa 
Floresta, e questionou como a política pública relacionada ao social, infraestrutura e geração de 
renda, seria contemplada neste eixo. 
  
Everton Lucero (MMA) esclareceu que ao abordar incentivos aos serviços ambientais e 
ecossistêmicos de base comunitária contemplam-se genericamente as iniciativas citadas pelo 
representante do Amazonas. 
  
Juliana Santiago (BNDES) complementou informando que o Fundo Amazônia é o principal 
financiador do programa Bolsa Floresta. 
  
Passou-se a discussão dos focos para o eixo ordenamento fundiário e territorial (critérios I14 a I18). 
Adriana Ramos (FBOMS) demonstrou preocupação com a menção nominal ao Programa Terra 
Legal, no item I14, tendo em vista as mudanças substantivas pelas quais este tem passado e que 
podem descaracterizar seu foco na sustentabilidade e na prevalência do interesse público. Destacou, 
por outro lado, que excluir essa menção não vai impedir que o Fundo Amazônia possa apoiá-lo. 
  
Não havendo nenhuma objeção à sugestão de Adriana Ramos (FBOMS), Everton Lucero (MMA), 
excluiu o trecho “fortalecimento do programa terra legal” do item I14. 
  
Juliana Santigo (BNDES) comunicou a inclusão do item I15, planejamento territorial, com a 
subsequente redação: “apoio à elaboração, à revisão e ao detalhamento do zoneamento ecológico-
econômico (ZEE) contemplando ações de capacitação de gestores e técnicos governamentais e da 
sociedade civil e à formulação de planos de ação que prevejam a aplicação do ZEE em outros 
instrumentos de políticas públicas, como o Plano Plurianual, os Programas de Regularização 
Ambiental, o licenciamento ambiental, a concessão de crédito rural e a outorga dos direitos de uso 
de recursos hídricos”. 
  
Jair Schmitt (MMA) questionou se o item I16 que faz menção especificamente a terras indígenas 
e à PNGATI não contemplaria a questão levantada anteriormente pela representante do FBOMS. 
Adriana Ramos (FBOMS) afirmou que esse destaque se insere no eixo de ordenamento fundiário 
territorial, e a PNGATI tem foco específico em proteção e vigilância. Desse modo, alegou que a ideia 
é contemplar a questão no eixo de monitoramento. 
  
Everton Lucero (MMA) sugeriu a alteração do final da redação do item I16, fazendo menção 
explícita, inclusive no que se refere à proteção e vigilância de terras indígenas. Desta forma, a 
redação foi alterada com o seguinte texto: “Apoio à elaboração e implementação dos planos de 
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gestão territorial e ambiental de terras indígenas, alinhados com a Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, inclusive no que se refere à proteção e 
vigilância de terras indígenas”. 
  
Juliana Santiago (BNDES) informou que no item I17 foi estendida a definição de áreas protegidas, 
e acrescentado o texto “apoio à formação de corredores ecológicos, conectando terras públicas e 
privadas, por meio, entre outros: (i) da criação de unidades de conservação; (ii) do aprimoramento 
da gestão ambiental e territorial de áreas protegidas, inclusive áreas de preservação permanente 
(APP), de reserva legal e uso restrito; (iii) da recuperação de áreas degradadas, observado o disposto 
no item I13 e (iv) da formalização dos acordos para manutenção dos corredores”, além do parágrafo 
posterior “apoio à recuperação e à manutenção de áreas prioritárias para gestão de unidades de 
conservação em zonas de amortecimento, ressalvado que o apoio estará limitado a pequenas 
propriedades ou posses rurais familiares (até 4 módulos fiscais)”. 
  
Juan Scalia (FUNAI) sugeriu uma adequação à terminologia utilizada no item I17, com a 
substituição de “apoio a criação e consolidação de áreas protegidas, unidade de conservação e 
terras indígenas” para “apoio a criação, reconhecimento e consolidação de áreas protegidas 
(unidade de conservação e terras indígenas)”. 
  
Antônio Andrade (Amazonas) comentou que existe uma lacuna em relação ao apoio das 
unidades de conservação municipais. 
  
Juliana Santiago (BNDES) esclareceu que muitas vezes o projeto de um único município não 
atende ao critério estruturante, mas um projeto maior, do estado, que contemple projetos 
municipais, tende a atender a este critério. 
  
Em seguida, noticiou a inclusão do item I18, assentamentos, com o texto: “apoio à regularização 
ambiental e fundiária dos assentamentos, inclusive à implementação do “Programa Assentamentos 
Verdes” (Programa de Prevenção, Combate e Alternativas ao Desmatamento Ilegal em 
Assentamentos da Amazônia)”. 
  
Juliana Santiago (BNDES) ressalvou que com a inclusão do 4º eixo da nova fase do PPCDAM, de 
apoio e estímulo a instrumentos econômicos, o foco “desenvolvimento científico e tecnológico” 
passa a se chamar “ciência, inovação e instrumentos econômicos”. Passou-se então para a 
discussão do eixo ciência, inovação e instrumentos econômicos (critérios I19 a I24). 
  
Participou a alteração da redação do item I20, atividade produtivas sustentáveis, com a inserção 
dos parênteses “(incluindo escolha de espécies, manejo de sementes e métodos para otimizar a 
recuperação)” após “à recuperação de áreas degradadas”. 
  
Prosseguiu informando que foi adicionado o item I22, estudos, projeções e simulações, com a 
redação “apoio a estudos, projeções e simulações relacionados ao uso e cobertura da terra, que 
tenham como objetivo subsidiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de 
prevenção e combate ao desmatamento e visando à redução das emissões de gases de efeito 
estufa decorrentes do desmatamento, conforme critérios a serem definidos pelo COFA”. 
  
Participou também a inclusão do item I23, financiamento comunitário: “apoio à estruturação e 
aporte de recursos financeiros em fundos rotativos comunitários ou instrumentos semelhantes 
para viabilizar a expansão das cadeias de valor do manejo florestal, da sociobiodiversidade e 
agroecologia”. Também o item I24, promoção da política de compras públicas: “apoio à ampliação 
da política de compras públicas dos produtos originários de manejo florestal, da 
sociobiodiversidade e da agroecologia, visando dar-lhes sustentação e maior escala”. 
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Andrea Portela (MCTIC) solicitou esclarecimento sobre o item I23, financiamento comunitário, 
questionando sobre o apoio direto a fundos geridos por comunidades. Indagou se esses projetos 
deveriam preencher critérios específicos, que não sejam genéricos a todos os eixos, para que 
sejam aceitos. 
  
Juliana Santiago (BNDES) explicou que a possibilidade de apoio em questão foi criada a partir 
de um diagnóstico de que havia interesse em fomentar fundos rotativos para financiamento de 
produção e adiantamento de recursos para a produção de entrega futura. Salientou que ainda 
não há nenhum projeto em andamento dentro destes moldes e que o objetivo é fomentá-los e 
estabelecer os requisitos necessários para tal. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) afirmou que esse tema merece uma proposta de diretrizes a serem 
definidas. 
  
Everton Lucero (MMA) anunciou a discussão do próximo bloco referente ao apoio do Fundo 
Amazônia no Brasil fora da Amazônia Legal (critérios I25 a I27). 
  
Juliana Santiago (BNDES) relatou que o item I26, sistemas de monitoramento do desmatamento, 
foi substituída a frase “em outros biomas brasileiros” por “fora da Amazônia Legal. Também 
foi incluído o parágrafo: “promover a informatização integrada dos dados de gestão florestal 
estaduais ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais – Sinaflor, inclusive 
autorizações de supressão de vegetação e de planos de manejo”. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) sugeriu a inclusão de um inciso de proteção e vigilância das terras 
indígenas para os outros biomas no item I26, sistemas de monitoramento do desmatamento. 
  
Everton Lucero (MMA) apoiou a sugestão, respaldado na ideia de uma conceituação mais 
ampla de sistema de monitoramento, contemplando também a sugestão feita anteriormente 
pelo representante da FUNAI. Decidiu conjuntamente com os membros do COFA que o apoio à 
proteção e vigilância de terras indígenas poderia ser incluído no item I26. 
  
Juliana Santiago (BNDES) prosseguiu com a discussão do documento, informando uma pequena 
alteração na redação do item I27, sistemas de monitoramento do desmatamento em outros países 
tropicais, sendo incluído o tema do controle do desmatamento em outros países tropicais. Relatou, 
então, a proposta de redação final: “apoio a projetos que contribuam para a criação ou aprimoramento 
de sistemas de monitoramento da cobertura florestal e sistemas de controle do desmatamento em 
outros países tropicais, conforme diretrizes e critérios vigentes (ver itens H1 a H17)”. 
  
Na sequência foi considerada aprovada pelo COFA a consolidação das “Diretrizes e critérios para 
aplicação dos recursos e focos de atuação para o biênio 2017 e 2018” do Fundo Amazônia, com as 
mudanças introduzidas pelos membros do Comitê na presente reunião.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou as “Diretrizes e critérios do Fundo Amazônia para aplicação dos 
recursos e focos de atuação para o biênio 2017 e 2018”.
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2. Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 21ª Reunião

Everton Lucero (MMA) indagou aos membros do COFA se haveria alguma proposta de ajuste 
na redação do RET da 21ª reunião desse Comitê. Como não houve proposta de modificação, foi 
aprovado por unanimidade o RET da 21ª reunião do COFA.

3. Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2016

Passou-se para a aprovação do Relatório de Atividades do Fundo Amazônia referente ao ano de 
2016. Everton Lucero (MMA) informou que a minuta do relatório havia sido distribuída para 
todos os membros do COFA previamente por via eletrônica e passou a palavra para Angela Skaf 
(BNDES) apresentar o supracitado relatório. 
  
Angela Skaf (BNDES) mencionou a estruturação em duas partes do relatório: a primeira engloba 
estrutura de governança, captação, monitoramento e avaliação, e comunicação e a segunda 
aborda especificamente os projetos apoiados, contemplando projetos concluídos, aprovados no 
ano e os projetos em implementação aprovados até 2015. 
  
Registrou as duas reuniões do Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA), realizadas em 2016. 
Lembrou que na primeira reunião foi aprovado um novo foco de apoio para o Fundo Amazônia: 
a dispensa, em caráter excepcional, da condicionante de adicionalidade de recursos; e que na 
segunda reunião, foi reconhecida pelos membros do COFA, a modificação da área de abrangência 
do Fundo de bioma Amazônia para a Amazônia legal. Além disso, destacou que o Comitê Técnico 
do Fundo Amazônia (CTFA), que se reúne anualmente, aprovou na reunião de 2016 o valor limite de 
US$ 2,5 bilhões para captação do Fundo Amazônia relativa ao ano florestal de 2015. 
  
Salientou que o Fundo Amazônia tem um compromisso com a transparência de informações 
e que documentos como atas do CTFA, do COFA, notas técnicas e diplomas de doação, estão 
disponíveis no site do Fundo. 
  
Informou que em 2016 foram aprovados oito novos projetos, no valor total de R$ 196 milhões, 
e foram desembolsados R$ 134 milhões. Ressaltou o valor total de apoio do Fundo Amazônia, 
de R$ 1.396 bilhões, e o total desembolsado a projetos, de R$ 652 milhões ao longo dos anos. 
Comunicou que a carteira do Fundo Amazônia conta com de 86 projetos aprovados, dentre os 
quais doze foram concluídos. 
  
Apontou ainda que em 2016 foram realizadas doações da Noruega e da Petrobras, sendo a 
principal doação feita pelo Noruega, no valor de R$ 330 milhões. 
  
Explicou que a cada projeto concluído do Fundo Amazônia, a equipe do BNDES elabora uma 
avaliação de resultados do projeto, com base nos relatórios dos beneficiários e nos relatórios de 
acompanhamento da equipe técnica do banco. Esta avaliação inclui todas as entregas, indicadores, 
a sustentabilidade dos resultados e também as lições aprendidas. 
  
Angela Skaf (BNDES) destacou o capítulo de monitoramento e avaliação, afirmando que se trata do 
capítulo mais dinâmico do relatório de atividades porque sintetiza os resultados e entregas de todos 
os projetos em andamento e concluídos. Mencionou o quadro lógico do Fundo Amazônia com seus 
quatro componentes: produção sustentável, monitoramento e controle, ordenamento territorial 
e desenvolvimento científico e tecnológico. Ressaltou que o nome deste último eixo sofrerá uma 
mudança já para o próximo relatório, passando a contemplar os instrumentos econômicos. 
  
Reforçou que para todo projeto apoiado pelo Fundo Amazônia é montado um quadro lógico 
elaborado em conjunto com o beneficiário, no qual são estipulados indicadores e metas, que 
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posteriormente são agregados para a construção deste capítulo. Além disso, comunicou que é feita 
a consolidação dos resultados e impactos, reunindo tanto os indicadores de produtos e serviços 
quanto os indicadores de impacto. 
  
Everton Lucero (MMA) agradeceu a apresentação e passou para a aprovação do Relatório de 
Atividades. 
  
Mário Cardoso (CNI) atentou para necessidade de revisão dos indicadores, de modo que estes 
estejam relacionados aos objetivos a que se referem. 
  
Milena Medeiros (Casa civil) chamou atenção para o baixo percentual de desembolso do Fundo 
Amazônia ao longo dos anos. 
  
Everton Lucero (MMA) esclareceu que este é um tema recorrente nas reuniões do COFA e que 
há uma preocupação constante com relação ao grau de execução dos projetos, e as formas de 
aprimorar o uso dos recursos. 
  
Angela Skaf (BNDES) esclareceu que a gama de indicadores é dinâmica. Ressaltou que estes 
vão mudando ao longo do tempo de acordo com os focos priorizados no biênio. Citou como 
exemplos, indicadores de CAR e da PNGATI que foram criados conforme demanda das políticas 
de governo vigentes. 
  
Além disso, compartilhou que o BNDES está trabalhando em conjunto com o Ministério do Meio 
Ambiente e com a GIZ, para estruturar uma avaliação de efetividade do Fundo Amazônia. 
  
Acrescentou também que estão sendo realizadas avaliações de efetividade dos projetos 
concluídos (avaliações ex post) que podem ser encontradas no site do Fundo. 
  
Todos estando de acordo, foi aprovado por unanimidade o Relatório Anual de Atividades do Fundo 
Amazônia de 2016.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou o Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia de 2016.

4. Aprovação de chamadas públicas temáticas para o biênio 2017/2018: 
consolidação de cadeias produtivas da sociobiodiversidade; atuação em 
assentamentos da reforma agrária; recuperação da vegetação em áreas 
desmatadas e apoio a municípios.

Juliana Santiago (BNDES) afirmou que o total de doações do Fundo Amazônia até o momento é 
de R$ 2,9 bilhões, o número de projetos apoiados é de 88, com um total de apoio de R$ 1,4 bilhão. 
  
Esclareceu que foi dado foco ao fomento de projetos de produção sustentável que tivessem 
capilaridade e que engajassem outras instituições aglutinadoras e que, por meio delas, foi possível 
chegar a aproximadamente 350 instituições parceiras, o que representaria um total de mais de 
100.000 pessoas beneficiadas, pouco mais de R$ 90 milhões em geração de renda em três anos de 
implementação dos projetos e nove milhões de hectares de florestas manejadas. 
  
Apontou que o CAR continua sendo uma prioridade de apoio para o último biênio, com o Fundo 
apoiando 14 projetos, e relatou que mais três estão em processo de análise. 
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Afirmou que as chamadas públicas são um importante indutor de bons projetos em áreas 
temáticas relevantes. Explicou que as chamadas dão legitimidade, visibilidade e transparência na 
seleção dos projetos e que o êxito na implementação dos projetos se comprova após o processo 
de seleção e aprovação dos projetos. 
  
Enfatizou o desafio de engajar o setor privado na prevenção e combate ao desmatamento, aliando 
os esforços, compromissos e a responsabilidade socioambiental dessas instituições, com os 
esforços e investimentos do setor público, principalmente do Fundo Amazônia. Em seguida passou 
a palavra para André Ferro (BNDES). 
  
André Ferro (BNDES) apresentou a primeira chamada pública referente à consolidação das 
cadeias produtivas. Explicou que os esforços estão sendo concentrados nesta chamada que 
abrange o maior montante e o maior número de projetos a serem apoiados. Informou que a minuta 
da segunda chamada pública referente a assentamento e reforma agrária está pronta, mas ainda 
passará por algumas etapas até ser submetida à diretoria do BNDES. Mencionou que a terceira 
chamada referente à recuperação da vegetação de áreas desmatadas ainda está em estudo. 
  
Destacou que a chamada de consolidação de cadeias produtivas está diretamente ligada ao 
objetivo do Fundo Amazônia de manter a atratividade econômica da floresta em pé. Reforçou que 
a ênfase desta chamada foi dada ao eixo de atividades produtivas sustentáveis, essencial dentro 
da política de combate ao desmatamento. 
  
Apontou como desafio a construção de uma estratégia integrada das cadeias produtivas nos 
territórios, criando um fluxo e uma sustentabilidade da cadeia; o fortalecimento da organização 
social e produtiva da população local; e a ampliação do acesso a instrumentos financeiros e de 
crédito para dar autonomia à população. 
  
Afirmou que cerca de R$ 390 milhões foram destinados ao apoio desse eixo do Fundo e tais 
recursos foram aplicados em 50 projetos que possuem alguma ação de atividade produtiva 
sustentável (APS), sendo 38 projetos com ações predominantes de APS. Lembrou que a primeira 
chamada pública feita para este tipo de projeto foi realizada em 2012, selecionando 18 projetos 
dos quais 13 foram apoiados, totalizando um montante de R$ 65 milhões. 
  
Explicou que a chamada de 2017 foi desenhada com base na experiência da equipe do Fundo 
Amazônia/BNDES em projetos de atividades produtivas sustentáveis, que buscou estimular a visão 
de cadeia de valor com foco na comercialização já que este foi identificado como um dos gargalos 
para a sustentabilidade das cadeias. Além disso, a chamada tem como objetivo apoiar projetos 
estruturantes; garantir que o recurso do Fundo chegue ao seu público-alvo; e estimular o 
envolvimento do setor privado. 
  
Neste contexto, explicou que o público-alvo da chamada são os povos e comunidades tradicionais, 
povos indígenas, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais, aquicultores familiares e 
agricultores familiares. Registou que o formato será no modelo aglutinadora, com a seleção de 
uma instituição-chave que coordenará o trabalho entre as instituições do arranjo regional. 
Comunicou que a proposta deve contemplar no mínimo três entidades aglutinadas e as atividades 
propostas devem promover benefícios diretos ao público-alvo. 
  
André Ferro (BNDES) apresentou que o valor total da chamada será de até R$ 150 milhões; sendo 
que o valor dos projetos poderá variar na faixa de 10 a 30 milhões de reais (até 10 projetos 
poderão ser apoiados e encaminhados ao enquadramento e análise do BNDES). Destacou que o 
prazo de execução será de até 48 meses e alertou que o BNDES somente receberá outras 
propostas com o mesmo objeto de apoio seis meses após o enquadramento pelo BNDES das 
propostas selecionadas. 
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Concluiu informando que o processo de seleção será composto por quatro etapas: a fase inicial de 
habilitação documental e avaliação cadastral preliminar realizada pelo BNDES; a fase de 
classificação e seleção de proposta para análise por uma comissão mista de participantes do 
BNDES e de outras entidades; o enquadramento que será feito pelo Comitê de Enquadramento, 
Crédito e Mercado de Capitais (CEC) do BNDES e a análise técnica e jurídica do projeto pelo 
Departamento de Gestão do Fundo Amazônia. 
  
Juliana Santiago (BNDES) solicitou autorização do COFA para que o BNDES possa avançar no 
detalhamento e na proposição do formato da proposta de apoio às chamadas públicas temáticas 
para o biênio 2017/2018, notadamente sobre os temas: "cadeias produtivas da sociobiodiversidade, 
assentamentos e recuperação da vegetação, e municípios". 
  
Everton Lucero (MMA) registrou que o MMA acredita ser relevante essa autorização para a 
elaboração de um edital que viabilize uma chamada pública específica de apoio a municípios. 
  
Magaly Medeiros (Acre) reforçou que a contribuição dos estados em todas as chamadas 
públicas é muito importante, pois contribuem desde o planejamento até a seleção. 
  
Marcelo Creão (Amapá) afirmou que muitas organizações e municípios não têmcondições de 
acessar os editais das chamadas, sugerindo que os estados, por meio das secretarias de meio 
ambiente, apoiem mais significativamente o lançamento dessas chamadas públicas. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) parabenizou a equipe do Fundo pela elaboração da proposta da 
chamada pública de consolidação de atividades produtivas sustentáveis, destacando o trabalho de 
discussão com organizações que já implementam projetos, em uma estratégia de lições 
aprendidas. Alertou para a necessidade de um engajamento dos estados no que diz respeito à 
questão dos licenciamentos para as atividades produtivas dos projetos do Fundo Amazônia. 
  
Mário Cardoso (CNI) declarou concordar com a demanda induzida do setor privado devido à 
importância de trabalhar a cadeia como um todo. Disponibilizou o canal de divulgação da CNI para 
difundir o processo. Com relação ao apoio aos municípios, recomendou resgatar experiências 
anteriores e manter uma coordenação do processo entre todos os municípios. 
  
Andrea Portela (MCTIC) questionou qual a metodologia utilizada pelo BNDES para propor a 
ação de fomento e se a alocação de recursos desta chamada contemplaria a ação que causa o 
maior impacto possível. 
  
Juan Scalia (FUNAI) questionou a abrangência do edital de cadeias da sociobiodiversidade. 
Colocou a FUNAI à disposição para qualquer projeto que venha incidir em terras indígenas ou no 
entorno. Afirmou que no que tange especificamente à chamada de recuperação de áreas 
degradadas, os povos indígenas e a FUNAI têm sinalizado interesse em contribuir com as grandes 
metas de recuperação. 
  
André Ferro (BNDES) comentou que todas as colaborações são bem-vindas. Esclareceu que por 
ser uma chamada pública, todo o território da Amazônia Legal é abarcado, sem delimitação 
territorial de atuação. 
  
Quanto ao impacto, ressaltou que as informações da carteira do Fundo Amazônia foram os 
elementos utilizados inicialmente. Afirmou que mais de 38 projetos são diretamente ligados ao eixo 
APS e que o Fundo está acumulando uma ampla experiência sobre os gargalos desse tipo de 
projeto. Além disso, explicou que os executores desses projetos são interlocutores permanentes e 
que participaram da oficina de intercâmbio de experiências da primeira chamada do BNDES. 
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Concluiu afirmando que neste momento a equipe do Fundo Amazônia/BNDES tem um grau de 
conhecimento para avançar para outra chamada. 
  
Comunicou que o Fundo Amazônia não quis restringir o edital, que se aplicaria a um escopo mais 
amplo de cadeias da sociobiodiversidade. Informou que a ideia é apoiar todas aquelas cadeias que 
estão no foco temático das diretrizes que foram aprovadas pelo COFA. 
  
Everton Lucero (MMA) submeteu à aprovação do COFA a proposta de dar mandato ao BNDES 
para a realização de quatro chamadas públicas temáticas para o biênio 2017/2018, notadamente 
sobre os temas: "cadeias produtivas da sociobiodiversidade, assentamentos, recuperação da 
vegetação, e municípios". A sugestão foi aprovada pelo COFA.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA decidiu dar mandato ao BNDES para a realização de quatro chamadas públicas 
temáticas para o biênio 2017/2018.

Juliana Santiago (BNDES) apoiou a sugestão de ter um ou mais representantes do Fórum de 
Secretários de Meio Ambiente como porta-vozes dos demais secretários, e reforçou a relevância 
da confidencialidade por se tratar de uma chamada pública. 
  
Luiz Fernandes (Pará) solicitou que o informe referente aos resultados de ações de fiscalização 
no campo e combate ao desmatamento pelos estados fique para a próxima reunião em virtude do 
tempo exíguo. Ofereceu Belém como local para a próxima reunião do COFA. 
  
Claudia Nessi (BNDES) informou, no âmbito da potencialidade de atuação com o setor privado, 
o início de uma rodada de diálogo com interlocutores do Fundo Amazônia para tentar encontrar 
caminhos alternativos e novas formas de atuação que permitam a ampliação da escala do Fundo, 
trazendo mais agilidade e efetividade para o processo. Destacou que foram definidos alguns 
princípios norteadores para o trabalho: a importância do aumento de escala no Fundo Amazônia 
respeitando o princípio do uso múltiplo da floresta. 
  
Comunicou a proposta de construir desenhos em que os recursos do Fundo Amazônia sejam 
emparelhados aos do setor privado, aproximando este do Fundo Amazônia, em consonância 
com todos os normativos e diretrizes que foram discutidos no COFA. Ressaltou a importância 
da aderência à política ambiental brasileira. Ressaltou a possibilidade de diversificar os canais 
de acesso ao Fundo Amazônia, sendo a recuperação de áreas degradadas uma das áreas 
objeto desse tipo de atuação, mas seguramente não a única. Esclareceu que a equipe do Fundo 
Amazônia/BNDES desenhou algumas alternativas cuja viabilidade ainda está em estudo, citando 
como exemplo a possibilidade de combinar recursos não reembolsáveis do Fundo Amazônia 
com operações estruturadas de capital privado. Explicou que isto poderia ser feito, por exemplo, 
por meio da estruturação de um fundo com recursos não reembolsáveis do Fundo Amazônia 
para investimento no adensamento da cadeia de valor da sociobiodiversidade de comunidades 
locais e demais públicos alvo do Fundo Amazônia, combinado a recursos privados de fundos de 
investimentos em participações em negócios de impacto.

5. Apresentação do Sistema Nacional de Controle da Origem e dos Produtos 
Florestais – Sinaflor 

André Sócrates (IBAMA) iniciou a apresentação do Sinaflor noticiando sua previsão legal no artigo 
35 da Lei 12651 que prevê que o Ibama deverá desenvolver um sistemanacional de controle da 
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origem da madeira e do carvão e de outros produtos e subprodutos florestais. Trata-se, relatou, de um 
sistema de integração das informações, obrigatório para os estados, cuja etapa de implementação já 
foi iniciada. Citou que a Instrução Normativa nº 21 de 2014 estabelece toda a sua regulamentação. 
  
Afirmou que a implementação da certificação digital no documento de origem florestal foi um 
importante avanço, do ponto de vista de segurança, e que com isso foi possível reduzir as fraudes 
em torno de 80%. 
  
Informou que o Sinaflor integra outros sistemas de controles florestais do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, uma solução para lançar em um 
único sistema diversas funcionalidades. Registrou também ser um sistema integrado com o CAR, 
sendo possível ter uma base de dados centralizada, na qual todos os estados integram seus dados, 
permitindo assim a gestão ambiental e florestal. 
  
Relatou que atualmente o controle florestal dos estados funciona dentro de um processo físico no 
qual está inserido o processo autorizativo com seus documentos técnicos e análise técnica e, a 
partir desses processos, nascem as autorizações de exploração e crédito florestal. Destacou que 
existe uma grande dificuldade para obter dados e informações sobre áreas que são autorizadas 
para exploração florestal, uma vez que para a geração do dado desejado, cada um dos processos 
deverá ser acessado dentro do órgão ambiental a que pertence. 
  
Explicou que quando o indivíduo recebe autorização para a exploração (por meio de um 
documento em papel) seu cadastramento é feito manualmente dentro do sistema Documento 
de Origem Florestal – DOF, o que aumenta o risco de erros humanos associados ao processo e 
replicados ao longo de toda a cadeia. 
  
O Sinaflor, prosseguiu, parte da premissa de quatro macroprocessos: integração com o CAR; 
apresentação do projeto técnico; análise do órgão ambiental; e transparência. No que se refere 
à integração com o CAR, mostrou que é possível logar no Sinaflor e puxar automaticamente 
informações das propriedades rurais que estão vinculadas ao CPF da base de dados do CAR. 
  
Quanto ao projeto técnico, afirmou que este macroprocesso agrega uma maior responsabilidade 
ao técnico e permite que o empreendedor acompanhe o processo e se responsabilize pelas 
informações que foram encaminhadas para o órgão ambiental. Esclareceu também que estarão 
cadastrados no Sinaflor dados do plano de exploração daquela atividade florestal, com a descrição 
da forma de exploração propriamente dita, além de informações sobre as estradas florestais e 
pátios de estocagem. 
  
Detalhou o processo informando que será disponibilizada uma tabela padrão de inventário florestal 
que deverá ser preenchida pelo responsável técnico e encaminhada ao órgão ambiental. A partir 
desse ponto, o sistema reunirá todas essas informações e gravará na base de dados. Assim será 
possível centralizar a informação de todas as autorizações emitidas no Brasil, além de informações 
de inventário florestal, de estoque de madeira, de espécies que estão hoje colocadas como 
ameaçadas de extinção, avaliação dessas espécies e estoque dessa espécie nas florestas. 
Informou que o módulo de análise será online e aberto, possibilitando que o órgão ambiental 
desenvolva sua análise específica, assim como o módulo de vistorias, em que o estado pode 
gerenciar o conteúdo da forma que julgar mais compatível com seu processo de vistorias. 
  
Uma vez analisado pelo órgão ambiental, a autorização será emitida e se comunicará com o 
sistema DOF, sendo possível acompanhar todo o fluxo da madeira legal desde a origem até o seu 
destino final. Do ponto de vista de transparência, destacou que o Sinaflor pode gerar relatórios de 
controle e exportar dados para o excel. 
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Finalmente apresentou as vantagens do Sinaflor, destacando o controle de toda a cadeia produtiva 
desde a origem ao destino, com maior segurança na disponibilização dos créditos e geração de 
relatórios gerenciais para subsidiar a fiscalização. 
  
Rogério Campos (Roraima) comentou que a implementação do Sinaflor está sendo realizada 
no estado de Roraima com uma boa evolução, mas que ainda está sendo resolvida a questão da 
assinatura digital. 
  
Marcelo Creão (Amapá) comentou que o Sinaflor ajudará a trazer indicadores significativos 
para avaliar o alcance dos objetivos do Fundo Amazônia, questão anteriormente levantada pelo 
representante da CNI. 
  
Adelaide Oliveira (FNBF) comentou que o programa Sinaflor é uma grande aposta para reduzir o 
desmatamento ilegal, aumentar a transparência e agilizar o processo. 
  
Mário Cardoso (CNI) colocou a expectativa da CNI em relação à transparência, agilidade e 
simplificação dos processos e também da segurança para o comprador quanto à origem da matéria-
prima. Atentou que para a utilização dos dados do Sinaflor para gerar a lista de espécies ameaçadas 
de extinção deve haver uma preocupação no que se refere à coordenação destes dados com o 
Inventário Florestal Nacional, que está sendo construído pelo Serviço Florestal Brasileiro. 
  
Adalberto Val (SBPC) recomendou que, no âmbito do Fundo Amazônia, fosse pensada a adoção 
de tecnologias mais modernas, como ferramentas moleculares da biologia celular e a implantação 
de chips para a manutenção da floresta em pé. 
  
André Sócrates (IBAMA) informou que o Ibama acredita não ser um prejuízo deixar a 
certificação digital em aberto até o final do ano, diminuindo assim o entrave para a implementação 
do sistema nos estados. Com relação à questão da internet, comunicou que já foi iniciada uma 
conversa de acordo de cooperação técnica com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
– Embrapa para a utilização de um sistema chamado planejo, como ferramenta offline opcional. 
Com relação a novos módulos, esclareceu que a estratégia do Ibama é colocar o Sinaflor em 
funcionamento e, a partir deste ponto, evoluir e desenvolver melhorias.

6. Definição da próxima reunião do COFA

A próxima reunião do COFA deverá ser agendada para a segunda quinzena de agosto na cidade de 
Belém do Pará.

7. Encerramento

Gabriel Visconti (BNDES) afirmou que a 22ª reunião do COFA foi muito produtiva. Com relação às 
chamadas públicas, apontou que o BNDES certamente precisará do suporte do COFA e do MMA. 
Agradeceu a presença de todos e a equipe do Fundo Amazônia/BNDES pela organização da reunião.  
  
Everton Lucero (MMA) tomou a palavra, agradeceu a todos os presentes e encerrou a reunião.
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Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério das Relações Exteriores Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações

Everton Frask Lucero (S) José Antonio M. de Carvalho (T) Andrea Ferreira Portela Nunes (S)

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Ministério da Justiça – Fundação 
Nacional do Índio

Casa Civil da Presidência da 
República

Pedro Alves Corrêa Neto (S) Juan Felipe Negret Scalia (T) Milena Souto Maior de Medeiros (S)

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES

Estado do Acre Estado do Amapá

Marilene Ramos (T)
Gabriel Rangel Visconti (S)

Magaly Medeiros (S) Marcelo Ivan Pantoja Creão (T)

Estado do Amazonas Estado do Maranhão Estado do Mato Grosso

Antônio Luiz Menezes de Andrade (S) Marcelo de Araújo Costa Coelho (T) Railda Assis dos Santos (S)

Estado do Pará Estado de Rondônia Estado de Roraima

Luis Fernandes da Rocha (T) Vilson de Salles Machado (T) Rogério Martins Campos (T)

Estado do Tocantins Confederação Nacional da Indústria 
– CNI

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Luzimeire Ribeiro de Moura Carreira (T) Mário Augusto de Campos Cardoso (T) Kleber Luiz Santos dos Santos (T)

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Adriana Ramos (S) Adelaide de Fátima G. de Oliveira (R) Adalberto Luis Val (T)

Ausentes
Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG
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Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

BNDES

Juliana Santiago
Ana Paula Silva
André Ferro
Angela Skaf
Claudia Nessi
Eduardo Bizzo
Fabio Plotkowski
Daniela Baccas
Nabil Moura Kadri

Bernardo Braune
Juliana Alvim
Ana Paula Donato
Cleber Zambarda
Márcio Onodera
Julio Salarini
Patrícia Levitan
Vivian Costa
Mariana Lima

Maria Julia Pinho
Gabriel Areal
Adriana Nazaré
Fernanda Garavini
Pauliane Oliveira
Ludmila Silva
Elisa Andrade
Daniel Otero

MMA Embaixada da Alemanha Embaixada da Noruega

Raul Xavier de Oliveira
Jair Schmitt
Gabriel Lui
Welles de Abreu

Triebel Simon Priscilla Santos
Gunhild Oland Santos-Nedrelid

KfW GIZ FUNAI

Christian Lauerhass Anselm Duchrow
Helmut Eger
Bernardo Anache
Janina Budi
Heliandro Maia

Renildo Santos

IBAMA FEMARH/RR SEMAS/CEBMAP

Ana Beatriz Oliveira
André Sócrates

Flávia Alves Sandro Sanches
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Pauta

9h Abertura
Everton Lucero, Secretário de Mudança do Clima e Florestas, Ministério do Meio Ambiente
Marilene Ramos, Diretora da Área de Gestão Pública e Socioambiental do BNDES

9h30 Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 22ª Reunião
9h40 Informes

1. Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia
2. Preparação da chamada pública para recuperação da vegetação na Amazônia Legal
3. Ateste do cálculo de emissões de carbono oriundas de desmatamento de 2016

10h20 Tema de Pauta 1
Definição de critérios para o apoio a projetos de fiscalização ambiental dos estados

10h50 Tema de Pauta 2
Discussão sobre possíveis critérios para o apoio a projetos de concessão florestal

11h10 Tema de Pauta 3
Discussão sobre possíveis critérios para apoio a projetos estruturantes com foco no 
desenvolvimento científico e tecnológico

11h40 Tema de Pauta 4
Discussão sobre ampliação da área de atuação do Fundo Amazônia para abranger o apoio a 
projetos de recuperação da vegetação fora da Amazônia Legal

12h10 Almoço
13h10 Tema de Pauta 5

Programa de conservação ambiental: proposta de alteração do foco I3 (excepcionalização à 
condicionante de adicionalidade de recursos na Amazônia Legal)

13h40 Encaminhamentos
Definição da data da próxima reunião do COFA

14h Encerramento

Abertura dos trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
• RET da 22ª Reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
• Apresentação Fundo Amazônia

2. Tema de Pauta 1
Definição de critérios para o apoio a projetos de fiscalização ambiental dos estados

 Tema de Pauta 2
Possíveis critérios para o apoio a projetos de concessão florestal

 Tema de Pauta 3
Possíveis critérios para apoio a projetos estruturantes com foco no desenvolvimento 
científico e tecnológico

 Tema de Pauta 4
Ampliação da área de atuação do Fundo Amazônia para abranger o apoio a projetos de 
recuperação da vegetação fora da Amazônia Legal
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Tema de Pauta 5
Programa de conservação ambiental: proposta de alteração do foco I3 (excepcionalização à 
condicionante de adicionalidade de recursos na Amazônia Legal) 

3. 
• Regimento Interno do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
• Diretrizes e Critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e focos de   
 atuação para o biênio 2017 e 2018

A reunião foi iniciada com as saudações aos presentes pelo Secretário de Mudança do Clima e Florestas 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Everton Lucero, que em seguida citou a divulgação da 
taxa preliminar de desmatamento da Amazônia Legal, situada no patamar de 6.624 km², medida pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (entre agosto de 2016 e julho de 2017). Ressaltou a 
queda de 16% dessa taxa em relação ao ano anterior e ressaltou que esse é um resultado coletivo, fruto 
da articulação de diversas instituições em vários níveis: federal, estadual e municipal. 
  
Afirmou que o apoio do Fundo Amazônia tem sido essencial, sobretudo, no que tange às atividades de 
fiscalização, de comando e controle. Registrou o agradecimento ao BNDES e a todos os que participaram 
da execução do Fundo em consonância com as políticas de prevenção e controle do desmatamento na 
Amazônia. Lembrou que o Brasil tem um longo caminho a percorrer já que, segundo a política em vigor, a 
taxa de desmatamento deve ser substancialmente reduzida até 2020 e, no contexto trazido pelo Acordo 
de Paris, esse objetivo deverá ser ainda mais ambicioso: chegar ao desmatamento ilegal zero até 2030. 
  
Declarou aberta a 23ª reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) e, posteriormente, 
passou a palavra à diretora do BNDES, Marilene Ramos. 
  
Marilene Ramos (BNDES) celebrou a redução do desmatamento, símbolo da sensata decisão tomada 
pelo COFA, junto aos doadores, de flexibilizar a regra de adicionalidade, permitindo e acolhendo projetos 
de fiscalização, como o do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama). Afirmou ser oportuno discutir os critérios para esse tipo de apoio nos estados de modo que 
possam atuar de forma mais organizada e estruturada na fiscalização, juntamente ao IBAMA, ao 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), à Força Nacional de Segurança 
Pública e a outros órgãos federais. Mencionou o Fundo Amazônia como principal instrumento para o 
desenvolvimento sustentável da região amazônica. 
  
Destacou, no âmbito do planejamento para 2018, uma feira de negócios de impacto na Amazônia, 
cujas discussões já foram iniciadas com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 
Informou já estar em andamento a chamada pública para consolidação e fortalecimento de cadeias 
de valor sustentáveis e inclusivas. Fez referência à 23ª sessão da Conferência das Partes (COP 23) e à 
reunião de doadores do Fundo Amazônia agendada para o mês de novembro, em Bonn, na Alemanha, 
ocasião relevante para expor os bons resultados na redução do desmatamento. Por fim, mencionou a 
reunião de governadores da Amazônia, no Acre, cuja pauta abrange as formas de ajudar países vizinhos 
a trilhar caminhos em temas como monitoramento e combate ao desmatamento, extração de madeira e 
mineração ilegal. 
  
Luiz Fernandes (Pará) deu as boas vindas a todos em nome do governador do estado e agradeceu 
pelo compromisso cumprido de realizar a reunião do COFA em um estado da Amazônia. Afirmou que 
os dados do INPE sobre a redução da taxa de desmatamento, assim como os divulgados pelo Imazon 
– Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, demostram a importância do trabalho integrado 
entre órgãos federais, estados e municípios. Convidou a todos para uma visita ao Centro Integrado de 
Monitoramento Ambiental (Cimam).
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1. Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 22ª Reunião

Everton Lucero (MMA) indagou aos membros do COFA se haveria alguma proposta de ajuste 
na redação do RET da 22ª reunião desse Comitê. Como não houve proposta de modificação, foi 
aprovado por unanimidade o RET da 22ª reunião do COFA.

2. Balanço de atividades, carteira atual do Fundo Amazônia e apresentação de 
informes

Juliana Santiago (BNDES) iniciou o balanço anual de atividades e da carteira do Fundo Amazônia 
afirmando que o volume de trabalho foi bastante significativo, com a ampliação da carteira e, 
consequentemente, da demanda de análise e acompanhamento dos projetos. Salientou que, em 
conversas com parceiros e instituições da Amazônia, identificou a relevância da atuação do Fundo 
Amazônia na complementação de políticas públicas. Destacou ainda, a importância do COFA e da 
sua capacidade de diagnóstico das necessidades da Amazônia, como instrumento de 
direcionamento da atuação do Fundo no sentido de torná-lo ainda mais eficaz. 
  
Informou que o Fundo Amazônia conta com 89 projetos apoiados, no valor de R$ 1,5 bilhão e um 
total captado de R$ 2,9 bilhões em doações. Destacou que na 21ª Conferência das Partes (COP-21), 
a Noruega anunciou um compromisso de possibilidade de aporte de até USD 500 milhões até 2020 
e a Alemanha, por ocasião da visita da chanceler Angela Merkel, de até 100 milhões de euros 
também até 2020. No que tange aos eixos de atuação do Fundo, Juliana Santiago (BNDES) 
informou não ter havido alterações. Mostrou a distribuição dos projetos em cada um dos eixos e 
concluiu que em termos de valor, o eixo de monitoramento e controle é o mais significativo, mas 
em termos de número de projetos, há uma ênfase no eixo de produção sustentável. 
  
Comunicou a abertura da chamada pública de consolidação e fortalecimento de cadeias de valor 
sustentáveis e inclusivas, no valor de R$150 milhões para até dez projetos entre R$10 milhões a 
R$30 milhões, com o objetivo de apoiar arranjos produtivos locais para consolidar ou fortalecer 
empreendimentos comunitários que mantenham a floresta em pé e promovam a sustentabilidade 
financeira e a conservação da biodiversidade. 
  
Juliana Santiago (BNDES) anunciou a preparação de chamada pública de recuperação da 
cobertura vegetal, a ser lançada no fim do ano, com valor de até R$200 milhões para projetos de 
restauração ecológica, que visa o aumento da cobertura florestal de espécies nativas na Amazônia 
legal; o fortalecimento de estrutura técnica e de gestão da cadeia produtiva; e a regularização 
ambiental de imóveis rurais. 
  
Em relação à participação do Fundo Amazônia na COP-23, destacou o evento “Amazon Bonn”, no 
qual haverá o painel “impactos e desafios do Fundo Amazônia” e o evento “Fundo Amazônia: 
contribuindo para o alcance das metas brasileiras”, no espaço Brasil. 
  
Juliana Santiago (BNDES) comunicou uma auditoria e perícia no Fundo Amazônia, pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU), dentre outras recomendações, como um dos resultados da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), com intuito de verificar a conformidade na gestão dos 
recursos pelo BNDES, com foco na governança, gestão operacional e marco legal do Fundo. 
Comunicou que o procedimento se encontra em fase de observação e aprovação pelo Ministro e 
anunciou a possibilidade de que alguns membros do COFA sejam consultados. 
  
Noticiou que a equipe do Fundo Amazônia está desenvolvendo modelagens de parceria com a 
iniciativa privada nas ações de prevenção e combate ao desmatamento e no fortalecimento da 
economia florestal de base sustentável, com destaque para: a combinação de recursos não 
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reembolsáveis do Fundo com canais de financiamento rural já existentes e com operações 
estruturadas de capital privado, bem como a customização de produtos financeiros do BNDES para 
uso do Fundo Amazônia. Salientou os princípios orientadores dessa parceria: adequação ao arranjo 
normativo e institucional do Fundo Amazônia; aderência à política ambiental brasileira, com 
destaque para o novo eixo do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia Legal (PPCDAm) que estimula arranjos e instrumentos financeiros inovadores para 
fortalecer a economia florestal; exploração de sinergias com atores do setor privado; 
direcionamento a modelos de uso múltiplo da floresta em contraposição a atividades que 
envolvem a monocultura; e diversificação dos canais de acesso ao Fundo Amazônia. 
  
Informou que como estratégia para o desenvolvimento da iniciativa, no primeiro momento, alguns 
conceitos serão testados por meio de projetos/iniciativas piloto e que hoje existem duas iniciativas 
em negociação: um projeto piloto para a promoção de pecuária sustentável associada à 
restauração de áreas degradadas com promoção do empreendedorismo socioambiental junto a 
uma instituição do terceiro setor; e uma iniciativa piloto dentro de um projeto a ser apresentado 
por uma organização do terceiro setor, já beneficiária do Fundo, onde esta emitiria e operaria um 
cartão benefício para restauração florestal de áreas degradadas de pequenos proprietários. 
  
Enfatizou a consistência da proposta com os focos do Fundo Amazônia e que, no médio e longo 
prazo, o desenvolvimento de mecanismos e produtos financeiros se encontra ainda em estágio inicial 
porque prevê potencialidade de até eventual alteração do foco de atuação do Fundo Amazônia. 
  
Elencou três caminhos em fase de estudo: a estruturação de mecanismo financeiro para apoiar a 
recuperação e conservação da floresta associada à produção agropecuária de baixo de carbono, em 
parceria com uma instituição internacional e instituições tradicionais que atuam no crédito rural, 
sendo foco propriedades rurais de até quadro módulos fiscais; a estruturação de um instrumento 
financeiro capitalizado com recursos de mercado como, por exemplo, um fundo de investimento em 
participações (FIP) em negócios de impacto que opere combinado a recursos não reembolsáveis do 
Fundo Amazônia a serem investidos diretamente nas comunidades beneficiadas; e o desenvolvimento 
de um produto financeiro como, por exemplo, um cartão Fundo Amazônia que funcionaria como um 
“voucher” de benefícios por meio do qual o produtor poderia comprar produtos/serviços pré-definidos 
em fornecedores cadastrados para a restauração de áreas degradadas. 
  
Ressaltou a melhoria da execução dos projetos do setor público no âmbito das ações colaborativas 
entre o Fundo Amazônia/BNDES e a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), que visam 
identificar os gargalos e fazer um diagnóstico das razões que influenciam a execução de projetos 
em ritmo aquém do pactuado. Informou que a estrutura da iniciativa prevê uma missão prévia de 
articulação e mobilização, uma oficina participativa em que são discutidos e elaborados um 
diagnóstico e um pacto de ações a serem tomadas para a execução plena do projeto, a adoção das 
medidas de solução, inclusive com eventual contratação de consultores pela GIZ para assessorar os 
entes públicos na implementação dos projetos e, por fim, o acompanhamento das mesmas. 
  
Comunicou que os projetos já apresentam resultados e que as principais medidas tomadas diante 
da percepção do que deve ser a gestão de um projeto, com busca de estratégias para criação de 
unidades gestoras e de sua incorporação na instituição executora foram: o planejamento do 
projeto e dos prazos de execução com a adoção de instrumentos para equacionar os prazos e 
obter resultados esperados; a elaboração de fluxos e processos no contexto da execução de 
diagnósticos organizacionais; a definição de modelos adequados para estruturação de unidades 
gestoras no que tange à estrutura de execução; e capacitações para a preparação de Termos de 
Referência (TdR) para licitações, cotação e tomada de preços, análise e aprovação dos produtos e 
serviços, prestação de contas e monitoramento e avaliação. 
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Juliana Santiago (BNDES) informou que, no contexto da percepção dos beneficiários, as duas 
primeiras etapas proporcionaram um incentivo para os gestores melhorarem e superarem entraves 
e riscos; as visitas do BNDES nas primeiras etapas contribuíram para a melhoria do relacionamento 
entre as equipes e para um esforço de readequação das propostas, contribuindo também para 
melhoria do desempenho; a troca durante as oficinas proporcionou uma maior sinergia entre os 
atores envolvidos nos projetos; maior clareza da importância de monitorar os resultados 
esperados, com foco em uma maior efetividade dos projetos e que o conhecimento sobre o 
quadro lógico dos mesmos, um instrumento extremamente relevante de acompanhamento no 
Fundo Amazônia e dos resultados e indicadores, não está mais restrito ao coordenador do projeto. 
  
Marilene Ramos (BNDES) reforçou o agradecimento à GIZ, mas ponderou a necessidade dos 
entes públicos caminharem sozinhos na execução dos projetos após as ações colaborativas, 
sendo uma solução a inclusão de uma equipe de gerenciamento, terceirizada, nos projetos em 
andamento, inclusive com realocação de recursos. 
  
Luiz Fernandes (PA) mencionou a necessidade de acelerar a dinâmica da liberação de recursos 
para dirimir as falhas na execução dos projetos e aprimorar a comunicação com os estados tanto 
no que tange à liberação, mas também quanto à aprovação de projetos para a integração com 
políticas e programas estatais em andamento a fim de somar forças. 
  
Railda Santos (MT) ressaltou a importância da comunicação, como medida de solução, entre o 
órgão executor do projeto e o Fundo Amazônia/BNDES. 
  
Mário Cardoso (CNI) exaltou a mudança de visão em relação ao setor privado dentro do Fundo 
Amazônia. Citou a expertise da GIZ no âmbito da execução do projeto, mas destacou a 
necessidade do avanço na sustentabilidade e no impacto das ações em direção à estratégia de 
saída dos projetos, mantendo toda a articulação realizada pelo mesmo. Ressaltou que é imperativo 
pensar a produção sustentável no contexto do ambiente de negócios na Amazônia em termos de 
logística, infraestrutura, mercado consumidor, capacitação da mão-de-obra. 
  
Carlos Augusto (Contag) salientou a necessidade do BNDES comunicar os projetos apoiados pelo 
Fundo Amazônia para representantes de conselhos da região. Ponderou que, no âmbito das chamadas 
e editais, comunidades rurais, indígenas, quilombolas, agricultores familiares, pescadores e 
populações amazônicas devem ser beneficiários prioritários no Fundo. Comentou que a parceria com 
instituições privadas deve beneficiar os produtos, os atores econômicos e a população da Amazônia. 
  
Adalberto Val (SBPC) enfatizou que informações científicas já produzidas, com o apoio do 
governo federal e dos estados via fundações de amparo à pesquisa, devem ser incorporadas nos 
projetos que serão contratados dado o considerável volume existente que pode, por exemplo, 
entre outras coisas, auxiliar em projetos de restauração ecológica. Citou um projeto da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) e do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que simula condições ambientais do ano 2100 a 
fim de analisar o impacto das modificações previstas pelo Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC) na biodiversidade amazônica. Assinalou que esses resultados são 
extremamente relevantes para estruturar cadeias produtivas futuras, podendo ser utilizados, 
sobretudo, pelos diferentes atores amazônicos por meio de uma plataforma de soluções. 
  
Geraldo Bento (FNBF) cumprimentou o Ministério do Meio Ambiente pela redução de 16% do 
desmatamento, índice importante para o setor madeireiro, responsável pela imagem do estado do 
Amazonas para o mundo em termos de desmatamento. Informou que o setor de base florestal de 
madeira nativa no estado do Amazonas está perdendo força e competitividade em virtude de 
várias restrições impostas. Solicitou a inclusão do setor produtivo nos editais do Fundo Amazônia 
para que este possa pleitear projetos de inovação no manejo florestal, um dos pilares de 
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sustentabilidade da preservação florestal no estado do Amazonas, com qualificação e treinamento 
de empresários e produtores. 
  
Everton Lucero (MMA) enfatizou a transparência total do Fundo Amazônia com relação à 
alocação de recursos, lembrando que todas as informações se encontram disponíveis no site do 
Fundo, e que até mesmo ideias em fase de concepção, vide apresentação da representante Juliana 
Santiago, são apresentadas justamente pra colher comentários e respostas do COFA. 
  
Juliana Santiago (BNDES) comentou que no âmbito da parceria com os estados, o desafio é 
fazer uma interlocução que não crie mais etapas para a aprovação de projetos. Informou haver 
uma oportunidade muito significativa para avançar na questão do licenciamento de projetos com 
baixo impacto, grande demanda por parte dos beneficiários. Comunicou que a equipe do Fundo 
fará um levantamento dos projetos que apresentam esse tipo de entrave e que contatará 
pessoalmente os secretários estaduais para solicitar prioridade no processo de licenciamento visto 
que os projetos afetam comunidades tradicionais. 
  
Luiz Fernandes (PA) apresentou o sistema que promove o regime simplificado de licenciamento 
ambiental de baixo impacto, o Simples Ambiental do estado do Pará, emitido eletronicamente, e 
disponibilizou o mesmo para outros estados. Informou ainda que o único problema persistente, em 
alguns casos, é o da outorga, mas que o sistema já está praticamente pronto. 
  
Everton Lucero (MMA) solicitou informação sobre o progresso da elaboração dos dois editais 
aprovados na reunião anterior do COFA, para apoio a municípios e assentamentos. Com relação à 
participação da iniciativa privada, informou que a mesma se encontra em fase de concepção e 
que nenhuma ação será tomada sem o conhecimento e concordância do COFA, sobretudo no 
que tange às diretrizes gerais.

3. Preparação da chamada pública para recuperação da vegetação na Amazônia 
Legal

Fábio Plotkowski informou que a chamada visa selecionar projetos de recuperação da 
cobertura vegetal para apoio financeiro não reembolsável do Fundo Amazônia, contribuindo para a 
estruturação técnica e gerencial da cadeia produtiva do setor e para a regularização ambiental de 
propriedades rurais, proporcionando benefícios econômicos, sociais e ambientais. 
  
O público-alvo são áreas localizadas na Amazônia Legal e enquadradas nas seguintes categorias: 
áreas em unidade de conservação da natureza, de posse ou domínio público; áreas de reserva 
legal e área de preservação permanente em assentamentos de reforma agrária ou em territórios 
quilombolas; áreas em terras indígenas; e áreas de reserva legal e áreas de preservação 
permanente em pequenas propriedades ou posses rurais de até quatro módulos fiscais. 
  
Comunicou que o valor total da chamada é de até R$ 200 milhões para um total de até cinco 
projetos, com cadastro reserva de mais cinco, uma área mínima a ser recuperada por projeto 
de três mil hectares com participação de associações civis, cooperativas, e fundações de direito 
privado. Divulgou as etapas e os critérios de seleção e indicou que a proposta para a comissão 
de seleção seria dois indicados do MMA, dois indicados do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), dois 
indicados dos estados no âmbito do COFA, dois indicados pela bancada da sociedade civil, sendo 
um da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e dois indicados pelo BNDES, além 
de anunciar o cronograma previsto. 
  
Juliana Simões (MMA) sugeriu que a chamada pública estabeleça áreas-foco, a partir do 
diagnóstico disponível de monitoramento de áreas degradadas, como o TerraClass, que facilitariam, 
inclusive, o monitoramento dos resultados dos projetos. 
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Luzimeire Carreira (TO) congratulou a realização de uma reunião do COFA na Amazônia. Em 
relação à chamada, questionou como os projetos serão induzidos com vistas à recuperação de 
áreas estratégicas e se serão selecionados apenas cinco. 
  
Juliana Santiago (BNDES) esclareceu que as áreas estratégicas estão endereçadas nos 
subcritérios que vão qualificar os projetos a serem selecionados. Em relação ao número de 
projetos, informou que os projetos terão melhor qualificação quando apresentarem arranjos que 
envolvam outras organizações e arranjos com o setor público e privado. O número estabelecido 
se enquadra no desejo de apoiar projetos maiores. Sublinhou o cadastro reserva de projetos como 
forma de endereçar uma eventual sobra de recursos e a possibilidade de expandir a chamada. 
  
Jair Schmitt (MMA) comentou que o número também está associado a uma lógica de custo 
de transação de projetos que visa à eficiência dos mesmos. Em relação aos critérios de seleção, 
continuou, a intenção é que não haja uma pulverização na Amazônia a fim de preservar o impacto 
desejado do projeto e, para tanto, foram colocados elementos como os subcritérios que têm peso, 
pontuações. 
  
Ressaltou dois critérios: a conexão de fragmentos de vegetação nativa, que é extremamente 
importante no caso de áreas prioritárias para a conservação e a recuperação da cobertura 
vegetal de áreas que estejam dentro dos limites dos municípios prioritários para o combate ao 
desmatamento e aqueles com o desmatamento sob controle (municípios que conseguiram sair da 
listagem dos municípios prioritários). 
  
Justificou que essa é uma forma de gerar políticas e incentivos para que estes recuperem sua 
vegetação, estimulando também a economia local, a economia florestal com suas características 
particulares. Aludiu à Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg), que 
estabelece o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), que serve como 
referência para a chamada, vislumbrada como modo de instrumentalização desse Plano e como 
um ambiente de aprendizagem que orientará outras iniciativas, no âmbito do Fundo Amazônia, 
para promover a recuperação da vegetação na Amazônia e no Cerrado. 
  
Everton Lucero (MMA) comentou que o informe cumpriu com o objetivo de dar transparência ao 
processo de preparação da chamada pública em questão. 
  
Fábio Plotkowski e Juliana Santiago (BNDES) sugeriram a alteração da redação do foco I 13 – 
recomposição de áreas degradadas e alteradas, no que se refere a “posses rurais familiares”, para 
fins de segurança jurídica ao edital e para evitar futuros questionamentos. 
  
Everton Lucero (MMA) colocou a alteração do texto em deliberação e comunicou, após 
a contribuição dos membros deste Comitê, a nova redação do item I 13 – recomposição de 
áreas degradadas e alteradas: “apoio à implementação da Política Nacional de Recuperação da 
Vegetação Nativa – Proveg, especialmente a recomposição de áreas degradadas e alteradas 
de: (i) pequenas propriedades ou posses rurais de até 4 módulos fiscais, com priorização de 
implementação de PRADAs e (ii) unidades de conservação da natureza, terras indígenas e 
comunidades tradicionais”. 
  
Jair Schmitt (MMA) noticiou a realização da 10ª Reunião do Comitê Técnico do Fundo Amazônica – 
CTFA, que, tendo por base a metodologia adotada pelo MMA para o cálculo de redução efetiva de 
emissões de carbono oriundas de desmatamento (ED), validou o valor de USD 60.152.400,00 como 
limite para a captação pelo Fundo Amazônia referente ao período de agosto de 2015 a julho de 2016.
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– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou dar nova redação ao item I 13 das “Diretrizes e critérios do Fundo 
Amazônia para aplicação dos recursos e focos de atuação para o biênio 2017 e 2018”, 
nos seguintes termos: “ I 13 – Recomposição de áreas degradadas e alteradas – Apoio 
à implementação da Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa – Proveg, 
especialmente a recomposição de áreas degradadas e alteradas de: (i) pequenas 
propriedades ou posses rurais de até 4 módulos fiscais, com priorização de implementação 
de PRADAs e (ii) unidades de conservação da natureza, terras indígenas e comunidades 
tradicionais”.

4. Definição de critérios para o apoio a projetos de fiscalização ambiental dos 
estados

Jair Schmitt (MMA) lembrou que na última reunião do COFA foi deliberado o foco em projetos de 
fiscalização, investigação e combate a crimes e infrações ambientais com o objetivo de estabelecer 
medidas de curto e médio prazo para avançar na redução do desmatamento. Um dos caminhos, 
prosseguiu, seria a indução de projetos para fortalecer os estados na fiscalização ambiental por 
meio de critérios orientadores específicos, que tiveram suas linhas gerais construídas e balizadas 
em discussões em três momentos: reuniões da Câmara Técnica de Fiscalização Ambiental, 
vinculada à Comissão Executiva do PPCDAm e no Comitê Permanente de Coordenação sobre 
Desmatamento (CPCD). 
  
Ressaltou que o critério orientador visa apoiar financeiramente os estados para o fortalecimento e 
a ampliação das ações de fiscalização, investigação e combate a crimes e infrações ambientais, 
visando prevenir e combater o desmatamento e a degradação florestal na Amazônia, na área dos 
estados que compõem a Amazônia Legal. Apresentou as condições mínimas para esse apoio, os 
proponentes elegíveis, as atividades apoiáveis nos componentes fortalecimento institucional e 
ações de fiscalização, investigação e combate a crimes e infrações ambientais, os valores e prazos, 
os itens financiáveis e nãofinanciáveis e a contrapartida. Submeteu a proposta dos critérios 
orientadores à apreciação do Comitê, lembrando que a maior parte do desmatamento que ocorre 
atualmente está sob a área de competência dos órgãos estaduais de meio ambiente. 
  
Everton Lucero (MMA) complementou o informe, afirmando que a iniciativa está alinhada com a 
determinação do Ministro Sarney Filho de estreitar a parceria com os estados, visando induzir a 
apresentação de projetos já mediante certos balizamentos, critérios – como os apresentados – 
com indicadores mínimos, tetos de valores e etc., que devem, quando aplicados, facilitar o acesso 
dos recursos do Fundo pelos estados para a finalidade específica de fortalecimento das suas 
ações, das suas entidades estaduais de fiscalização ambiental. 
  
Marilene Ramos (BNDES) parabenizou a equipe do MMA pela proposta e informou esperar que 
todos os estados apresentem propostas. Mencionou que a segunda fase de alguns projetos já se 
encontra em análise, caso do Ibama, com o PROFISC 2. Ressaltou que a redação dos critérios 
permite aos estados a mesma modalidade em termos de logística do projeto com o Ibama. 
Comentou a importância do esforço da equipe do Fundo Amazônia para viabilizar tais projetos com 
a colaboração do COFA, dos doadores, para ultrapassar certas restrições e entregar resultados. 
  
Luiz Fernandes (PA) comentou sobre o valor dos projetos em relação ao alto custo dos mesmos, 
principalmente quando se trata da destinação dos bens apreendidos, problema na fiscalização e 
tema inovador trazido pelo COFA. Colocou também a possibilidade de locação de veículos devido 
ao custo de manutenção daqueles adquiridos. Mencionou a necessidade de integração tecnológica 
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entre os estados para nivelar a capacidade dos mesmos na fiscalização e na investigação como 
fator fundamental para os resultados. 
  
Adalberto Val (SBPC) sublinhou a importância de não diferenciar os estados, mas os projetos. 
Mencionou a necessidade de redes de monitoramento dentro da Amazônia, integrando os 
sistemas de monitoramento, com forte investimento nos sistemas de inteligência que garantam a 
eficiência das redes constituídas. Questionou o não financiamento de alguns itens, como a compra 
de imagens de satélites. 
  
Luzimeire Carreira (TO) sugeriu que o governo federal se incumba da integração tecnológica dos 
estados a fim de fortalecer a fiscalização como um todo, assim como da sistematização das ações 
de prevenção e combate às queimadas. 
  
Marcelo Dutra (AM) corroborou a ideia de integração dos sistemas de monitoramento por meio 
de uma base de apoio promovida pelo governo federal, respeitando as particularidades de cada 
estado, fortalecendo a inteligência e o acesso à informação. 
  
Mário Cardoso (CNI) ressaltou também a necessidade de integração dos sistemas de 
monitoramento e da inteligência, citando a diferenciação do desmatamento legal do ilegal como 
um exemplo de informação disponível nos estados que precisa ser integrada. Externou 
preocupação quanto à duração da excepcionalidade das ações de fiscalização, questão 
emergencial, com recursos do Fundo Amazônia para o biênio 2017- 2018. 
  
Everton Lucero (MMA) enfatizou a recuperação florestal, a promoção da produção madeireira 
em área de concessão florestal e as cadeias de produção sustentáveis como elementos de um 
conjunto que suplanta a fiscalização, que continua sendo e será um elemento extremamente 
importante, pelo futuro previsível, garantindo a redução da ilegalidade que inviabiliza negócios 
sustentáveis na região. 
  
Ressaltou que os estados podem, a qualquer momento, apresentar projetos diretamente ao Fundo 
Amazônia sobre assuntos de seu interesse e que a intenção não é padronizar, mas estabelecer 
critérios orientadores para que os estados apresentem projetos de fiscalização que permitam 
maior celeridade na aprovação dos recursos. No entanto, prosseguiu, a competência federativa 
precisa ser respeitada e projetos específicos, como os que foram mencionados, podem também 
complementar a diversidade de situações dos estados, não apenas em dimensão geográfica, mas 
em capacidade, estrutura, recursos disponíveis. Concluiu afirmando que esses critérios visam 
apenar orientar e não criar empecilhos aos estados, havendo oportunidade futura para discutir 
temas relevantes como as queimadas. 
  
Jair Schmitt (MMA) manifestou que os valores constituem, na verdade, uma referência até 
mesmo para a gestão dos recursos do Fundo. Informou que existe projeto em âmbito federal para a 
criação de um sistema de fiscalização informatizado de todo o processo de fiscalização ambiental, 
que também poderia ser utilizado pelos estados . Informou, ainda, que esse projeto também prevê 
um componente de soluções de tecnologia de análise, como a mineração de dados e Big Data, para 
a identificação de infrações ambientais e para apoiar o processo de tomada de decisão.. 
  
Esclareceu que qualquer estado pode apresentar projetos a qualquer tempo, tendo os critérios 
orientadores a finalidade de delimitar o foco em curto prazo. Informou que hoje, no Brasil, existem 
vários sistemas de monitoramento de cobertura vegetal e que os entes federativos, em função de 
suas particularidades, também possuem soluções tecnológicas próprias e que houve a 
preocupação de não abordar essa questão no edital por se tratar de uma discussão mais complexa 
e também para não criar um entrave dentro desse recorte de curto prazo. 
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Citou outro elemento, que representaria o passo seguinte, que seria a criação de um ambiente de 
governança que integre as instituições de fiscalização ambiental da Amazônia, tendo os órgãos de 
fiscalização o papel técnico de, entre outros, compartilhar meios, definir estratégias e planejar 
conjuntamente suas ações . Por fim, afirmou que a coerção não soluciona todos os problemas de 
descumprimento de regras ambientais, mas que precisa ser bem executada por se tratar de uma 
solução de curto prazo. 
  
Mário Cardoso (CNI) externou preocupação com o prazo de projetos com ações de fiscalização, 
caso do Ibama, que extrapolam o biênio 2017-2018, descaracterizando a excepcionalidade 
aprovada para determinado momento. 
  
Luiz Fernandes (Pará) aludiu à importância das imagens não apenas para o monitoramento e 
fiscalização, mas também para o cadastro ambiental rural. Compartilhou a experiência dos 
sistemas de fiscalização e monitoramento automatizados do estado do Pará e propôs sua 
extensão para outros estados amazônicos, em parceria com o governo federal, que assumiria a 
integração do comum, sendo o particular de cada estado objeto de projetos individuais. Informou 
que no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará (SEMA/PA) constam todas as 
informações necessárias relativas ao desmatamento. 
  
Everton Lucero (MMA) registrou que os critérios gerais e orientadores não impedem que as 
experiências existentes de cada estado sejam consideradas, podendo ser inclusive o canal de 
incorporação das mesmas quando da formulação de projetos. Indicou que a cláusula de 
excepcionalidade diz respeito à suplementação orçamentária de órgãos públicos que demanda 
uma justificativa e ocorre em determinadas circunstâncias, com a observação de critérios 
objetivos. A fiscalização, prosseguiu, como um todo não constitui uma excepcionalidade, sendo um 
eixo central do PPCDAm que requer ações concretas, no caso adicionais ao que hoje é possível 
fazer no contexto da estrutura existente, seja nos estados ou no governo federal. 
  
Marilene Ramos (BNDES) sugeriu a promoção de uma oficina, com a participação do MMA, do 
IBAMA e estados, com algum apoio técnico, para ajudá-los na formulação dos projetos com vistas 
a evitar o desperdício e aproveitar as experiências de sucesso. 
  
Everton Lucero (MMA) colocou como proposta de encaminhamento a aprovação das 
orientações para o apoio do Fundo Amazônia à fiscalização e combate a crimes e infrações 
ambientais pelos estados da Amazônia Legal, conforme a minuta distribuída e com as alterações 
no item 7 “valores e prazos dos projetos subitem”, tanto no subitem 7.1 quanto no 7.2., com a 
substituição da palavra “máximo” por “indicativo” e retirando a indicação dos estados, com a 
consequente supressão do item 2. 
  
Luiz Fernandes (PA) sugeriu a retirada do subitem 9.9, “compra de imagens de satélite”, como 
itens não financiáveis. 
  
Everton Lucero (MMA) indagou aos membros do COFA sobre a proposta do Pará de suprimir o 
subitem 9.9, “compra de imagens de satélite” e sobre a alteração supracitada no item 7. Como não 
houve rejeição, ficou aprovada a nova minuta. Acrescentou ao encaminhamento, a sugestão para a 
promoção de uma oficina com os estados para divulgação e orientação a respeito da aplicação dos 
critérios formulados.



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 331

RET 23

<

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou o documento “Orientações para o apoio do Fundo Amazônia à 
fiscalização e combate a crimes e infrações ambientais pelos estados da Amazônia 
Legal”, para balizar o apoio financeiro do Fundo Amazônia a projetos dos estados para o 
fortalecimento e ampliação das ações de fiscalização, investigação e combate a crimes 
e infrações ambientais, visando prevenir e combater o desmatamento e a degradação 
florestal na Amazônia.

5. Discussão sobre possíveis critérios para o apoio a projetos de concessão 
florestal

Marcos Vinicius Alves (SFB) informou que sua apresentação busca trazer um panorama 
sobre as concessões florestais e, ao mesmo tempo, trazer a atenção do COFA para um tema de 
grande relevância e interesse público que são as florestas públicas brasileiras, especialmente as 
localizadas na região amazônica. 
  
Mencionou números relativos à distribuição das florestas no mundo, a cobertura florestal do 
bioma Amazônia e a correspondência entre a taxa de desmatamento com a produção de madeira 
em tora na Amazônia Legal. Informou que a expressiva diminuição das taxas de desmatamento 
e de produção madeireira na Amazônia é concomitante, ao longo do tempo, com a mudança 
significativa no perfil da produção na qual a madeira de origem amazônica perde cada vez mais 
espaço em relação às florestas plantadas, um sinal claro da perda de valor da floresta tropical 
amazônica frente a outras formas que competem direta e indiretamente com a floresta tropical. 
  
Ressaltou o papel das florestas na promoção do desenvolvimento local, se constituindo em fator 
de qualidade de vida e estabilidade social. Quanto à questão da lei de gestão de florestas, alegou 
a necessidade de um regramento capaz de trazer fortes instrumentos de governança e, por 
consequência, a busca para que a mesma contribuísse no combate à grilagem de terras públicas, 
ao desmatamento principalmente nas florestas públicas não destinadas, com vínculo com a 
possibilidade de agregação de valor à floresta e a conservação das mesmas, fortalecendo a gestão 
do patrimônio público. 
  
Destacou, ainda, a questão do fortalecimento da gestão do patrimônio público florestal como um 
aspecto orientador para uma possível decisão do COFA. Citou números relativos à geração de 
emprego e a inversão em recursos que demonstram a capacidade de uma operação de manejo, 
principalmente sob concessão, como instrumento e estratégia de conservação da floresta. 
Em termos de ilegalidade, informou que números revelam que, pelo menos do ponto de vista 
estimativo, a ilegalidade da produção de madeira na Amazônia hoje é da ordem de 80%. 
  
Sublinhou como principais desafios: ampliar as áreas sob concessões, i.e. aumentar a participação 
no comércio nacional e internacional de bens e serviços florestais; promover a valorização de 
resíduos florestais, especialmente para uso energético; melhorar a infraestrutura e logística e 
reduzir os custos de transação e de conformidade. 
  
No âmbito de perspectivas futuras, comunicou a meta de 6,8 milhões de hectares sob regime 
de concessão em 2022; a produção de 3,5 milhões de metros cúbicos ao ano; atender 30% do 
mercado nacional com as concessões federais e manter e ampliar o nível de transparência dos 
processos de licitação e da execução dos contratos. Solicitou que o COFA, diante da urgência, se 
posicione no sentido de autorizar que o MMA, o SFB e o próprio BNDES venham a trabalhar no 
conjunto de orientações para que as concessões florestais tenham o apoio do Fundo Amazônia. 
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Mário Cardoso (CNI) ressaltou o papel da concessão florestal na estratégia de conservação das 
florestas nacionais, reforçando a importância do manejo florestal como instrumento mais eficaz. 
Disse que a madeira tropical vem perdendo espaço, e que deve ser feito algo para reverter isso 
rapidamente. Enfatizou também a necessidade de analisar a questão da geração de energia no 
âmbito das concessões, dos planos de manejo, de uma forma mais sistemática. 
  
Marcelo Creão (Amapá) informou que os secretários estaduais de meio ambiente da Amazônia 
legal protocolaram no CONAMA pedido de revisão da Resolução CONAMA Nº 474/2016, que 
reduziu a taxa de conversão da madeira de 45% para 35%. Ele manifestou o entendimento de que 
já existem madeireiras operando na Amazônia com tecnologias que permitem um aproveitamento 
de 50% da madeira. Seria importante revisar esses índices porque o empreendedor não consegue 
tirar o documento para transitar com a madeira produzida. 
  
Geraldo Bento (FNBF) reforçou a relevância dos resíduos da madeira para fins energéticos. 
Enfatizou a importância do treinamento e da capacitação de mão-de-obra florestal. 
  
Carlos Augusto (Contag) comentou que existe um amplo conhecimento científico, acadêmico e 
empírico, oriundo tanto das universidades quanto dos sujeitos sociais da Amazônia, que deve-se 
evitar uma visão puramente mercantilista e de exploração da madeira, sendo que a floresta em pé 
tem um valor econômico fundamental para a região. 
  
Justiniano Netto (PA) disse que o estado do Pará considera as concessões florestais um 
instrumento importante para fortalecer a economia florestal, tanto que o Ideflor-bio, instituto 
florestal do estado, tem realizado concessões há algum tempo. Sugeriu que o Fundo Amazônia 
aprofundasse o estudo desse tema junto ao Serviço Florestal Brasileiro e órgãos estaduais para 
posteriormente trazer ao COFA um edital ou linha de apoio específica. Justiniano reconheceu que 
atualmente as concessões já são elegíveis para o apoio do Fundo, mas seria interessante encontrar 
uma maneira de fortalecer as concessões florestais, sejam as já existentes, sejam as futuras, com 
condições de apoio específicas do Fundo Amazônia. 
  
Após as considerações de outros membros do COFA a respeito da melhor forma de se encaminhar 
o tema, Everton Lucero (MMA) colocou como proposta de encaminhamento que o COFA 
autorizasse o BNDES, o MMA e o SFB a conjuntamente, em consulta com os estados interessados, 
a elaborar critérios orientadores para o fortalecimento da gestão do patrimônio público florestal, 
para a deliberação intersecional à distância por meio eletrônico. A proposta de encaminhamento 
foi aprovada pelo plenário.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA autorizou o MMA, o BNDES e o SFB – Serviço Florestal Brasileiro a 
conjuntamente, em consulta com os estados interessados, elaborar critérios orientadores 
para o fortalecimento da gestão do patrimônio público florestal, admitida a deliberação da 
matéria à distância pelos membros do COFA, por meio eletrônico.
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6. Discussão sobre possíveis critérios para apoio a projetos estruturantes com 
foco no desenvolvimento científico e tecnológico

Everton Lucero (MMA) introduziu o terceiro tema de pauta, versando sobre a possibilidade de 
criação de critérios para apoio a projetos estruturantes com foco no desenvolvimento científico e 
tecnológico, já que na reunião anterior do COFA houve uma orientação de que caberia ao BNDES, 
em conjunto com o MMA, elaborar uma proposta a esse respeito. 
  
Informou que o BNDES e o MMA começaram a trabalhar nesses critérios, mas que devido ao tema 
ser bastante amplo não foi possível trazer uma proposição madura para consideração do Comitê. 
Logo, o item continua em processo, e para a próxima reunião as instituições esperam ter alguma 
proposta mais concreta com relação a esses critérios orientadores para definição pelo COFA. Após 
considerações de alguns membros do COFA, ficou acordado que esses critérios seriam apreciados 
quando esse tema estivesse mais avançado.

7. Discussão sobre ampliação da área de atuação do Fundo Amazônia para 
abranger o apoio a projetos de recuperação da vegetação fora da Amazônia 
Legal

Everton Lucero (MMA) seguiu para o próximo item da pauta, de discussão sobre a ampliação 
da área de atuação do Fundo Amazônia para abranger o apoio de projetos de recuperação de 
vegetação fora da Amazônia legal. Na sequência passou a palavra ao BNDES. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) iniciou lembrando que já houve discussões anteriores sobre o que 
pode ser apoiado dentro dos 20%, o que levou inclusive à possibilidade de apoiar projetos 
de cadastro ambiental rural fora da Amazônia Legal. Informou que diversas instituições, 
governos estaduais e países têm perguntado sobre a ampliação dos usos desses recursos, e 
que considerando as metas compromissadas em Paris, mais especificamente a recuperação 
da vegetação de 12 milhões de hectares, o BNDES iniciou o diálogo com o MMA no sentido de 
apoiar projetos voltados a este objetivo. No entendimento do BNDES e do ministério isso não 
comprometeria o uso dos 80% destinados a Amazônia legal, nem o apoio a monitoramento e 
controle nos outros biomas dentro dos 20%. 
  
Juliana Santiago (BNDES) relatou que a disponibilidade atual de recursos dentro dos 20% 
daria um total de 744 milhões de reais, e que desse montante já estariam comprometidos 
aproximadamente 102 milhões de reais. Numa visão conservadora, se fosse considerado os 
projetos em análise pelo Fundo Amazônia, que somam R$ 41 milhões, estariam disponíveis 
para investimentos fora da Amazônia legal cerca de 600 milhões de reais. Disse também que há 
sempre o questionamento dos doadores do fundo e de potenciais doadores sobre o status no uso 
dos recursos do fundo, e quanto mais o Fundo Amazônia empenhar os recursos em prioridades 
alinhadas à política ambiental nacional, isso potencializa a captação de novos recursos. 
  
Juliana Santiago (BNDES) complementou que para efetivar essa iniciativa, existe um rito 
processual que envolve a alteração do decreto do Fundo Amazônia, além da aprovação pelos 
doadores internacionais do Fundo Amazônia. Mas, que antes disso, seguindo o compromisso com 
a transparência, o tema foi trazido ao COFA para ver se essa ideia era bem percebida. 
  
Marcelo Creão (AP) perguntou como a aplicação de recursos em projetos de restauração 
contribuiria para a mitigação do desmatamento dentro da Amazônia. 
  
Luiz Fernandes (PA) perguntou se haveria um percentual para monitoramento e outro destinado 
para a recuperação, e também se a recuperação florestal seria somente fora da Amazônia Legal 
dentro do país, ou se englobaria outros países. 



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 334

RET 23

<

  
Adalberto Val (SBPC) ponderou que se a ideia é investir recursos fora da Amazônia, faria mais 
sentido investir em biomas que fazem interface com a Amazônia a fim de se criar uma zona de 
amortecimento para o bioma Amazônia. Disse entender que os 20% de recursos para investir em 
outros biomas deveria se manter no monitoramento, e no máximo em investimentos nos biomas 
que estão nas interfaces. 
  
Everton Lucero (MMA) mencionou que os 20% são um limite já estabelecido para a utilização 
de recursos do Fundo Amazônia em outros biomas e em outros países para o desenvolvimento 
de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento. Argumentou que a discussão que 
se apresenta, considerando a importância da recuperação florestal, é avaliar a oportunidade de 
se estender para outros biomasbrasileiros a possibilidade do Fundo Amazônia também atuar na 
recuperação da vegetação nativa, além do monitoramento que já apoia. Salientou que, do ponto 
de vista do Ministério do Meio Ambiente, a questão de recuperação é um tema que exigirá muita 
atenção no cumprimento das metas nacionais assumidas no âmbito do acordo de Paris. 
  
Everton Lucero (MMA) esclareceu que o acordo de Paris foi desenhado de tal forma que os países 
pudessem, de acordo com as suas capacidades e prioridades, decidir o que será feito, distribuindo 
internamente o esforço de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Por isso, as medidas 
que estão listadas no anexo da NDC não são compromissos internacionais, são apenas uma 
indicação, e uma delas é a recuperação de 12 milhões de hectares. Nesse contexto, destacou que o 
objetivo do tema em discussão seria apoiar ações que ajudem ao Brasil a cumprir com essa meta 
específica de recuperação da vegetação. 
  
Everton Lucero (MMA) disse que seria preciso considerar o potencial de recuperação florestal de 
cada bioma, e que o próximo bioma na ampliação do nível de referência brasileiro para receber 
recursos de REDD+ é o Cerrado. Então a questão que se coloca, é se se espera todo avanço 
normativo específico dos pagamentos para o Cerrado, ou se se inicia logo os investimentos em 
recuperação, que é algo que demanda tempo. 
  
Juliana Santiago (BNDES) destacou haver uma concordância de que o cerrado é uma área de 
extrema relevância, além de funcionar como uma barreira de proteção da Amazônia. Disse que 
caso houvesse a aprovação dessa ampliação, poderia ser feito uma chamada pública no cerrado, 
incorporando nessa chamada pública critérios orientadores e de seleção que priorizem áreas 
sensíveis, áreas de relevância ambiental, corredores ecológicos. Mais adiante, se o COFA entender 
como adequado, poderia se incluir a Mata Atlântica numa nova chamada. 
  
Gabriel Visconti (BNDES) respondeu à pergunta do secretário Luiz Fernandes (Pará), esclarecendo 
que não há pré-divisão na utilização dos 20%. Esclareceu ainda que os critérios de uma eventual 
chamada seriam definidos pelo COFA. 
  
Juliana Santiago (BNDES) esclareceu que atualmente o COFA ainda não poderia definir esses 
critérios porque é preciso primeiro alterar o decreto, além da necessidade de serem ouvidos 
formalmente os doadores do Fundo Amazônia. 
  
Marilene Ramos (BNDES) chamou atenção para a questão de aplicação de recursos, ressaltou 
que o Fundo Amazônia tem uma disponibilidade boa de recursos, logo não há a possibilidade de 
se colocar em risco os recursos para os projetos da Amazônia Legal. Essaampliação beneficiaria 
um tema importante, para o qual existem ainda poucos recursos disponíveis no Brasil. Disse que se 
deve tomar cuidado em não colocar muitas limitações que venham em atrapalhar a aplicação dos 
recursos. 
  
Railda Santos (MT) manifestou o apoio do estado à proposta. 
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Adalberto Val (SBPC) disse achar justificável e desejável a possibilidade de ampliar os 
investimentos nos biomas que fazem o cinturão em torno da Amazônia, como a Caatinga, o 
Pantanal, e o Cerrado. Adicionalmente, ele chamou atenção para o compromisso do governo 
brasileiro com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030, e que se pudesse 
contribuir com isso de forma indutora. Adalberto Val (SBPC) também trouxe a questão da qualidade 
dos biomas do entorno regional, que não são brasileiros. Deu como exemplo os rios amazônicos 
brasileiros que nascem fora do território brasileiro. Eles nascem exatamente nessas regiões 
amazônicas florestadas fora do Brasil, logo seria importante garantir a integridade ambiental desses 
ambientes. 
  
Everton Lucero (MMA) deu por encerrada a discussão desse ponto, já que o objetivo era recolher 
as diversas opiniões dos membros do COFA aqui a respeito do tema. E chamou o 5º tema de pauta, 
a apresentação do programa de conservação ambiental a ser feita pela secretária de extrativismo e 
desenvolvimento rural sustentável do MMA, Juliana Simões.

8. Programa de conservação ambiental: proposta de alteração do foco I3 
(excepcionalização à condicionante de adicionalidade de recursos na Amazônia 
Legal)

Juliana Simões (MMA) iniciou a apresentação do programa de apoio à conservação ambiental, 
proposta que o MMA estava planejando submeter ao Fundo Amazônia. Disse que a ideia central 
do programa é apoiar o pagamento por serviços ambientais socialmente inclusivos para os 
extrativistas das unidades de conservação, para os assentados da reforma agrária e para os 
ribeirinhos que moram nas áreas da União. 
  
Relatou que desde 2011 o MMA tem um programa chamado Bolsa Verde que é um programa 
de transferência de renda com condicionalidades ambientais, podendo ser caracterizado como 
um programa de pagamento por serviços ambientais (PSA). Ela mostrou mapas e gráficos que 
demonstram o impacto positivo do programa na cobertura vegetal das áreas em que ele atuou. 
  
Juliana Simões (MMA) também citou um estudo pelo Centro Nacional de Monitoramento e 
Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) — órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), e pelo Instituto de Ciência da Noruega, sobre os impactos do 
Bolsa Verde. Nesse estudo foi feito a análise de dois grupos, um em unidades de conservação e 
outro em assentamentos de reforma agrária, e nesses dois grupos o desmatamento caiu em 30% 
ao longo do tempo. Outra conclusão interessante do estudo é a indicação de que se for ampliado 
em 10% o número de famílias atendidas por programas de pagamento por serviços ambientais, a 
proteção da floresta nessas áreas aumenta em 8,6%. Um outro aspecto importante verificado no 
programa, foi que a partir do monitoramento da regeneração observou-se a recuperação de 50.902 
hectares. 
  
Juliana Simões (MMA) informou que em 2015 foram atendidas 74.522 famílias pelo programa, 
sendo que já em 2016 14 mil famílias saíram do programa por causa de elevação de sua renda, ou 
seja, por estarem superando a situação de extrema pobreza em que se encontravam. 
  
Informou que o programa teve 400 milhões de investimentos entre 2011 a 2017. Esclareceu 
que a ideia do projeto a ser enviado ao Fundo Amazônia é requalificar o programa Bolsa Verde, 
transformando-o de um projeto de transferência de renda com condicionalidade ambiental para 
um programa de PSA strictu sensu. 
  
Explicou que o objetivo do programa requalificado será de contribuir para redução do 
desmatamento na região amazônica por meio de estratégia de pagamento por serviços 
ambientais, inclusão produtiva, social, capacitação, fortalecimento das organizações sociais e 
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produtivas em unidades de conservação, nos assentamentos de reforma agrária e junto aos 
ribeirinhos e pescadores que habitam as áreas de patrimônio da União. 
  
Detalhou ainda que o programa terá quatro componentes; o primeiro componente é a 
requalificação do programa, para que ele se transforme de fato, num programa de pagamentos por 
serviços ambientais. Salientou que nos moldes atuais o programa Bolsa Verde transfere às famílias 
um valor de 300 reais a cada três meses, mas com a requalificação será feita uma relação de custo 
versus oportunidade dessas famílias para que se tenha um valor específico do incentivo para os 
territórios abrangidos. 
  
O componente dois será o pagamento do incentivo em si para as famílias, isto é, o incentivo 
econômico para elas estarem conservando serviços ecossistêmicos. O componente três prevê a 
inclusão produtiva das famílias, por meio das cadeias produtivas da sociobiodiversidade e o último 
componente será de monitoramento ambiental, socioeconômico e da biodiversidade, bem como 
de avaliação de impacto do programa. 
  
Juliana Simões (MMA) informou que a previsão é atender cerca de 60 mil famílias nos próximos 
três anos, sendo: (i) 25.700 famílias em 61 unidades de conservação; cerca de 29 mil famílias em 
assentamentos e (iii) 5.373 famílias de ribeirinhos, abrangendo quase 14 milhões de hectares de 
florestas atendidos pelo programa. 
  
Mencionou que para um território entrar no programa este tem que ter pelo menos 80% da sua 
área conservada. Em relação à gestão, informou que o MMA teria dificuldades para executar 
o projeto devido ao teto de gastos do Governo Federal, então seria escolhida uma agência 
implementadora que seria a proponente do projeto junto ao BNDES, ficando o Ministério como 
coordenador geral. 
  
Marcelo Coelho (MA) perguntou à Juliana Simões se o Maranhão tem áreas incluídas no 
programa Bolsa Verde. 
  
Luis Fernandes (PA) perguntou sobre a previsão de um sistema de monitoramento 
socioeconômico do programa, pois o estado do Pará está trabalhando nisso e teria interesse em 
conhecer o sistema. 
  
Juliana Simões (MMA) disse que o programa Bolsa Verde tem no Maranhão por volta de quatro 
mil famílias atendidas, mas com sua reformulação seria ampliado o número de famílias atendidas. 
Em 2018 o programa Bolsa Verde teve uma descontinuidade, e com a proposta de reformulação 
passa a ser um programa de PSA, e não mais de transferência de renda. 
  
Após algum debate sobre a possibilidade de expandir a área de abrangência desse programa 
para unidades de conservação estaduais, Everton Lucero (MMA) ponderou sobre a sua 
relevância nas vidas de milhares de famílias e a sua comprovada efetividade para a redução do 
desmatamento, e ainda, que para evitar qualquer questionamento jurídico quanto ao apoio do 
Fundo Amazônia a programas de pagamentos por serviços ambientais, seria necessário fazer uma 
alteração pontual no item I 3 das “Diretrizes e critérios do Fundo Amazônia para aplicação dos 
recursos e focos de atuação para o biênio 2017 e 2018. 
  
Em face do exposto, o COFA aprovou a excepcionalização à condicionante de adicionalidade de 
recursos na Amazônia Legal para projetos relacionados ao programa Bolsa Verde e pagamentos 
por serviços ambientais.
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– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou dar nova redação ao item I 3 das “Diretrizes e critérios do Fundo 
Amazônia para aplicação dos recursos e focos de atuação para o biênio 2017 e 2018”, nos 
seguintes termos: “I 3 – Excepcionalização à condicionante de adicionalidade de recursos na 
Amazônia Legal – Projetos que visem dar continuidade ou aprimorar a fiscalização ambiental 
e o controle do desmatamento, apresentados por órgãos ou instituições públicas federais 
ou estaduais com mandato legal para realizar ações de fiscalização, no âmbito do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e projetos relacionados ao item I 12, poderão, 
excepcionalmente, ser dispensados da condicionante mínima de adicionalidade de recursos, 
citada no item B 7. Para tanto será necessário uma consulta formal ao Ministério do Meio 
Ambiente e apresentada declaração do referido órgão/instituição proponente no sentido de 
que inexiste fonte de recursos disponíveis para o apoio financeiro pleiteado. A justificativa 
técnica e a declaração acima mencionadas são documentos obrigatórios e conjuntos à 
proposta protocolada formalmente no BNDES, o qual verificará, para fins de enquadramento, 
aderência à condicionante no âmbito dos contratos de doação ao Fundo Amazônia”.

9. Definição da próxima reunião do COFA

A próxima reunião do COFA deverá ser agendada para o mês de abril ou maio, em local a ser 
definido.

10. Encerramento

Everton Lucero (MMA) agradeceu a presença e a colaboração de todos, assim como a 
hospitalidade do governo do Pará, em especial na pessoa do secretário Luiz Fernandes da Rocha e 
de sua equipe, dando por encerrada a reunião.
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Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento

Everton Frask Lucero (S) Fábio Larotonda (S) Pedro Alves Corrêa Neto (S)

Casa Civil da Presidência da 
República

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Estado do Amapá

Fabiana Cardoso Martins de Souza (T) Marilene Ramos (T)
Gabriel Rangel Visconti (S)

Marcelo Ivan Pantoja Creão (T)

Estado do Amazonas Estado do Maranhão Estado do Mato Grosso

Marcelo José de Lima Dutra (T) Marcelo de Araújo Costa Coelho (T) Railda Assis dos Santos (S)

Estado do Pará Estado de Rondônia Estado do Tocantins

Luis Fernandes da Rocha (T)
Justiniano de Queiroz Netto (S)

Francisco de Sales O. dos Santos (S) Luzimeire Ribeiro de M. Carreira (T)

Confederação Nacional da Indústria 
– CNI

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Mário Augusto de Campos Cardoso (T)
Adelaide de Fátima G. de Oliveira (S)

Carlos Augusto Santos Silva (S) Puyr Tembé (R)

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Geraldo Bento (T) Adalberto Luis Val (T)

Ausentes
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Justiça – Fundação Nacional do Índio
Estado do Acre
Estado de Roraima
Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento – FBOMS
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Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

MMA Embaixada da Alemanha Embaixada da Noruega

Raul Xavier de Oliveira
Jair Schmitt
Juliana Simões

Triebel Simon Priscilla Santos

KfW GIZ BNDES

Christian Lauerhass Anselm Duchrow
Helmut Eger
Heliandro Maia

Juliana Santiago
Angela Skaf
Fabio Plotkowski
Patricia Levitan
Vivian Costa
Mariana Lima

SEMAS/PA SEMAS NEPMV

Adriana O. Maqués
Benedite da Silva

Maria Gertrudes Ayamy Migiyama

SFB Corpo de Bombeiros Defesa Civil

Marcus Vinícius da S. Alves Thiago S. de Carvalho
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Anexo I - Orientações para o apoio do Fundo Amazônia 
à fiscalização e combate a crimes e infrações ambientais 
pelos estados da Amazônia Legal

1. OBJETIVO

1.1. Apoio financeiro a projetos dos estados para o fortalecimento e ampliação das ações de 
fiscalização, investigação e combate a crimes e infrações ambientais, visando prevenir e combater o 
desmatamento e a degradação florestal na Amazônia.

2. REGIÃO DE ABRANGÊNCIA

2.1. Áreas dos estados que compõem a Amazônia Legal.

3. FORMA DE APOIO

3.1. Colaboração financeira não reembolsável, com recursos do Fundo Amazônia.

4. CONDIÇÕES MÍNIMAS

4.1. A proposta de projeto a ser submetida, deve demonstrar a estratégia geral das ações de 
fiscalização ambiental para combater o desmatamento e a degradação florestal. A proposta deve 
apresentar as principais questões enfrentadas pelo estado em relação à fiscalização ambiental – 
situação problema – bem como deve relacionar os objetivos do projeto, identificando os efeitos 
diretos e indiretos esperados da intervenção do projeto para enfrentar a situação problema.

4.2. A proposta deve relacionar os produtos e serviços, com respectivas atividades, que serão 
desenvolvidas com a implantação do projeto, visando ao alcance de seus objetivos. Entende-se por 
produtos e serviços os resultados obtidos ao final de uma série de atividades que integram o projeto.

4.3. A proposta deve apresentar a estratégia de implantação e gestão do projeto, contendo, por 
exemplo, como será: o acompanhamento das atividades e da implantação dos produtos/serviços; 
a integração das frentes de trabalho; e o controle de gastos do projeto, de forma a garantir que os 
produtos e serviços sejam entregues e o objetivo alcançado. Caso haja mais de uma instituição 
participante, a proposta deverá apresentar como será a governança e a participação de cada uma
das instituições nas atividades previstas.

4.4. O projeto deve ser estruturante, demonstrando cumulativamente o atendimento aos
critérios a seguir:

a) Contribuir para a implementação de uma política pública;
b) Ser resolutivo em relação à situação problema (item 4.2); e
c) Ter escala no território.

4.5. A proposta deve demonstrar contribuições efetivas das atividades do projeto aoalcance dos 
resultados esperados no âmbito do eixo Monitoramento e Controle(objetivos 3 e 4) do Plano de 
Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm 1 e dos Planos 
de Prevenção e Controle do Desmatamento estaduais - PPCD, voltados à repressão das infrações 
contra a flora.

1. O documento completo da 4ª fase do PPCDAm está disponível em combateaodesmatamento.mma.gov.br.

http://combateaodesmatamento.mma.gov.br
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Eixo 2:  Monitoramento e controle 

 Objetivo 3 - Promover a responsabilização pelos crimes e infrações ambientais

Resultados esperados até 2020 Prioridades

3.1. Aumento da punibilidade dos
crimes e das infrações ambientais

3.1.1. Dar prioridade à fiscalização das áreas críticas de desmatamento
3.1.2. Fiscalizar as cadeias produtivas associadas ao desmatamento
3.1.3. Fiscalizar o financiamento do desmatamento
3.1.4. Promover a responsabilização civil por meio de Ação Civil Pública
3.1.5. Investigar criminal e administrativamente de forma integrada

3.2. Aumento da aplicação de medidas 
repressivas de ilícitos ambientais nas terras 
indígenas e unidades de conservação

3.2.1. Fiscalizar as terras indígenas
3.2.2. Fiscalizar as unidades de conservação e terras públicas federais

3.3. Redução da área florestal degradada por 
extração ilegal de madeira

3.3.1. Fiscalizar a exploração florestal

Objetivo 4 - Promover a responsabilização pelos crimes e infrações ambientais

Resultados esperados até 2020 Prioridades

4.1. Estados atuantes na gestão florestal e 
integrados ao Sinaflor

4.1.1. Promover a integração dos dados de supressão de vegetação e de 
autorizações de Planos de Manejo Sustentável no Sistema Nacional de
Gestão Florestal (Sinaflor)
4.1.2. Promover a interoperabilidade dos sistemas estaduais de controle 
florestal com o Sinaflor
4.1.3. Comunicar amplamente as informações sobre exploração florestal

4.2. Implementação e efetivação do Cadastro 
Ambiental Rural

4.2.1. Aprimorar e disponibilizar os módulos de
análise e monitoramento do CAR

Linhas de ação a serem priorizadas pelos atores estaduais

1. Aumentar o poder de fiscalização dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente
2. Melhorar a fiscalização e o monitoramento (auditorias) dos Planos de Manejo estaduais no entorno de terras indígenas e 
unidades de conservação
3. Aumentar o rigor do licenciamento das atividades no entorno de terras indígenas e unidades de conservação
4. Informatizar, sistematizar e disponibilizar ao Sinaflor os dados da gestão florestal estaduais, em cumprimento ao art. 35 da 
Lei nº 12.651/2012
5. Cadastrar e integrar as bases estaduais de dados ao Sicar
6. Monitorar e fiscalizar o desmatamento ilegal por meio do CAR

4.6. O projeto deverá atender às Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Recursos e Focos de 
Atuação para o Biênio vigentes, estabelecidos pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia, com 
destaque para os condicionantes do apoio aos estados (Item I2) 2.

2. I 2 - Condicionantes do apoio aos estados.
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4.7. O estado deverá informar no projeto:

a) Quantidade de servidores do quadro próprio que atuam na fiscalização ambiental;

b) Orçamento geral do órgão e do estado e o orçamento previsto para as ações de fiscalização 
ambiental nos últimos quatro anos;

c) Quantidade de processos administrativos nos últimos quatro anos;

d) Montante de multas aplicadas (reais) nos últimos quatro anos;

e) Quantidade de embargos realizados (termos) nos últimos quatro anos;

f) Quantidade de áreas embargadas (hectares) nos últimos quatro anos;

g) Quantidade de apreensões realizadas (termos) nos últimos quatro anos;

h) Quantidade de madeira apreendida (metros cúbicos) nos últimos quatro anos; e

i) Quantidade de veículos apreendidos (caminhão e trator) nos últimos quatro anos.

4.8. O projeto deverá adotar, no mínimo, os seguintes indicadores de execução e de 
resultados relacionados à fiscalização ambiental das infrações contra a flora:

a) Quantidade de processos administrativos;

b) Montante de multas aplicadas (reais);

c) Quantidade de embargos realizados (termos);

d) Quantidade de áreas embargadas (hectares);

e) Quantidade de apreensões realizadas (termos);

f) Quantidade de madeira apreendida (metros cúbicos);

g) Quantidade de veículos apreendidos (caminhão e trator);

h) Quantidade de ações de fiscalização ambiental realizadas;

i) Quantidade de servidores/dia em ações de fiscalização ambiental;

j) Índice de Eficiência Processual: IEP = C / I . M / I . P / I , onde I = quantidade de processos 
instaurados; C = quantidade de projetos julgados em definitivo; M = quantidade de processos 
com autuação mantida; P = quantidade de processos com multa paga.

4.9. O estado deverá integrar os fóruns e colegiados indicados pelo Ministério do Meio Ambiente – 
MMA que tratam do combate ao desmatamento. 3 

O apoio a novos projetos apresentados por governos estaduais estará condicionado a que o estado interessado esteja em processo 
de implantação do CAR em seu território, com recursos do Fundo Amazônia, próprios ou de outras fontes, devendo ser priorizados 
os novos projetos apresentados por estados que estejam integrados ou em processo de integração ao Sistema Nacional de Controle 
da Origem e dos Produtos Florestais – Sinaflor, em cumprimento ao artigo 35, da Lei n° 12.651/2012.
Deverá ser incluída nos contratos do Fundo Amazônia com os estados da Amazônia Legal, obrigação contratual prevendo a revisão, 
pelos estados, de seus planos de prevenção e combate ao desmatamento (PPCD), caso estejam desatualizados, bem como obrigação
de produzirem e divulgarem anualmente um relatório de monitoramento de seus PPCD.
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4.10. O estado deverá disponibilizar na internet as áreas autorizadas para supressão da vegetação 
para uso alternativo do solo, para exploração de florestas e para uso do fogo quando da propositura 
do projeto ao Fundo Amazônia.

5. PROPONENTES

5.1 Os projetos devem ser apresentados pelos estados da Amazônia Legal, por meio dos órgãos 
ou entidades estaduais de meio ambiente que possuem competência legal para o exercício da 
fiscalização ambiental.

5.2 Caberá ao estado proponente o gerenciamento e a implementação do projeto.

6. ATIVIDADES APOIÁVEIS

6.1. Os projetos devem estar em conformidade com a legislação pertinente e poderão prever 
atividades dentro dos seguintes produtos e serviços:

a) Componente fortalecimento institucional: serão apoiados exclusivamente os itens 
imprescindíveis para a promoção da fiscalização, investigação e combate a crimes e infrações 
ambientais, relacionados a seguir:

Produto 1 - sistemas informatizados:

(i) Desenvolvimento de sistemas estaduais de inteligência e fiscalização e integração aos 
sistemas federais;

(ii) Informatização dos dados de gestão florestal estaduais e integração ao Sinaflor, inclusive 
autorizações de supressão de vegetação e de planos de manejo.

Produto 2 - agentes públicos capacitados:

(i) Capacitação de agentes públicos estaduais que atuam na fiscalização ambiental.

Produto 3 - infraestrutura e equipamentos:

(i) O estado deverá apresentar comprovante da capacidade de custeio e manutenção da 
infraestrutura e equipamentos apoiados, quando aplicável;

(ii) Disponibilização de sistemas de tecnologia da informação, hardware, serviços de suporte e 
de Internet;

(iii) Aquisição de veículos, embarcações, equipamentos (inclusive equipamentos de proteção 
individual) e mobiliários, desde que diretamente relacionados às atividades do projeto;

(iv) Construção e reforma de instalações voltadas à realização de ações de fiscalização 
ambiental, tais como bases operacionais e postos de controle.

b) Componente ações de fiscalização, investigação e combate a crimes e infrações ambientais: 
serão apoiados contratação e/ou aquisição de consultoria e prestação de serviços especializados, 
insumos, materiais, equipamentos e logística para os produtos relacionados a seguir:

Produto 1 - prevenção e combate ao desmatamento e à degradação florestal (exploração da 
floresta e uso do fogo).

Produto 2 - operações de fiscalização ambiental, em campo ou remotas, a partir dos alertas 
de desmatamento gerados pelos sistemas de monitoramento da cobertura vegetal.
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Produto 3 - monitoramento e fiscalização dos planos de manejo florestal sustentáveis, em 
especial, nas unidades de conservação estaduais de uso sustentável e no entorno de terras 
indígenas e unidades de conservação.

Produto 4 - apuração das infrações relacionadas às principais cadeias produtivas associadas 
ao desmatamento.

Produto 5 - análises de informações para identificação e caracterização de infrações 
ambientais.

Produto 6 - apuração de infrações ambientais relacionadas ao mercado ilegal de terras 
públicas.

Produto 7 - monitoramento e fiscalização de áreas, atividades e empreendimentos 
embargados.

Produto 8 - instrução, análise e julgamento de processos administrativos de infração 
ambiental.

Produto 9 - execução das sanções administrativas aplicadas por infração ambiental e 
medidas para reparação do dano ambiental.

Produto 10 - apreensão e destinação de bens e produtos relacionados às infrações 
ambientais.

Produto 11 - integração de sistemas e dados de controle florestal do estado ao Sistema 
Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor).

7. VALORES E PRAZOS DOS PROJETOS

7.1. O valor indicativo a ser financiado para cada um dos estados da Amazônia Legal é de R$ 
20.000.000 (vinte milhões de reais).

7.2. Será considerado mérito para o projeto a apresentação de contrapartida financeira ou de 
recursos de outras fontes de financiamento, bem como aumento no quadro de pessoal efetivo do 
órgão para atuar nas atividades de fiscalização ambiental.

7.3. Será considerado mérito a apresentação de arranjos interestaduais e inter federativos de 
fiscalização ambiental.

7.4. Os projetos deverão apresentar um prazo máximo de execução de três anos.

8. ITENS FINANCIÁVEIS

8.1. Consultoria e Prestação de Serviços Especializados (CPSE), como capacitação, elaboração de 
estudos e diagnósticos, serviços de assistência técnica, transporte e guarda de bens e produtos 
apreendidos, locação de veículos, entre outros.

8.2. Obras Civis e Instalações (OCI), abrangendo aquisição de bens e serviços destinados à 
construção e reforma de instalações previstas no projeto, incluindo serviços relacionados, tais 
como elaboração de projeto básico, projeto arquitetônico, assessoria de arquitetura, serviços de 
engenharia, entre outros.

8.3. Máquinas, Equipamentos e outros bens (M&EQ), abrangendo máquinas, veículos, embarcações 
e equipamentos, incluindo despesas relacionadas à entrega e manutenção, tais como fretes, 
impostos e seguros. Também inclui compra de bens/ativos permanentes, como mobiliário, 
equipamentos de informática, eletrônicos, softwares, entre outros.
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8.4. Insumos (INS), como aquisição de ferramentas de campo, equipamentos de
proteção individual (EPI) entre outros, incluindo despesas relacionadas, tais como fretes e impostos, 
observada as restrições constantes dos itens 9.5 e 9.6.

8.5. Logística (LOG), abrangendo despesas com deslocamentos, hospedagens, alimentação, 
mantimentos, combustíveis, lubrificantes entre outros.

9. ITENS NÃO-FINANCIÁVEIS

9.1. Pagamento de diárias, salários ou qualquer tipo de remuneração a agentes públicos, tais como 
servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no exercício de função pública em 
qualquer das três esferas de governo.

9.2. Despesas com serviços terceirizados e consultorias prestados por empregados ou dirigentes 
da proponente, ou por servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa no exercício de função 
pública.

9.3. Aquisição de terrenos e bens imóveis.

9.4. Pagamento de dívidas.

9.5. Pagamento de impostos ou tributos que não sejam inerentes e/ou parte integrante do custeio 
ou investimentos realizados pelo projeto. Essa restrição não se aplica a tributos relacionados às 
atividades dos projetos, como ICMS incluído nos preços dos produtos, encargos trabalhistas, INSS 
sobre o pagamento de serviços de pessoa física etc.

9.6. Multas, juros de mora, taxas e impostos em atraso e penalidades de qualquer natureza.

9.7. Atividades relacionadas à comunicação institucional da proponente.

9.8. Viagens para atividades institucionais não relacionadas ao projeto.

9.9. Compra de armamentos.
 
9.10. Aquisição de animais.

10. CONTRAPARTIDA

10.1. O proponente deve apresentar contrapartida e/ou contribuições não financeiras, 
demonstrando adicionalidade aos recursos tomados junto ao Fundo Amazônia e produzindo um 
efeito multiplicador para os investimentos do Fundo. As contrapartidas podem se dar na forma de 
recursos financeiros diretamente investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e 
outras formas indiretas.

10.2. A entidade pública estadual proponente deverá assegurar a criação ou manutenção de 
quadros técnicos qualificados para o planejamento, operacionalização, monitoramento e avaliação 
compatíveis com as necessidades e demandas de fiscalização ambiental.

10.3. O órgão ou entidade pública estadual proponente deverá constituir uma equipe com o 
objetivo de implementar o projeto e se responsabilizar com a formação de uma equipe estável que 
dê continuidade às ações de fiscalização ambiental após a execução do projeto apoiado.



24

Registro de 
Encaminhamentos 
e Temas (RET) da 
24ª Reunião

<

Brasília
04.06.2018

Hotel Meliá Brasil 21



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 347

RET 24

<

Pauta

14h Abertura
Thiago de Araújo Mendes, Secretário de Mudança do Clima e Florestas, Min. do Meio Ambiente
Marcos Ferrari, Diretor da Área de Gestão Pública e Socioambiental do BNDES

14h30 Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 23ª Reunião
14h40 Tema de Pauta 1

Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2017
15h00 Tema de Pauta 2

Deliberação sobre critérios orientadores para apoio a projetos em assentamentos da reforma 
agrária

15h30 Coffee break
16h00 Tema de Pauta 3

Deliberação sobre critérios orientadores para apoio à elaboração, revisão, detalhamento e 
implementação do zoneamento ecológico-econômico (ZEE)

16h30 Informes
 Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia
 Relatoria da Chamada Pública ‘Consolidação e fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis e 
inclusivas’
 Relatoria da Chamada Pública ‘Recuperação da cobertura florestal’ Ação colaborativa para 
a melhoria da execução dos projetos com o setor público – Fundo Amazônia/ Agência Alemã de 
Cooperação Internacional (GIZ)

17h40 Encaminhamentos
Definição de data da próxima reunião do COFA

18h Encerramento

Abertura dos trabalhos
Foi distribuída aos participantes uma pasta contendo o seguinte material de apoio:

1. Agenda da Reunião
 RET da 23ª Reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
2. Tema de Pauta 1

• Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2017
3. Tema de Pauta 2

• Deliberação sobre critérios orientadores para apoio a projetos em assentamentos da 
reforma agrária

4. Tema de Pauta 3
• Deliberação sobre critérios orientadores para apoio à elaboração, revisão, detalhamento 
e implementação do zoneamento ecológicoeconômico (ZEE)

5. Informes
• Apresentação Fundo Amazônia
• Relatoria da Chamada Pública ‘Consolidação e fortalecimento de cadeias de valor 
sustentáveis e inclusivas’
• Relatoria da Chamada Pública ‘Recuperação da Cobertura Florestal’
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6. 
• Regimento Interno do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
• Diretrizes e Critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e focos de 
atuação para o biênio 2017 e 2018

A reunião foi iniciada com as saudações aos presentes pelo Secretário de Mudança do Clima e Florestas 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Thiago Mendes, que afirmou ser o Fundo Amazônia uma peça 
chave para o alcance dos objetivos estratégicos do Ministério. Ressaltou que o Fundo é um instrumento 
financeiro de relevância para além do Brasil, tendo papel fundamental na construção da economia 
florestal associada ao fortalecimento das remoções de gás de efeito estufa e, principalmente, para o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia e dos demais biomas apoiáveis. 
  
Declarou aberta a 24ª reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) e, em seguida, passou a 
palavra ao diretor do BNDES, Marcos Ferrari. 
  
Marcos Ferrari (BNDES) agradeceu a presença dos membros de cada bancada do Comitê e lembrou 
que acompanhava a pauta ambiental na Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos, no Ministério 
do Planejamento, no que se referia às metas do Plano Plurianual (PPA). Agradeceu também a presença 
dos representantes dos doadores. Informou que o Fundo Amazônia conta com 97 projetos apoiados, no 
valor de aproximadamente R$ 1,7 bilhão, e um total captado de R$ 3,1 bilhões em doações. Informou sobre 
a comemoração de dez anos do Fundo Amazônia, em Oslo, na última semana do mês, e destacou que o 
Fundo é benchmarking nas ações relativas ao meio ambiente, tanto na captação de doações quanto na 
seleção de projetos que efetivamente podem dar um retorno para a sociedade. Reafirmou a importância 
do Comitê Orientador, que tem servido como uma inspiração para outras iniciativas. 
  
Reiterou que a política pública, por definição, não é estática, mas dinâmica, e que o sucesso do Fundo 
forneceu subsídios para a avaliação e elaboração de propostas para aprimorar os instrumentos 
existentes e, igualmente, a atuação do Fundo, em consonância com as medidas fundamentais para 
a sociedade. Frisou o interesse do BNDES em se aproximar do seu público com vistas a valorizar as 
questões regionais/locais para atender melhor suas demandas. 
  
Juliana Santiago (BNDES) lembrou que a última reunião do Comitê foi realizada em Belém e que a 
opção por Brasília se justifica pela centralidade em termos de localidade e pelo orçamento para viagens. 
  
Em seguida, cada um dos membros do Comitê se apresentou. 
  
Juliana Santiago (BNDES) solicitou a incorporação de um item extra de pauta, a alteração dos 
possíveis beneficiários de apoio do Fundo Amazônia nas Diretrizes e Critérios para Aplicação dos 
Recursos e Focos de Atuação para o Biênio 2017/ 2018 no que tange às modalidades operacionais (item 
I4), com a possibilidade de apoio objetivo a organizações multilaterais, visto ser essa uma das soluções 
propostas por alguns agentes públicos para a implementação dos seus projetos de política pública.

1. Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 23ª Reunião

Thiago Mendes (MMA) indagou aos membros do COFA se haveria alguma proposta de ajuste 
na redação do RET da 23ª reunião desse Comitê. Como não houve proposta de modificação, foi 
aprovado por unanimidade o RET da 23ª reunião do COFA.



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 349

RET 24

<

2. Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia 2017

Marcos Ferrari (BNDES) sugeriu que o relatório seja divulgado por meio de um cartão com QR 
Code, o que acarretaria um ganho em termos de custo e meio ambiente. 
  
Daniel Soeiro (BNDES) informou que a minuta do Relatório Anual de Atividades do Fundo 
Amazônia 2017 havia sido distribuída para todos os membros do COFA previamente por via 
eletrônica. Comunicou que a versão final formatada será disponibilizada no site do Fundo após a 
aprovação deste Comitê, em consonância com a obrigação contratual perante os doadores. Em 
seguida, descreveu sua estrutura: governança, captação e comunicação; desempenho operacional; 
monitoramento e avaliação de resultados; projetos concluídos; projetos aprovados em 2017 e 
projetos em execução. No capítulo sobre governança, destacou as duas sessões ordinárias do 
COFA, realizadas em 2017, e as deliberações do Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA). 
Informou o total de R$ 273 milhões em doações e a aprovação de 12 projetos, no valor total de R$ 
234 milhões, com um total de R$ 223 milhões desembolsados, no ano em tela. No que se refere a 
monitoramento e avaliação, sublinhou que há um capítulo específico para o tema, com indicadores 
agregados em diversas tabelas e análises. Quanto aos projetos concluídos no ano, informou que 
o relatório traz um compilado de informações sobre cada projeto, tais como o detalhamento da 
sustentabilidade dos resultados, indicadores de resultados e impactos e lições aprendidas. 
  
Juan Scalia (FUNAI) sugeriu maior detalhamento na análise crítica do capítulo “monitoramento 
e avaliação”, como, por exemplo, a correlação dos projetos com cadeias que apresentam uma 
queda na produção, como a borracha e o babaçu, em contrapartida ao aumento de outras, 
como açaí e castanha. Ressaltou os indicadores como principal instrumento para mensurar a 
efetividade dos projetos. 
  
Mário Cardoso (CNI) ratificou a questão colocada pelo representante da FUNAI, lembrando que a 
revisão dos indicadores já foi pauta de discussão do COFA. Lembrou que o BNDES havia informado 
que a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) estava começando um trabalho nesse 
sentido. Citou o caso da borracha, produzida fora do bioma Amazônia, no Cerrado, apesar de estar 
dentro da Amazônia Legal. Afirmou a importância desse tipo de consideração no relatório. 
  
Jair Schmitt (MMA) mencionou que a consideração em relação às autorizações de supressão 
da vegetação é fundamental, mas que essa informação não está consolidada. Lembrou que 
recentemente o MMA demandou junto aos estados da Amazônia a consolidação dessas informações. 
Reforçou o apelo, a despeito da baixa participação dos estados na reunião, para a sistematização 
dessas informações e conseguinte divulgação de modo mais inteligível e transparente. 
  
Juliana Santiago (BNDES) frisou que os indicadores não são exaustivos e que vários deles são 
monitorados, sendo alguns comuns a determinado eixo selecionado. Relatou ainda que o Fundo 
Amazônia está buscando aperfeiçoamentos, tais como a identificação da linha de base de alguns 
indicadores dos projetos, já que o estágio de execução de alguns projetos impede medir o ponto 
de partida. Concluiu afirmando as recomendações desse Comitê são bem recebidas pelo BNDES, 
que espera poder incorporar aprimoramentos na elaboração do relatório de 2018. 
  
José Antônio Marcondes (MRE) sugeriu que o próximo relatório explicite a conexão entre 
projetos e políticas públicas de conservação e utilização sustentável da Amazônia. Frisou não 
se tratar apenas de desmatamento, mas do impacto dos recursos utilizados com o resultado da 
redução do desmatamento. Declarou ter certeza de que o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, 
também é muito cioso com relação à avaliação de desempenho e a compatibilização da atuação 
do banco com as políticas públicas nacionais. 
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Juan Scalia (FUNAI) indagou sobre a realização de reunião do Comitê Técnico do Fundo 
Amazônia (CTFA) no presente ano e se havia ata da mesma. 
  
Juliana Santiago (BNDES) informou que todas as atas estão disponíveis no site do Fundo 
Amazônia. Lembrou que no segundo capítulo do relatório, que versa sobre governança, constam 
os destaques relativos à atuação dos comitês. 
  
Juan Scalia (FUNAI) sugeriu a inclusão do CTFA no debate sobre indicadores. 
  
Juliana Santiago (BNDES) esclareceu que o CTFA certifica as emissões evitadas nos anos 
anteriores, com base nos dados do Instituto Nacional de Atividades Espaciais (INPE), com o cálculo 
adicional realizado pelo MMA, legitimando o Brasil a captar recursos para investimentos futuros, 
um deles por meio do Fundo Amazônia. O objetivo, prosseguiu, não é certificar resultados advindos 
da redução de desmatamento dos projetos do Fundo Amazônia porque a lógica das negociações 
é o pagamento por resultados alcançados. Informou que o relatório tenta, dentro do possível, 
vincular alguns resultados de projetos ao impacto no território de redução do desmatamento. 
Indicou que, por exemplo, alguns projetos de ciência e tecnologia e aprimoramento dos sistemas 
de monitoramento por satélite ou radar apresentam um desafio pela dimensão territorial 
abrangente e que, apesar do investimento e aprimoramento dos sistemas, a vinculação direta dos 
projetos apoiados aos resultados do desmatamento não é tão objetiva. 
  
Comentou que a cooperação com a GIZ também é um trabalho inovador e que atualmente está 
em andamento a discussão do marco de referência para a avaliação de meio termo de efetividade 
do Programa Fundo Amazônia. Mencionou o trabalho realizado para o aprimoramento do 
monitoramento dos resultados de projetos de bombeiros estaduais que aborda a identificação de 
focos de calor, incêndios combatidos, número de pessoas capacitadas pelo projeto, fortalecimento 
da corporação em termos de equipamentos, ou seja, indicadores que mensuram os resultados do 
projeto e, indiretamente, sua contribuição para a redução do desmatamento. Colocou o BNDES à 
disposição para coordenar uma reunião técnica, com base no relatório de 2017, para trabalhar o 
aprimoramento de indicadores. 
  
José Antônio Marcondes (MRE) afirmou ser importante a clareza com relação aos fundamentos 
do Fundo Amazônia no intuito de dirimir determinadas confusões em relação aos seus propósitos 
e recursos. Sugeriu a elaboração de um sumário executivo do relatório. 
  
Jair Schmitt (MMA) ratificou o encaminhamento de burilar os indicadores, sendo observadas 
limitações técnicas, científicas, inclusive quanto ao impacto de políticas públicas já que alguns 
projetos apresentam impacto bastante claro, mas outros têm uma complexidade maior, como os 
de monitoramento. Esclareceu que o monitoramento não reduz o desmatamento em si, mas gera 
informação para uma tomada de decisão. Ponderou que o atrelamento de causa e efeito não deve 
ocasionar um desvio da lógica do Fundo Amazônia quanto às doações, advertindo que estas são 
afetas a resultados de redução do desmatamento atingidos em toda a Amazônia e não apenas os 
diretamente relacionados aos projetos. 
  
Thiago Mendes (MMA) agradeceu as intervenções e convidou os representantes a deliberar 
sobre o tema. Recapitulou a série de sugestões, desde o espaço para o debate específico sobre 
a análise de indicadores à proposta de identificação de informações associadas à autorização de 
supressão legal pelos estados. Ressaltou que os indicadores não são exaustivos e que o relatório 
não pretende ser extremamente extenso e, por conta disso, subscreveu a sugestão de criação do 
sumário executivo para o próximo relatório de atividades. 
  
Estando todos de acordo, foi aprovado o Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia de 2017.
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– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou o Relatório Anual de Atividades do Fundo Amazônia de 2017.

3. Deliberação sobre critérios orientadores para apoio a projetos em 
assentamentos da reforma agrária

Juliana Santiago (BNDES) lembrou que a prioridade no apoio a assentamentos foi definida na 
22ª Reunião do COFA e que MMA e BNDES ficaram incumbidos de liderar um processo de 
identificação das melhores formas de estimular esseapoio, dentre elas, a elaboração de uma 
chamada pública, mas que em conversa com atores da sociedade civil e o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), constatou-se que a estratégia mais eficaz para fomentar 
projetos em assentamentos seria por meio da definição de orientações estratégicas. 
  
Eduardo Bizzo (BNDES) esclareceu que as orientações consistem em um refinamento em termos 
de temas prioritários, de regras, premissas, précondições, atividades apoiáveis e produtos e 
serviços. Mencionou que já existem duas orientações estratégicas vigentes, para os seguintes 
temas :cadastro ambiental rural (CAR) e fiscalização e combate a crimes e infrações ambientais 
pelos estados da Amazônia Legal. Mencionou que uma das vantagens das orientações é que induz 
a submissão de novos projetos em temáticas relevantes para o apoio do Fundo Amazônia. Além 
disso, servem de referência para a análise do BNDES, na medida em que a fase de avaliação de 
mérito é superada, o que aumenta a comparabilidade entre os projetos e reduz, em última instância, 
o período de análise desses projetos. Citou o caso das orientações para o apoio do Fundo Amazônia 
ao CAR, considerado um sucesso em termos de número de projetos apresentados e aprovados. 
  
Informou que de 2004 a 2015, os assentamentos foram a categoria fundiária que mais contribuiu no 
total desmatado e que as causas e os desafios dessa correlação apresentam diversas naturezas. 
Comentou que a mudança na participação relativa se deve também, em grande parte, à redução da 
participação dos desmatamentos em áreas acima de 100 hectares, que, via de regra, vêm em 
decorrência do PPCDAm e da melhoria dos sistemas de detecção, que subsidiam as operações de 
fiscalização. Informou que no PPCDAm, os assentamentos figuram como área crítica, e, portanto, 
prioritária para aimplementação das linhas de ação, um tema prioritário nas Diretrizes e Critérios 
para Aplicação dos Recursos e Focos de Atuação para o Biênio 2017/2018, conforme a redação do 
item I18, “é prioritário o apoio à regularização ambiental e fundiária dos assentamentos, inclusive à 
implementação do “Programa Assentamentos Verdes”. Sublinhou que os assentamentos figuram 
também entre o público-alvo prioritário do Fundo Amazônia. Destacou que o documento, que tem 
como base a regularização ambiental, a produção sustentável e o ordenamento fundiário, foi 
redigido em parceria com o MMA e validado pela Secretaria de Agricultura Familiar e 
doDesenvolvimento Agrário (Sead) e INCRA, além de representantes do terceiro setor. 
  
Fernanda Garavini (BNDES) informou que o público-alvo são os beneficiários da reforma agrária 
em assentamentos localizados na Amazônia Legal e que a forma de apoio é por meio de 
colaboração financeira não reembolsável, com recursos do Fundo Amazônia em ambas as 
modalidades operacionais, projetos estruturantes e/ou que prevejam a realização de chamadas 
públicas, com um prazo de execução de até 48 meses. Comunicou que os proponentes podem ser 
entidades do governo federal; dos governos estaduais e organizações privadas sem fins lucrativos, 
tais como associações civis, cooperativas e fundações de direito privado, que observem as 
seguintes condicionantes: cooperação formal com instituto(s) de terras responsável(eis) pelos 
assentamentos passíveis de serem apoiados; experiência prévia na atuação junto a assentados ou 
agricultores familiares na Amazônia Legal e ao prever chamadas públicas, comprovar experiência, 
conhecimento e capacidade operacional. 
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Informou que como condições mínimas, a proposta deve apresentar a principais questões 
enfrentadas em relação aos assentamentos, situação problema, bem como as intervenções 
previstas no projeto e que deverão ser observados, cumulativamente às orientações contidas no 
documento, as Diretrizes e os Critérios do Fundo Amazônia, estabelecidos pelo COFA. Quanto às 
atividades apoiáveis, relacionou o apoio à inscrição e análise no CAR e a implementação do Plano 
de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), no âmbito da regularização ambiental; serviços de 
apoio à regularização fundiária, infraestrutura legal, formação de agentes facilitadores e o apoio à 
destinação de terras públicas, alertando que não será passível de apoio o pagamento de 
indenizações por desapropriação, no âmbito da regularização fundiária; e o pagamentos por 
serviços ambientais (PSA) e estudos de sustentabilidade financeira com a priorização para maior 
conservação e/ou localizados em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade/ 
espécies ameaçadas de extinção, no âmbito da valorização de ativos ambientais. 
  
No âmbito das atividades produtivas sustentáveis, continuou, podem ser apoiadas atividades de 
estruturação, fortalecimento e consolidação das cadeias produtivas da sociobiodiversidade e da 
agricultura familiar de base sustentável, o diagnóstico produtivo dos assentamentos, a assistência 
técnica para as atividades produtivas sustentáveis e difusão tecnológica de sistemas produtivos 
sustentáveis; o apoio ao acesso às políticas de compras públicas; a estruturação e apoio a 
sistemas de garantia de origem e a estruturação e aporte de recursos financeiros em fundos 
rotativos comunitários ou instrumentos semelhantes, operados por organizações da sociedade 
civil sem fins lucrativos. No contexto da recuperação de passivos ambientais com geração de 
renda e segurança alimentar, prioritariamente em assentamentos com maior área desmatada, são 
apoiáveis a recuperação da cobertura vegetal em áreas de Reservas Legais (RL) e Áreas de 
Preservação Permanente (APP), o apoio à estruturação, o fortalecimento e a consolidação da 
cadeia de produção de mudas e sementes nativas e a realização de estudos de modelagem de 
programas de aquisição de sementes e mudas nativas. 
  
Noticiou também o item "atividades apoiáveis transversais", que abrange todos os custos 
associados à chamada de projetos, à gestão do projeto, aomonitoramento e avaliação de 
resultados e impactos, dialogando com o relatório de desempenho anteriormente discutido, ao 
desenvolvimento de sistemas estaduais e nacionais informatizados e ao fortalecimento 
institucional do proponente, das organizações de assentados e dos órgãos de terra e a 
capacitação. 
  
Eduardo Bizzo (BNDES) esclareceu que os itens financiáveis valem para todos os projetos no 
Fundo Amazônia e as vedações idem. 
  
Fernanda Garavini (BNDES) informou que a proponente deverá apresentar, obrigatoriamente, 
contrapartida, sem percentual mínimo estabelecido, quedemonstre complementariedade e/ou 
adicionalidade ao apoio pleiteado. Ressaltou que estas podem se dar na forma de recursos 
financeiros diretamente investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outros 
itens a serem avaliados na etapa de análise técnica e jurídica. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) afirmou que as orientações estão bem adequadas, mas questionou o 
imperativo de cooperação com órgãos de terras no âmbito das atividades produtivas sustentáveis 
em assentamentos e também a definição de cooperação utilizada. Destacou a fragilidade de 
muitos órgãos de terra e o esvaziamento, por meio de controle político, da capacidade de 
implementação dos assentamentos como uma estratégia de enfraquecimento da reforma agrária. 
Manifestou anuência no contexto da regularização fundiária, mas em atividades produtivas 
sustentáveis, teme que sejam criados impasses políticos desnecessários para projetos que 
poderiam ser desenvolvidos em parceria com associações locais, limitando a ação de outros 
agentes públicos ou privados no campo em benefício das comunidades. Quanto às associações, 
afirmando ter ciência de se tratar de uma regra geral, contestou a vedação de despesas com 
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serviços e consultorias prestados por dirigentes por fazer frente à história das cooperativas e das 
associações comunitárias, conforme estabelecido no Código Civil. Citou o caso de Mato Grosso 
onde os assentamentos se encontram pressionados pela produção de soja. Afirmou ser relevante 
observar o foco do Fundo Amazônia, sendo necessário fortalecer as estratégias que cumprem o 
papel na conservação de florestas e no combate ao desmatamento. 
  
Juliana Santiago (BNDES) enfatizou que atividades produtivas sustentáveis são foco prioritário 
do Fundo Amazônia, sendo as próprias chamadas indutoras de projetos estruturantes que são 
mais robustos, com maior escala territorial. Frisou que as orientações não visam fomentar 
exclusivamente projetos de atividades produtivas sustentáveis, mas sim projetos em 
assentamentos que combinem atividades para endereçar questões prioritárias de assentamentos, 
inclusive a consolidação da ocupação do território. Então a cooperação formal, prosseguiu, se 
vincula mais a outras atividades apoiáveis sendo, inclusive, uma forma de induzir que o projeto não 
se limite a apoiar atividades produtivas sustentáveis em assentamentos já que, nesse caso, não é 
necessário observar essas orientações estratégicas. Advertiu que o objetivo é engajar os órgãos de 
terra para dar robustez ao projeto, fortalecendo também os mesmos no âmbito da regularização 
ambiental e fundiária dos assentamentos. Informou que a vedação a despesas com serviços 
terceirizados visa evitar conflito de interesses e que o Fundo apoia integralmente a despesa de 
pessoal sob o regime de dedicação exclusiva. Quando não, prosseguiu, o apoio é pela dedicação 
rateada. Sublinhou a vedação de qualquer tipo de remuneração a agentes públicos. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) sugeriu que o documento ressalve os casos previstos no Código Civil 
para que na análise do projeto seja considerada a relevância do empregado ou uma situação de 
duplicidade. Afirmou que a presente redação cria uma limitação inexistente na legislação. 
  
Thiago Mendes (MMA) afirmou que a redação não versa sobre o pagamento de salário efetivo 
em caso do dirigente trabalhar no projeto, estando completamente compatível com o previsto no 
Código Civil. Afirmou que o veto total não seria o ideal, mas sim a solicitação de um esclarecimento 
adicional de como caracterizar essa questão para dirimir qualquer dúvida da proposta. 
  
Jair Schmitt (MMA) informou que a vinculação aos órgãos de terra é inevitável para dirimir a 
possibilidade de fracasso do projeto. Comentou que o desmatamento em assentamentos responde 
por 20 a 30% do total desmatado anualmente na Amazônia, um caso crônico, que remete à 
necessidade de regularização fundiária e ambiental. Essa regularização é um instrumento que 
possibilita o desembargo de áreas, e consequentemente a viabilização de qualquer atividade 
produtiva sustentável. Ressaltou a importância do conceito de assentamentos verdes, no apoio à 
regularização ambiental e fundiária, e sua relação com a produção sustentável. 
  
José Antônio Marcondes (MRE) afirmou que na menção às causas do desmatamento, realizada 
pelo representante do BNDES, sobressaiu o fato de que muitos assentamentos ainda não se 
beneficiam de outras políticas públicas ou de financiamentos, como o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), por exemplo. Questionou a existência de uma 
confusão conceitual no sentido de distinção entre assentamentos e agricultura familiar. Concordou 
com a relevância da regularização fundiária até como précondição para a ação de outras políticas 
públicas. Comentou que na redação existe certa incompatibilidade entre o item 10.2 “serviços 
técnicos especializados” e o 11.4 “despesas com serviços terceirizados e consultorias prestados 
por empregados ou dirigentes da proponente, ou por servidores, empregados públicos ou qualquer 
pessoa no exercício de função pública”, quanto à caracterização do serviço técnico especializado e 
se esse é prestado por terceiros. Com relação às chamadas públicas lançadas em 2017, 
manifestou preocupação com o tipo de resposta obtida e de que maneira se dará o acesso do 
público-alvo porque apesar de haver uma linha com relação à organização de entidades ou a 
cooperativização, cabe avaliar a representatividade desses assentados e quem estará falando em 
nome deles; saber se esses recursos estão chegando à ponta, que fazem efetivamente a diferença. 
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Mostrou interesse em conhecer o mecanismo de transferência de passivo ambiental, no caso de 
assentados da reforma agrária, e o consequente impedimento na regularização territorial. 
  
Marcos Ferrari (BNDES) manifestou preocupação pela ausência dos estados. 
  
Juliana Santiago (BNDES) informou que deliberar sobre a questão dos assentamentos é uma 
decisão do Comitê. Lembrou que o regulamento do COFA estabelece o quórum mínimo para 
deliberações e que o mesmo foi alcançado na presente reunião. Afirmou que o documento sobre 
assentamentos foi compartilhado com a antecedência exigida pelo regulamento e pontuou que o 
BNDES já tinha um mandato do COFA para desenvolver uma proposição de fomento a essas 
atividades. Enfatizou ainda que o tema é uma demanda prioritária histórica do Comitê e que seria 
interessante avançar na deliberação. Quanto ao questionamento do representante do MRE, 
ressaltou que a redação do item 11.4 pretende vedar de forma objetiva o conflito de interesses. 
  
Jair Schmitt (MMA) esclareceu que quando o assentado recebe o lote pode ter ciência de suas 
obrigações legais e trabalhar nele conforme previsto; pode abandoná-lo por diversos motivos ou 
outra pessoa pode ocupar o lote abandonado (podendo ou não regularizá-lo), sendo importante 
equacionar todas essas variáveis. Sugeriu como encaminhamento a apreciação jurídica do item 
11.4, “despesas com serviços terceirizados e consultorias prestados por empregados ou 
dirigentes da proponente, ou por servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa no 
exercício de função pública a fim de que sejam realizados possíveis ajustes nos termos utilizados” 
em itens não-financiáveis. 
  
Eduardo Bizzo (BNDES) sugeriu a manutenção da redação do item supracitado, com os devidos 
esclarecimentos. 
  
José Antônio Marcondes (MRE) sugeriu uma nota de rodapé que evidencie o objetivo do item 
11.4 e comunique que este não elimina a possibilidade dos itens 10.1 ou 10.2, que versam sobre 
itens financiáveis. 
  
Jair Schmitt (MMA) sugeriu acrescentar ao final do item 7.1 "possuir cooperação formal com 
instituto(s) de terras responsável(eis) pelos assentamentos passíveis de serem apoiados” o 
trecho “exceto quando o projeto for exclusivamente dedicado a apoiar atividades relacionadas 
ao item 9.2 e 9.3."

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou inserir nota de rodapé relacionada ao item 11.4 das Orientações para 
o apoio a projetos em Assentamentos da Reforma Agrária, informando que ele não elimina 
a possibilidade do item 10.1 do referido documento.

 ǧ Aprovou também dar nova redação ao item 7.1 do documento “Orientações para o 
apoio a projetos em Assentamentos da Reforma Agrária”, de modo a esclarecer que a 
cooperação formal com instituto(s) de terra(s) não é necessária quando o projeto apoiar 
atividades relacionadas aos itens 9.2 e 9.3. A cooperação só será necessária quando houver 
apoio às atividades do item 9.1.
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4. Deliberação sobre critérios orientadores para apoio à elaboração, revisão, 
detalhamento e implementação do zoneamento ecológicoeconômico (ZEE)

Juliana Santiago (BNDES) informou que os membros não receberam a minuta do documento 
sobre critérios orientadores para apoio à elaboração, revisão, detalhamento e implementação do 
zoneamento ecológico-econômico (ZEE) porque o MMA e o BNDES não tiveram tempo hábil para 
concluir a proposta, que se encontra em etapa final de revisão. Informou que o MMA apresentará 
as linhas e objetivos principais de apoio, que substancialmente constarão no documento final e 
que a proposta é que o Comitê delibere posteriormente o mesmo.Mário Cardoso (CNI) 
questionou a deliberação dos critérios sem o prévio envio da minuta aos membros do Comitê. 
Manifestou preocupação quanto ao quórum dos estados na presente reunião. 
  
Hamilton Pereira (RO) questionou a forma pela qual se daria a adequação da nova normativa às 
já existentes por parte dos estados.  
  
Fabiana Martins (Casa Civil) sugeriu a deliberação das orientações via consulta extraordinária 
após a apresentação dos temas gerais. 
  
Jair Schmitt (MMA) afirmou que essa sugestão traz equilíbrio em relação à proposta porque o 
critério orientador tem como finalidade dar oportunidade à indução de projetos voltados ao ZEE, 
que são políticas estruturantes para o controle do desmatamento na Amazônia, ou seja, 
instrumentos fundamentais da política ambiental brasileira cujos estados são os maiores 
interessados. Reiterou que os critérios também simplificam o rito de análise por parte do BNDES. 
Enfatizou a importância da celeridade na deliberação para possibilitar o avanço nas medidas 
estruturantes de combate ao desmatamento. 
  
Marcos Ferrari (BNDES) propôs que a aprovação seja condicionada ao voto dos estados, de 
forma virtual, mas também manifestou preocupação quanto ao tempo, destacando a importância 
da celeridade de aprovação das orientações. 
  
Maria Gertrudes (PA) afirmou que a proposta feita pela Casa Civil atende aos estados. Sugeriu 
que a deliberação seja levada ao Fórum dos Secretários da Amazônia Legal cuja reunião está 
agendada para o primeiro semestre. 
  
Mário Nicácio (COIAB) corroborou a importância da apresentação do MMA para ampliar a 
transparência no diálogo, considerando a imposição do zoneamento pelo governo federal. 
  
José Antônio Marcondes (MRE) alegou que a ausência dos estados dificulta a evolução de 
considerações sobre temas atinentes aos mesmos. Recomendou a deliberação do tema de forma 
eletrônica remota posteriormente à apresentação por parte do MMA, com a possibilidade de 
suplementação de documentos pelo BNDES. Corroborou com o pleito de celeridade. Reiterou a 
necessidade do envio prévio da documentação pertinente à reunião. 
  
Jair Schmitt (MMA) esclareceu que serão discutidos critérios, regras para o financiamento de 
projetos de elaboração, revisão e implementação de ZEEs, não competindo ao COFA definir as 
regras de ZEEs, que já contam com uma instância estadual, com fluxo normativo legal. Sublinhou o 
objetivo de induzir projetos e que há estados em estágio avançado e outros menos. 
  
Thiago Mendes (MMA) sugeriu a deliberação a partir da apresentação formal do MMA. Afirmou 
entender que é objetivo de todos não adiar a mesma para não prejudicar a aprovação de novos 
projetos. Ressaltou a importância de orientar submissões e não evitar o encaminhamento de novas 
propostas. Passou a palavra para Salomar Mafaldo, do MMA, realizar a apresentação. 
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Salomar Mafaldo (MMA) iniciou sua apresentação sobre o programa de ZEE, coordenado 
nacionalmente pelo MMA, explicando ser este um instrumento previsto na Política Nacional do 
Meio Ambiente, baseado em alguns pilares: planejamento territorial em bases sustentáveis; 
planejamento estratégico, descentralizado e participativo; informações integradas sobre o território 
em bases geográficas; conhecimento do espaço segundo suas potencialidades e limitações; 
concepção e espacialização das políticas públicas; mobilização, articulação e capacitação dos 
agentes públicos e privados com objetivo de promover uma ocupação racional do território e o uso 
sustentável dos recursos naturais. Ressaltou que o MMA compreende o ZEE como um instrumento 
de inteligência territorial que torna o Brasil referência no contexto sul-americano. 
  
No que se refere a aspectos legais, destacou que a Lei Federal nº 6938/1981 estipula o zoneamento 
ambiental como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente e que o Decreto nº 4297/2002, 
que o regulamenta, em seu artigo 1º, define que o ZEE obedecerá aos critérios mínimos 
estabelecidos. Sublinhou, com base no artigo 6º do referido Decreto, que o ZEE desempenhará 
funções diversas, segundo três escalas diferentes: 1:1.000.000, que tenha por finalidade definir 
indicativos estratégicos de uso do território e de definição de áreas para detalhamento, o macroZEE; 
1:250.000, para definir indicativos de gestão e ordenamento territorial estadual ou regional, tais 
como definições de percentuais de reserva legal ou imóvel rural e o 1:100.000, para os ZEEs que 
tenham por finalidade definir indicativos operacionais de gestão e ordenamento territorial, como 
planos diretores municipais, planos de gestão ambiental territorial locais e uso de Áreas de 
Preservação Permanente (APP). Comunicou estar em discussão o zoneamento ambiental para 
municípios (ZAM) para auxiliar, complementar, qualificar e melhorar os planos diretores municipais. 
Informou ainda que o artigo 6º supracitado diz que compete ao poder público federal elaborar e 
executar o ZEE nacional e regionais, quando tiver por objeto biomas brasileiros ou territórios 
abrangidos por planos e projetos prioritários estabelecidos pelo Governo Federal. 
  
Informou que o modelo de gestão federal do ZEE se baseia em duas coordenações: a Comissão 
Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), um colegiado político composto por 
órgãos do Governo Federal e atualmente com 12 representações; e o Consórcio-ZEE Brasil, uma 
instância técnica de apoio na elaboração dos macros ZEEs, que presta assessoria técnica aos 
estados, além de elaborar a linha metodológica e de intercâmbio com os mesmos. Afirmou que o 
macroZEE Brasil orienta prioritariamente a elaboração e implementação de políticas públicas 
federais e os ZEEs macrorregionais orientam prioritariamente a elaboração e implementação de 
políticas públicas macrorregionais. Informou que os ZEEs estaduais são de competência dos 
estados e que orientam prioritariamente a elaboração e implementação de políticas públicas 
estaduais e que os Planos Diretores Municipais (PDMs) atuam no âmbito de escala local. 
  
Quanto à metodologia de elaboração do ZEE, comunicou ser composta por quatro etapas: (i) 
planejamento, com a estruturação das instâncias de gestão e definição dos temas e questões 
estruturantes; (ii) diagnóstico, com a análise integrada da situação atual do território e de suas 
vulnerabilidades e potencialidades; (iii) prognóstico, com a construção de cenários prospectivos e 
definição de diretrizes de gestão; e (iv) implementação, com a definição de planos de ação, 
indicadores de monitoramento e avaliação e estratégias de comunicação e capacitação. Afirmou 
que o ZEE consta em instrumentos de planejamento e orçamento como o Plano Plurianual (PPA), a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) contribuindo para os 
incentivos fiscais por meio da dinamização das regiões menos desenvolvidas, além do 
Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e do crédito agropecuário que proporcionam uma 
maior segurança aos produtores rurais e diminuem seus riscos. Além disso, prosseguiu, também 
podem contribuir para os processos de licenciamento ambiental e outorga do uso da água e 
servem de suporte para o CAR e os programas de regularização ambiental por meio da orientação 
às ações de conservação e recuperação ambiental e produtiva. 
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Salomar Mafaldo (MMA) informou que o macroZEE Federal da Amazônia Legal foi concluído em 
2010 e que trata-se da maior iniciativa de zoneamento ecológico-econômico no país nos últimos 
25 anos, fruto de um sistema geoespacial interativo que dispõe de todas as informações, tanto no 
macroZEE da Amazônia Legal, como também das inciativas de ZEEs estaduais. Relatou que o 
macroZEE da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco está em andamento, na etapa de definição 
dos mapas de gestão com as respectivas diretrizes de ação. Elencou os ZEEs estaduais concluídos 
e os em andamento no âmbito da Amazônia Legal. Quanto ao questionamento do representante 
da COIAB quanto ao ZEE de Roraima, esclareceu que o Ministério Público Federal (MPF) solicitou ao 
governo estadual maior inclusão e participação dos povos e comunidades tradicionais na 
elaboração do processo. 
  
Afirmou que o ZEE está previsto no PPA de 2016-2019, no Programa 2029 – Desenvolvimento 
Regional e Territorial, objetivo 0789, que tem como meta incrementar de 60% para 75% do território 
brasileiro, com diretrizes de uso e ocupação em bases sustentáveis. Explicitou que no Decreto nº 
6527/2008, inciso V, o Zoneamento Ecológico-Econômico, o ordenamento territorial e a 
regularização fundiária aparecem como áreas contempladas para aplicação dos recursos do Fundo 
Amazônia. Destacou o ordenamento fundiário como eixo temático do Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e o fomento da elaboração 
dos ZEEs estaduais no Plano Operativo 2016-2020 também no âmbito do PPCDAm. 
  
Anunciou, no contexto de destaques do referido documento, a sugestão de quatro atores para 
proponentes de projetos de apoio do Fundo Amazônia: governos estaduais; órgãos federais que 
integram o Consórcio ZEE Brasil; organizações privadas sem fins lucrativos e instituições de 
ensino superior. Frisou que só será possível submeter um projeto no âmbito do Fundo Amazônia 
com a chancela, aprovação e o interesse do estado que compõe a Amazônia Legal. Explicou que 
para definir as atividades apoiáveis, o MMA decompôs os projetos, nas quatro etapas do ZEE, 
previstas em suas diretrizes. 
  
Destacou que o documento versa sobre a etapa de planejamento e a elaboração de diagnóstico 
dos recursos naturais, o diagnóstico socioeconômico e jurídico institucional, a análise da situação 
atual, da fragilidade e o levantamento de potencialidades naturais do território, os cenários 
prospectivos, a proposta de gestão do território e a elaboração dos planos de ação de caráter 
operativo. Informou que o documento engloba a promoção de debates, as discussões no âmbito 
da situação do território, o desenvolvimento de indicadores, a realização de atividades de 
levantamento de informações primárias e finalmente a estruturação de laboratórios visando o 
desenvolvimento de bancos de dados geográficos (BDGs) e de geoinformações. 
  
Salomar Mafaldo (MMA) enfatizou que experiências anteriores de ZEE, sobretudo nos estados 
que compõem a Amazônia Legal, trouxeram informações para os órgãos estaduais de meio 
ambiente sobre a qualidade ambiental de seus territórios, processo de capacitação e estruturação 
de laboratórios. Destacou como possível ação, a realização de cursos e capacitação para gestores 
e técnicos da sociedade civil na aplicação dos produtos gerados pelo ZEE. Com relação ao 
montante de apoio, relatou que o MMA sugeriu o valor máximo R$ 5 milhões por projeto com 
prazo de 36 meses. 
  
Mário Nicácio (COIAB) explicou que a solicitação feita pelos povos indígenas ao governo do 
estado de Roraima tem como base a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). Protestou contra a sobreposição dos ZEEs às terras indígenas. Citou a Política Nacional de 
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), que em seu artigo 2º define o 
etnomapeamento e o etnozoneamento como ferramentas para gestão territorial e ambiental das 
terras indígenas. Solicitou esclarecimento também em relação à definição da participação de 
atores como a FUNAI, o MPF e os próprios indígenas, que não se viram inseridos no contexto de 
ZEE. Comunicou que o Governo Federal atribuía a gestão e implementação de ações à União e não 
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aos estados e que esse impasse chegou ao MPF que exigiu, por meio de um documento jurídico, 
que fossem realizadas consultas, até o momento não realizadas. Destacou a necessidade de uma 
discussão ampla sobre o documento apresentado pelo MMA e uma cláusula específica a ser 
discutida com os povos indígenas. 
  
Salomar Mafaldo (MMA) informou que o MMA solicitou esclarecimentos quanto à 
documentação de acompanhamento do processo de elaboração do ZEE de Roraima pelo MPF e 
que advertiu sobre a necessidade da inclusão dos povos de comunidades nas etapas de discussão. 
Afirmou que atualmente a União coordena a elaboração de macro ZEEs, enquanto os ZEEs 
Estaduais são de responsabilidade dos governos estaduais. Ressaltou que seguindo a mesma 
lógica do arranjo institucional de âmbito federal, os estados também têm que compor suas 
coordenações estaduais e os grupos de trabalho que apoiem a elaboração e a condução do 
processo de elaboração de seus ZEEs estaduais. 
  
Mário Nicácio (COIAB) manifestou restar dúvida quanto à sobreposição do ZEE de Roraima em 
terras indígenas. 
  
Jair Schmitt (MMA) esclareceu que o critério orientador deve refletir as garantias e as 
salvaguardas, porém considerando que o objetivo deste critério orientador é o estímulo aos ZEEs. 
Salientou que o COFA não tem mandato para julgar a implementação de um ZEE especificamente. 
  
Fábio Abreu (MMA) frisou que a questão relacionada a povos e comunidades tradicionais é 
bastante delicada e importante. Informou que o Tribunal de Contas da União (TCU), em 2009, fez 
uma análise operacional do Programa ZEE Brasil, recomendando que o zoneamento não indique 
diretrizes que abranjam os limites internos em áreas com instrumentos próprios de planejamento 
e ordenamento, como terras indígenas e unidades de conservação. Comentou que a equipe de 
Roraima comunicou estar se alinhando para atender às recomendações do MPF. Ressaltou que um 
zoneamento implementado à revelia, dificilmente será reconhecido pela CCZEE, em nível nacional. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) solicitou que o MMA explicite a estratégia para fazer com que o 
zoneamento ganhe força política como instrumento efetivo no combate ao desmatamento. 
  
Fábio Abreu (MMA) sugeriu substituir, no âmbito do item “proponentes” do documento, o termo 
“instituições de ensino superior” por “científicas e tecnológicas”, por ser mais abrangente. 
  
Mário Cardoso (CNI) assinalou o alto emprego de recursos para os ZEEs não aplicados como 
instrumento de política pública, de ordenamento e que não seria interessante que este quadro se 
repetisse com recursos do Fundo Amazônia. Lembrou que o ZEE é um instrumento técnico e 
político e que o gargalo de toda a aprovação dos ZEEs está justamente no componente político. 
Ressaltou ainda que é importante retomar a discussão da importância do ZEE dentro do Ministério, 
antes de alocar recursos via Fundo Amazônia. 
  
Juan Scalia (FUNAI) sugeriu mencionar outras políticas públicas de instrumentos de 
ordenamento territorial correlatas no documento. 
  
Salomar Mafaldo (MMA) comentou que quanto à efetividade e implementação dos ZEEs, é 
preciso fazer uma crítica no âmbito de política pública do Governo Federal. Esclareceu que o MMA 
é coordenador do processo e estimula as demais pastas a assumirem seus papéis setoriais, não 
podendo ser responsabilizado de forma unilateral por sucessos ou fracassos. Corroborou que os 
marcos legais do Decreto Federal nº 4.297/2002 devem ser revistos para atualizar, modernizar e 
trazer oxigenação para o instrumento em questão. 
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Jair Schmitt (MMA) propôs como encaminhamento submeter a versão do documento dos 
critérios orientadores de ZEE aos membros do COFA para que apreciem a proposta, façam 
considerações e ajustes, que serão consolidadas para, posteriormente, o documento ser submetido 
à votação eletrônica. Lembrou que o ZEE já está pautado nos critérios orientadores do biênio como 
projeto focal, embora não possua critérios específicos definidos. Esclareceu que o objetivo é facilitar 
o controle, melhorar a qualidade dos projetos, além de tornar a apreciação pelo BNDES mais segura 
e eficiente. Ressaltou que o PPCDAm, base para muitas das diretrizes do COFA, sinaliza o fomento e 
a elaboração dos ZEE estaduais como linha de ação.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou submeter a versão do documento de critérios orientadores para 
apoio à elaboração, revisão, detalhamento e implementação do zoneamento ecológico-
econômico (ZEE), aos membros do COFA para que apreciem a proposta, façam suas 
considerações e ajustes que serão consolidados para posterior submissão à votação 
eletrônica.

5. Alteração do item I 5 das Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Recursos do 
Fundo Amazônia e Focos de Atuação para o Biênio 2017 e 2018

Jair Schmitt (MMA) sugeriu incluir instituições multilaterais no rol das entidades que podem 
propor projetos estruturantes ao Fundo Amazônia, redação do item I5, “projeto estruturante”, na 
sessão modalidades operacionais dos focos para o apoio do Fundo Amazônia no biênio 2017 e 
2018, que atualmente é redigida da seguinte forma: “projeto estruturante é aquele que atenda 
cumulativamente os critérios a seguir: a) contribua para a implementação de uma política pública; b) 
seja resolutivo em relação à situação problema; c) tenha escala no território (sempre que o projeto 
desenvolva as suas ações no território). Os projetos estruturantes poderão ser propostos por (a) 
entidades do governo federal; (b) entidades dos governos estaduais, (c) organizações privadas sem 
fins lucrativos ou; (d) empresas.” O novo texto passaria a incluir o item “e) instituições multilaterais” 
como um mecanismo de facilitação de projetos estruturantes que possibilitaria maior agilidade na 
submissão de projetos e na implementação de políticas públicas. 
  
Adriana Ramos (FBOMS) afirmou que a alteração é positiva, mas ressalvou que as instituições 
multilaterais têm características específicas que podem demandar algum tipo de observação 
particular quanto à transparência, prestação de contas públicas e execução dos projetos. 
  
Jair Schmitt (MMA) afirmou que não haveria objeção por parte do MMA de incluir uma cláusula 
de ressalva relacionada ao ponto supracitado. 
  
Juliana Santiago (BNDES) salientou que as regras de gestão do Fundo Amazônia se aplicam 
a todos os projetos, independente do proponente, que deve obrigatoriamente se adequar às 
mesmas. De tal modo, afirmou não ser relevante a inclusão de cláusula específica neste item. 
Esclareceu ainda que o objetivo da inclusão do proponente é autorizar que o BNDES analise pleitos 
que venham de instituições multilaterais em cooperação com entes públicos, mas que isso não 
exime esse beneficiário dos requisitos de prestação de contas. 
  
Fabiana Martins (Casa Civil) questionou se instituições multilaterais compreendem instituições 
financeiras, como o Banco Mundial, por exemplo. Afirmou que estas instituições têm regras próprias 
de contratação e questionou se já houve demanda de algum organismo multilateral para cooperar 
em algu projeto do Fundo Amazônia e como foi essa experiência. 
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Juliana Santiago (BNDES) citou um possível projeto de cooperação Sul-Sul com a Bacia do Congo, 
que seria implementado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), inviabilizado por questões relacionadas à prestação de contas e transparência. Mencionou 
também um projeto de implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA), de interesse do MMA, que iniciou as discussões com o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), como instituição proponente, e o BNDES, focando principalmente nos 
requisitos contratuais de prestação de contas e de políticas institucionais. Destacou a importância 
de tentar construir mecanismos de prestação de contas, relatórios periódicos, evidência 
documental e de relatoria de resultados. Destacou que o instrumento contratual é uma obrigação 
estabelecida a todos os beneficiários do Fundo. Recordou a experiência do projeto da Organização 
do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), no qual foi possível construir bons termos e que a 
beneficiária, embora uma instituição multilateral, cumpre com todos os requisitos de prestação de 
contas, de divulgação e de transparência. 
  
Jair Schmitt (MMA) informou que a discussão essencial deste item não está associada a 
nenhuma adicionalidade e que o objetivo é ampliar o leque de oportunidades de instituições que 
podem submeter projetos ao Fundo. 
  
Indagou aos membros do COFA sobre adicionar a alínea “(e) instituições multilaterais” aos 
possíveis proponentes para projetos estruturantes ao Fundo Amazônia. Não havendo objeções, 
anunciou como aprovada a supracitada alteração nos critérios e diretrizes orientadoras do COFA 
de 2017-2018.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou dar nova redação ao item I5 do documento de Diretrizes e Critérios 
para Aplicação dos Recursos e Focos de Atuação para o biênio 2017 e 2018 nos seguintes 
termos: “Projeto estruturante é aquele que atenda cumulativamente os critérios a seguir: 
a) contribua para a implementação de uma política pública; b) seja resolutivo em relação à 
situação problema; c) tenha escala no território (sempre que o projeto desenvolva as suas 
ações no território). Os projetos estruturantes poderão ser propostos por (a) entidades do 
governo federal; (b) entidades dos governos estaduais, (c) organizações privadas sem fins 
lucrativos ou; (d) empresas, (e) instituições multilaterais”.

6. Balanço de atividades, carteira atual do Fundo Amazônia e apresentação de 
informes

Juliana Santiago (BNDES) informou que o Fundo Amazônia conta com 97 projetos apoiados, no 
valor de R$ 1,7 bilhão. Acrescentou que o volume total de recursos permanece na mesma posição 
de 31 de dezembro de 2017, R$ 3,1 bilhões, sendo 93,3% dos recursos doados pela Noruega, 6,2% 
pela Alemanha e 0,5% pela Petrobras. Relatou os projetos aprovados em 2018: “Profisc 1 – B”, do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); “Experiências 
Indígenas de Gestão Territorial e Ambiental no Acre”, da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre); 
“Terra a Limpo”, do Estado de Mato Grosso – Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional 
(GDR/MT); e “Floresta Ativa Tapajós”, do Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e 
Ambiental (CEAPS). 
  
Em relação a chamadas públicas, comunicou estar em andamento a chamada “Consolidação 
e Fortalecimento de Cadeias de Valor Sustentáveis e Inclusivas”, na qual serão designados 
até R$ 150 milhões para o apoio a arranjos produtivos locais a fim de consolidar ou fortalecer 
empreendimentos comunitários qu mantenham a floresta em pé e favoreçam oportunidades de 
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sustentabilidade financeira e conservação da biodiversidade. Informou que o prazo de inscrição 
foi encerrado e que foram recebidas 80 propostas, sendo 36 habilitadas na 1ª fase (habilitação 
documental e avaliação cadastral preliminar) e que a reunião da Comissão de Classificação 
ocorreu nos dias 12/07/2018 e 13/07/2018, com a divulgação do resultado da classificação prevista 
para 31/07/2018. Relatou todos os membros da Comissão de Classificação. 
  
Informou que as inscrições para a chamada pública “Recuperação da Cobertura Vegetal” estão 
abertas e, conforme solicitado pelo MMA, o prazo de recebimento das propostas foi prorrogado 
para 10/08/2018. Comunicou que a divulgação do resultado da habilitação das propostas está 
prevista para outubro de 2018 e a divulgação do resultado da classificação para janeiro de 2019. 
Destacou ainda a importância de definir as indicações de representantes para a Comissão de 
Classificação por via eletrônica, composta por dois indicados pelo Ministério do Meio Ambiente 
(MMA); Serviço Florestal Brasileiro (SFB); pela representação dos estados e pela bancada da 
sociedade civil no COFA, sendo um indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC); e dois indicados pelo BNDES. 
  
Noticiou o Oslo Tropical Forest, evento que ocorrerá na Noruega e mobilizará várias lideranças 
governamentais, a sociedade civil organizada, além de diversas instituições na temática ambiental 
de florestas. Informou que o Fundo Amazônia, juntamente com a Noruega e com o MMA, decidiu 
aproveitar esta agenda e a mobilização de atores relevantes para organizar um evento de 
celebração dos 10 anos do Fundo, a ser realizado previamente, em 26 de junho. Destacou que o 
objetivo é compartilhar os resultados alcançados pelo Fundo Amazônia e relatar seus desafios, 
dentre eles, como dar escala a projetos de cadeia de valor sustentáveis e inclusivas e a parceria 
com o setor privado. 
  
Juliana Santiago (BNDES) informou que o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do Senado, criada para investigar a FUNAI e o Incra, solicitou ao TCU a realização de auditoria e 
perícia no Fundo Amazônia. Ressaltou que o objetivo da mesma é verificar a conformidade na gestão 
dos recursos pelo BNDES, com foco na governança, gestão operacional e marco legal do Fundo 
Amazônia. Relatou a realização de reuniões, amplo exame de documentos e visitas de campo pelos 
auditores do TCU, entre fevereiro e maio de 2018, e que o TCU está elaborando relatório de auditoria. 
  
Juan Scalia (FUNAI) colocou a FUNAI à disposição para colaborar no processo de auditoria 
e informou que a Instrução Normativa nº 15 do Ibama isenta uma série de infraestruturas de 
licenciamento em terras indígenas.

7. Definição da próxima reunião do COFA

A próxima reunião do COFA deverá ser agendada para a primeira quinzena de novembro do 
presente ano, em local a ser definido.

8. Encerramento

Jair Schmitt (MMA) agradeceu a presença e a colaboração de todos, dando por encerrada a reunião.
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Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços

Ministério das Relações 
Exteriores

Thiago de Araújo Mendes (T)
Jair Schmitt (S)

Antônio José Juliani (R) José Antônio M. de Carvalho (T)

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações

Ministério da Justiça – Fundação 
Nacional do Índio

Pedro Alves Corrêa Neto (S) Fábio Donato Soares Larotonda (S) Juan Felipe Negret Scalia

Casa Civil da Presidência da 
República

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Estado do Pará

Fabiana Cardoso Martins de Souza (T) Marcos Ferrari (T) Maria Gertrudes Oliveira (S)

Estado de Rondônia Confederação Nacional da Indústria 
– CNI

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Hamilton Santiago Pereira (T) Mário Augusto de C. Cardoso (T) Mário Nicacio (S)

Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento 
– FBOMS

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Adriana de C. B. Ramos Barreto (S) Maria Terezinha de Farias (R)

Ausentes
Estado do Acre
Estado do Amapá
Estado do Amazonas
Estado do Maranhão
Estado do Mato Grosso
Estado de Roraima
Estado de Tocantins
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC
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Especialistas, convidados e observadores
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Orientações para o apoio a projetos em Assentamentos 
da Reforma Agrária

1. OBJETIVO

Orientar o apoio financeiro a projetos voltados à regularização ambiental e fundiária e à promoção de 
atividades produtivas sustentáveis em assentamentos da reforma agrária na Amazônia Legal, de modo a:

I. Reduzir os índices de desmatamento nos assentamentos com incentivo a modelos pro-
dutivos não dependentes da substituição da vegetação nativa;

II. Promover o ordenamento fundiário, inibindo a grilagem de terras e a ocupação desorde-
nada da floresta;

III. Fomentar o desenvolvimento agrário economicamente viável, ambientalmente sustentá-
vel e socialmente justo nos assentamentos.

2. PÚBLICO ALVO

As propostas e atividades apoiadas devem ter por finalidade a promoção de benefícios diretos a 
beneficiários da reforma agrária em assentamentos localizados na Amazônia Legal.

3. REGIÃO DE ABRANGÊNCIA

Amazônia Legal.

4. FORMA DE APOIO

Colaboração financeira não reembolsável, com recursos do Fundo Amazônia.

5. CONDIÇÕES MÍNIMAS

5.1. A proposta deve apresentar as principais questões enfrentadas em relação aos assentamentos 
– situação problema – bem como as intervenções previstas no projeto, justificando como cada 
intervenção contribuirá para a solução dos principais problemas.

5.2. A proposta deve relacionar os produtos e serviços, com respectivas atividades, que serão 
desenvolvidas com a implantação do projeto, visando ao alcance de seus objetivos. Entende-se por 
produtos e serviços os resultados obtidos ao final de uma série de atividades que integram o projeto.

5.3. Deverão ser observados, cumulativamente às orientações contidas neste documento, as 
Diretrizes e os Critérios do Fundo Amazônia, estabelecidos pelo Comitê Orientador do Fundo 
Amazônia.

6. MODALIDADES OPERACIONAIS

Podem ser apoiados projetos estruturantes 1 e/ou que prevejam a realização de chamadas públicas 
pela entidade proponente, nos termos definidos nos “FOCOS PARA O APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA NO 
BIÊNIO 2017 E 2018”.

1. Projeto estruturante é aquele que atenda cumulativamente aos critérios a seguir:
a. Contribua para a implementação de uma política pública.
b. Seja resolutivo em relação à situação problema.
c. Tenha escala no território (sempre que o projeto desenvolva as suas ações no território).
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7. DA PARTICIPAÇÃO

As propostas poderão ser apresentadas apenas por  (a) entidades do governo federal; (b) entidades 
dos governos estaduais; e (c) organizações privadas sem fins lucrativos, tais como associações civis, 
cooperativas e fundações de direito privado.

A entidade proponente deverá atender simultaneamente os seguintes critérios:

7.1. Caso a proposta contemple a atividade apoiável “9.1. Regularização Ambiental e Fundiária”, 
possuir cooperação formal com instituto(s) de terras responsável(eis) pelos assentamentos passíveis 
de serem apoiados;

7.2. Comprovar experiência prévia na atuação junto a assentados ou agricultores familiares na 
Amazônia Legal;

7.3. Caso a proposta preveja a realização de chamadas públicas, a entidade proponente deverá 
comprovar experiência, conhecimento e capacidade operacional para conferir qualidade e escala 
aos projetos apoiados no âmbito das chamadas públicas. Nesse caso, a entidade proponente será 
responsável pela gestão, implementação e monitoramento dos projetos apoiados no âmbito das 
chamadas públicas por ela realizadas.

8. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo dos projetos, desde a contratação com o BNDES até o fim da execução, deverá ser de até 48 
meses.

9. ATIVIDADES APOIÁVEIS

Os projetos poderão prever os seguintes tipos de atividades:

9.1. Regularização Ambiental e Fundiária

a) Regularização Ambiental:
Apoio à inscrição dos lotes dos assentamentos no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e planejamento 
e execução de ações de regularidade ambiental, tais como apoio à recomposição de áreas 
degradadas e alteradas de pequenas propriedades ou posses rurais familiares (até 4 módulos 
fiscais) 2, com priorização de implementação dos planos de recuperação de áreas degradadas 
(PRADs); Apoio à análise dos cadastros ambientais rurais no SICAR;

No caso de apoio ao Cadastramento Ambiental Rural, deverão ser observadas as Orientações para 
o Apoio do Fundo Amazônia ao Cadastramento Ambiental Rural (http://www.fundoamazonia.
gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/docs-apresentacao-projetos/Criterios_
Orientadores_CAR.pdf) e a Instrução Normativa nº 02, de 06 de maio de 2014, do Ministério do 
Meio Ambiente, em especial no que se refere aos arts. 52 a 57.

b) Regularização Fundiária:
Realização de serviços de apoio à regularização fundiária, como georreferenciamento dos lotes, 
cadastramento e atualização da relação de beneficiários nos cadastros fundiários federais e 
estaduais, digitalização de acervos fundiários, apoio à integração entre os sistemas nacionais e 
estaduais de identificação de imóveis rurais; 

Estruturação e/ou adequação da infraestrutura legal para realização de cadastramento e 
regularização fundiária de assentados; Formação de agentes facilitadores, tais como cooperativas, 
sindicatos e associações.

2. Exceto no caso dos Assentamentos Ambientalmente Diferenciados PAF, PDS e PAE em que são consideradas áreas de uso 
coletivo com dimensões maiores do que 4 módulos fiscais.

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/docs-apresentacao-projetos/Criterios_Orientadores_CAR.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/docs-apresentacao-projetos/Criterios_Orientadores_CAR.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/docs-apresentacao-projetos/Criterios_Orientadores_CAR.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/docs-apresentacao-projetos/Criterios_Orientadores_CAR.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/docs-apresentacao-projetos/Criterios_Orientadores_CAR.pdf
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Apoio à destinação de terras públicas, incluindo o fortalecimento do Programa Terra Legal e a 
realização de mutirões de regularização fundiária. Não será passível de apoio o pagamento de 
indenizações por desapropriação;

9.2. Valorização de Ativos Ambientais e de Atividades Produtivas

a) Valorização de Ativos Ambientais:

Remuneração aos assentados por atividades de conservação ambiental diretamente ligadas 
ao projeto, conforme indicadores previamente estabelecidos (PSA - Pagamentos por Serviços 
Ambientais)
 
Realização de estudos de sustentabilidade financeira e de captação de novas fontes de 
financiamento para pagamento de serviços ambientais; 

O apoio se dará prioritariamente em assentamentos com maior conservação da cobertura florestal 
e/ou localizados em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade ou para a melhoria 
do status de conservação das espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção. Atividades 
relacionadas ao uso sustentável dos recursos naturais serão indicadores positivos à implementação
de iniciativas associadas de PSA.

b) Atividades Produtivas Sustentáveis:

Estruturação, fortalecimento e consolidação das cadeias produtivas da sociobiodiversidade e da 
agricultura familiar de base sustentável, incluindo:

b.1) Valorização da economia extrativista, manejo florestal madeireiro e não madeireiro, aquicultura 
e arranjos de pesca, sistemas agroecológicos e agroflorestais e turismo de base comunitária;

b.2) Diagnóstico produtivo dos assentamentos, planos de desenvolvimento dos assentamentos, 
atualização do Estudo da Capacidade de Geração de Renda – ECGR dos assentamentos;

b.3) Mapeamento e integração das cadeias produtivas e de negócios de base florestal;

b.4) Assistência técnica para as atividades produtivas sustentáveis e difusão tecnológica de 
sistemas produtivos sustentáveis;

a. Este item deve ser obrigatório em propostas que comtemplem o componente

b.5) Apoio ao acesso às políticas de compras públicas;

b.6) Estruturação e apoio a sistemas de garantia de origem;

b.7) Estruturação e aporte de recursos financeiros em fundos rotativos comunitários ou 
instrumentos semelhantes, operados por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, para 
viabilizar a expansão das cadeias de valor da sociobiodiversidade.

9.3. Recuperação de Passivos Ambientais com Geração de Renda e Segurança Alimentar

a) Recuperação da Cobertura Vegetal:

Recuperação da cobertura vegetal em áreas de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente 
em Assentamentos de Reforma Agrária. Dentre as atividades estão o apoio à estruturação, 
fortalecimento e consolidação da cadeia de produção de mudas e sementes nativas. Também, 
pode-se incluir a realização de estudos de modelagem de programas de aquisição de sementes e
mudas nativas. O apoio se dará prioritariamente em assentamentos com maior área desmatada.
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9.4. Transversais

a) Chamada de projetos (nos casos em que o projeto apresentado contemplar a realização de 
chamadas)

a.1) Governança, monitoramento e gestão das chamadas de projetos;
a.2) Recursos para execução dos projetos selecionados nas chamadas;
a.3) Serviços de apoio aos projetos (ATER, técnicos especializados etc).

b) Gestão do projeto;

c) Monitoramento e avaliação de resultados e impactos;

d) Desenvolvimento de Sistemas Informatizados;

e) Fortalecimento institucional das organizações sociais de assentados, dos órgãos responsáveis 
pela gestão fundiária e da instituição proponente, incluindo estrutura física, mobilização, capacitação 
para gestão administrativa e legal e assessoria contábil e jurídica;

f) Capacitação, como, por exemplo, em tecnologias sustentáveis, regularização ambiental e 
monitoramento ambiental;

g) Outros.

10. ITENS FINANCIÁVEIS

10.1. Equipe própria;

10.2. Serviços Técnicos Especializados;

10.3. Serviços de Apoio;

10.4. Obras Civis;

10.5. Máquinas e Equipamentos Nacionais;

10.6. Máquinas e Equipamentos Importados;

10.7. Móveis e Utensílios;

10.8. Softwares;

10.9. Insumos;

10.10. Viagens;

10.11. Gastos Administrativos;

10.12. Outros;

Para a estruturação do orçamento deverão ser observadas as orientações constantes para a 
Consulta Prévia Eletrônica, disponíveis no sítio eletrônico do BNDES: https://web.bndes.gov.br/
ConsultaEletronica/fundoamazonia/#Projeto/ItensO

https://web.bndes.gov.br/ConsultaEletronica/fundoamazonia/#Projeto/ItensOrcamentoProdutosServicos
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11. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS

11.1. Pagamento de indenizações por desapropriação;

11.2. Pagamento de taxa de administração à proponente;

11.3. Pagamento de diárias, salários ou qualquer tipo de remuneração a agentes públicos, tais 
como servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no exercício de função 
pública em qualquer das três esferas de governo;

11.4. Despesas com serviços terceirizados e consultorias prestados por empregados ou dirigentes 
da proponente, ou por servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa no exercício de função 
pública 3;

11.5. Aquisição de bens imóveis (terrenos e edificações);

11.6. Pagamento de dívidas;

11.7. Pagamento de impostos ou tributos que não sejam inerentes e / ou parte integrante do 
custeio ou investimentos realizados pelo projeto (essa restrição não se aplica a tributos relacionados 
às atividades dos projetos, como ICMS incluído nos preços dos produtos; impostos e contribuições 
sobre o pagamento de serviços de pessoa física etc.);

11.8. Multas, juros de mora, taxas e impostos em atraso e penalidades de qualquer natureza;

11.9. Compra de armamentos; e

11.10. Aquisição de animais, à exceção de propostas envolvendo atividades de aquicultura, 
apicultura e meliponicultura.

CONTRAPARTIDA

A proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar contrapartida, sem percentual mínimo estabelecido, 
que demonstre complementariedade e/ou adicionalidade ao apoio pleiteado. As contrapartidas podem 
se dar na forma de recursos financeiros diretamente investidos no projeto ou pela oferta de
infraestrutura, pessoal e outros itens a serem avaliados na etapa de análise técnica e jurídica.

3. Conforme o item “10.1”, é passível de apoio o pagamento de equipe própria das instituições beneficiárias, por meio de salários 
e encargos profissionais alocados ao projeto com recursos do Fundo Amazônia, seguindo rigorosamente a respectiva legislação 
aplicável.  
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Pauta

9h Abertura
Thiago de Araújo Mendes, Secretário de Mudança do Clima e Florestas, Min. do Meio Ambiente
Marcos Ferrari, Diretor da Área de Gestão Pública e Socioambiental do BNDES

9h30 Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 24ª reunião
9h40 Tema de Pauta 1

Deliberação sobre critérios orientadores para apoio aos Corpos de Bombeiros Militares dos 
estados da Amazônia Legal para a prevenção e combate de incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas

10h40 Tema de Pauta 2
Deliberação sobre critérios orientadores para a elaboração, revisão, detalhamento e 
implementação do zoneamento ecológico-econômico (ZEE)

11h30 Tema de Pauta 3
Deliberação sobre a ampliação de recursos para a Chamada Pública ‘Consolidação e 
fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis e inclusivas’

11h50 Tema de Pauta 4
Acréscimo de foco de apoio no eixo Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos (instrumentos 
econômicos e negócios de impacto)

12h10 Informes
 Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia
 Relatoria da Chamada Pública ‘Recuperação da cobertura florestal’
 Apresentação da Nota Técnica do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental  
(CIMAM/SEMAS)

12h50 Encaminhamentos
Definição de data da próxima reunião do COFA

13h Encerramento

Abertura dos trabalhos

1. Agenda da Reunião
 RET da 24ª Reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
2. Tema de Pauta 1

• Deliberação sobre critérios orientadores para apoio aos Corpos de Bombeiros Militares 
dos estados da Amazônia Legal para a prevenção e combate de incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas

3. Tema de Pauta 2
• Deliberação sobre critérios orientadores para a elaboração, revisão, detalhamento e 
implementação do zoneamento ecológico-econômico (ZEE)

4. Tema de Pauta 3
• Deliberação sobre Critérios orientadores para a Chamada Pública 'Consolidação e 
fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis e inclusivas'

5. Tema de Pauta 4
• Acréscimo de foco de apoio no eixo Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos 
(instrumentos econômicos e negócios de impacto)
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6. Informes
• Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia
• Relatoria da Chamada Pública ‘Recuperação da cobertura florestal’
• Apresentação da Nota Técnica do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental 
(CIMAM/SEMAS)

7. 
• Regimento Interno do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
• Diretrizes e Critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e focos de   
 atuação para o biênio 2017 e 2018

Abertura dos trabalhos
A reunião foi iniciada com as saudações e boas vindas aos presentes pelo Secretário de Mudança 
do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Thiago Mendes, que informou que o 
valor calculado para as emissões evitadas no ano de 2017 é de 57.920.940 toneladas de CO², segundo 
o desflorestamento mapeado pelo Projeto PRODES, que realiza o monitoramento por satélites do 
desmatamento por corte raso na Amazônia Legal. Informou que o Comitê Técnico do Fundo Amazônia 
(CTFA) validou, na 11ª Reunião, o valor de USD 289.604.700,00 como limite de captação para o Fundo 
Amazônia referente ao período de agosto de 2016 a julho de 2017, resultado bastante expressivo, além 
de um sinal positivo para a continuidade dos processos vinculados ao Fundo. 
  
Informou que com a redução do desmatamento alcançada em 2017, houve uma antecipação dos 
objetivos voluntários de redução das emissões de gases de efeito estufa na Amazônia prevista para 
2020, conforme compromissos voluntários internacionais assumidos pelo Brasil (Ações de Mitigação 
Nacionalmente Apropriadas – NAMAS, na sigla em inglês). Ou seja, a NAMA internacional vinculada para 
a Amazônia, que era chegar em 2020 com uma redução de 564 milhões de CO² equivalentes (tonCO2eq), 
foi antecipada já que com os resultados de 2017, chegouse a uma redução de 610 milhões de toneladas. 
Esse resultado, prosseguiu, credencia o Brasil a sinalizar um avanço sustentável em relação aos objetivos 
da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês). Noticiou que os resultados de 
Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) serão publicados no Anexo 
Técnico de REDD+, a ser encaminhado no início de 2019, junto ao Relatório de Atualização Bienal (BUR), a 
serem submetidos à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). 
  
Comunicou que se encontra em estágio avançado a elaboração do nível de referência de emissões 
florestais (FREL) nacional, com expectativa de conclusão entre 2019 e 2020. Esclareceu que o FREL 
Nacional vai incorporar além da lógica do combate ao desmatamento, a agenda de recuperação, 
restauração e reflorestamento, de relevância para o Fundo Amazônia e para o Brasil. Destacou a 
importância dos instrumentos de governança vinculados à Política Nacional de Recuperação da 
Vegetação Nativa (PROVEG) e ao Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), cuja 
execução teve início no corrente ano. 
  
Informou que o MMA está trabalhando para acelerar a produção dos dados nacionais para abranger 
também a parte da NDC que versa sobre revegetação, reflorestamento e restauração. Sublinhou o grande 
desafio do Brasil em realizar essa ação indicativa de ampliar em doze milhões de hectares a área de 
reflorestamento, revegetação e restauração florestal, fundamental para a economia florestal brasileira.
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1. Aprovação do Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 24ª Reunião

Thiago Mendes (MMA) indagou aos membros do COFA se haveria alguma proposta de ajuste na 
redação do RET da 24ª reunião desse Comitê. Como não houve proposta de alteração, foi aprovado, 
por unanimidade, o RET da 24ª reunião do COFA.

2. Deliberação sobre critérios orientadores para apoio aos Corpos de Bombeiros 
Militares dos estados da Amazônia Legal para a prevenção e combate de 
incêndios florestais e queimadas não autorizadas

Daniela Baccas (BNDES) citou a primeira fase de apoio aos bombeiros no âmbito do Fundo 
Amazônia, que apresentou bons resultados e indicadores. Informou que diante da solicitação por 
uma nova fase de apoio, constatou-se, em conversas com representantes dos corpos de 
bombeiros dos estados e o MMA, a necessidade de estipular alguns critérios para uniformizar as 
demandas em consonância não apenas com o desenvolvimento e o fortalecimento institucional 
dos Corpos de Bombeiros para o combate a incêndios, mas também com as atividades 
relacionadas à prevenção de focos de incêndio e o manejo do fogo. Mencionou a importância da 
cooperação institucional dos Corpos de Bombeiros dos estados com órgãos federais, como o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na atuação relacionada à prevenção e 
ao combate a incêndio. 
  
André Baby (MT) noticiou o prêmio da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), um 
programa do MMA, recebido pelo estado de Mato Grosso pelo trabalho realizado em uma parceria 
público/privada em assentamentos rurais do governo federal para mitigar os impactos dos 
incêndios florestais. Destacou a criação do 1º Batalhão de Emergências Ambientais da Amazônia, 
na cidade de Sorriso, que fortalecerá os bombeiros como um todo na Amazônia. Citou o projeto de 
lei para a criação do Comitê de Emergências Ambientais. Quanto à distribuição de recursos do 
Fundo Amazônia, ressaltou ser importante observar a grandeza das diferenças entre os estados e 
as suas particularidades. Mencionou os bons resultados dos estados no âmbito do comando e 
controle e no combate a incêndios florestais. 
  
Mário Nicácio (COIAB) salientou, no item 4.3, que versa sobre atividades em Unidades de 
Conservação, Terras Indígenas, Assentamentos da Reforma Agrária e terras públicas da União, a 
importância da integração dos órgãos e entidades de meio ambiente com os estados, assim como 
o fortalecimento das iniciativas já existentes. Informou que a Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB coaduna com essa iniciativa no combate às mudanças 
do clima na Amazônia que colocam em risco povos indígenas e comunidades tradicionais. 
Ressaltou, neste contexto, o mérito da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas (PNGATI), com a elaboração dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras 
Indígenas (PGTAs) que possuem várias iniciativas e ações propostas para o manejo do fogo, seja na 
forma tradicional, seja na integração com o estado e vários órgãos que já possuem esses 
instrumentos e recursos humanos para contribuir com os povos indígenas nos seus territórios e 
também no entorno. 
  
Adalberto Val (SBPC) afirmou que a integração com o homem da floresta é essencial, sendo uma 
das estratégias as brigadas para as primeiras ações nos diferentes lugares, não contempladas no 
documento. Avaliou ser fundamental a promoção, por meio desta ação, do uso de novas tecnologias 
para prevenção e também para a ação contra o incêndio. Mencionou, como um trabalho 
subsequente extremamente necessário, a recomposição da biodiversidade, tendo os bancos de 
sementes papel importante. Questionou qual seria a contrapartida do Estado nesse processo. 
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Ennio Candotti (SBPC) corroborou a importância de colaborar com os bombeiros nas ações de 
reparo ou intervenção, mas questionou a insuficiência de recursos para tal. Ratificou a importância 
da negociação e da contrapartida dos estados. 
  
Cristina Fischer (AM) citou a questão dos valores e prazos dos projetos em termos de 
capacidade de execução dos estados. Salientou também a importância estratégica do apoio direto 
ao corpo de bombeiros nos estados em ação e execução direta no âmbito do Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). 
  
Coronel Barroso (MT), secretário executivo do Comitê Estadual de Gestão do Fogo do estado do 
Mato Grosso, citou a importância das unidades especializadas dos corpos de bombeiros para 
combater os incêndios nas áreas rurais dos estados, o principal foco do Fundo Amazônia. Reforçou 
a insuficiência de recursos e esclareceu que os estados custearão as despesas para manter o 
funcionamento das unidades no longo prazo, as operações e o custeio da folha de pagamento, 
com uma contrapartida quatro ou cinco vezes maior do que a do Fundo Amazônia. 
  
André Baby (MT) informou que o estado investiu cinco vezes mais do pleiteado junto ao Fundo 
em 2012. Elencou instrumentos de inovação e intervenção em termos de incêndios florestais na 
Amazônia, mas ressaltou que o combate ainda se encontra muito direcionado ao operacional e 
instrumental. 
  
Ennio Candotti (SBPC) colocou a possibilidade de criação de um centro, apoiado pelo Fundo, que 
coordene as atividades de prevenção a incêndios na Amazônia de modo a somar as experiências. 
  
Jair Schmitt (MMA) afirmou a significância das políticas voltadas à prevenção e ao controle de 
incêndios florestais, tema para o qual o Ministério do Meio Ambiente junto a outros atores, 
elaborou a proposta “Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo”, em 2016, alinhada ao novo 
Código Florestal, que está para ser remetida ao Congresso Nacional. Essa proposta, prosseguiu, 
traz uma abordagem moderna que suplanta a eliminação do fogo, visando também seu manejo e 
reduzindo, de tal modo, os danos ambientais, sociais, econômicos, respeitando e valorizando 
povos e comunidades tradicionais que têm no seu modus vivendi o uso do fogo com, inclusive, 
grandes contribuições para a redução de emissões de gás de efeito estufa. Esclareceu que a 
proposta se insere na concepção de um arranjo de governança interfederativa por meio da 
criação do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo (COMIF), com múltiplas representações, 
buscando pautar elementos técnicos para coordenar e estabelecer padrões referentes ao manejo 
do fogo. Mencionou também a importância de se estabelecer medidas preventivas para evitar a 
queima ou manejar o fogo de forma consciente, entre outras práticas. Afirmou que o avanço 
dessa política dará sustentação a uma abordagem mais ampla e estratégica do Brasil, não só da 
Amazônia, para a agenda do fogo. 
  
Comunicou que a condicionante é a existência de um instrumento formal de articulação entre as 
entidades estaduais e o governo federal e que a formulação dessa política traz o tratamento da 
agenda do fogo em termos de ciência, tecnologia e pesquisa para o desenvolvimento de novas 
soluções. Noticiou que o Brasil vai sediar a 7ª Conferência Internacional sobre Incêndios 
Florestais, em 2019, o evento mais importante sobre incêndios no mundo, o que se insere na 
lógica de dar visibilidade e relevância à agenda. Afirmou que a presente proposta vai definir e dar 
segurança, por meio de regras mais específicas, para o acesso aos recursos e que para o MMA há 
três aspectos fundamentais para sua aprovação: um melhor ambiente de governança entre os 
entes federativos vislumbrando a coordenação das ações; o fortalecimento das estruturas e 
medidas preventivas que não se limitam à resposta a incêndios e a abordagem de prevenção dos 
incêndios com o olhar do manejo. 
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Leonardo Cintra (TO) relatou o trabalho do estado de Tocantins no que se refere à diminuição do 
número de focos de incêndio. 
  
Rubens Brito (TO) mencionou o debate com o MMA sobre os pré-requisitos para os estados. 
Comunicou a formulação de um projeto ampliado no estado de Tocantins para contemplar três 
eixos: restauração florestal, comando e controle, e prevenção e combate de incêndios florestais. 
  
Adalberto Val (SBPC) ressaltou a importância das universidades e dos institutos de pesquisas na 
produção de novas informações tão necessárias para a prevenção e o comando e controle. Enfatizou 
a importância da integração dos centros regionais de comando e controle aos diversos Corpos de 
Bombeiros da região para as primeiras ações. Dadas as singularidades dos biomas em questão, 
afirmou ser relevante para esses centros regionais associarem uma plataforma de soluções para 
casos específicos, para cada um dos milhares de ecossistemas distintos dentro da Amazônia. 
  
Thales Belo (PA) destacou a importância do fortalecimento da gestão ambiental municipal. 
Informou que dos 144 municípios do Pará, 121 exercem gestão ambiental e já recepcionam dados 
não somente de queimadas, mas também de focos de calor, por meio da atuação do Centro 
Integrado de Monitoramento. Afirmou a necessidade de um instrumento que assegure a integração 
por parte não apenas dos estados, mas também de brigadas nas ações municipais e da própria 
capilarização no escopo do projeto. 
  
Carlos Edegard (AC) parabenizou o MMA pela formatação da política. Corroborou a importância 
de avançar na perspectiva da inovação e do arcabouço de governança e legal da política de 
manejo do fogo, que pode trazer novos aportes de recursos para uma temática tão grave. 
Comunicou o avanço no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas – PPCDQ 
no estado do Acre, no qual foram adicionados queimadas e incêndios florestais. 
  
Daniela Baccas (BNDES) comunicou que as contrapartidas estão registradas no item 10 dos 
critérios orientadores, sendo objeto de avaliação da equipe de análise do BNDES/Fundo Amazônia. 
Esclareceu que o valor e o prazo foram estipulados para acelerar o andamento dos projetos e para 
que seja feita uma avaliação pelo próprio estado do que cabe ser executado nesse período, sem 
prejuízo de outros projetos futuros. Afirmou que um dimensionamento adequado, dentro das 
capacidades de implementação em um dado período, torna mais fácil a análise do projeto e 
também sua implementação, evitando intercorrências na execução. 
  
André Baby (MT) ratificou a particularidade e as diferenças em termos de dimensões dos estados 
no que tange ao equilíbrio dos recursos. Ressaltou os custos no combate aos incêndios florestais. 
Afirmou que o debate sobre o aspecto estratégico, tático e operacional é significativo para 
endereçar as propostas que versam sobre as necessidades emergenciais da Amazônia brasileira 
na agenda do fogo. Comunicou a atualização do Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento e Incêndios Florestais (PPCDIF) do estado de Mato Grosso. 
  
Jair Schmitt (MMA) respaldou a questão levantada pelos representantes da SBPC em relação à 
articulação, integração e governança na temática. Destacou a relevância dos órgãos estaduais de 
meio ambiente. Enfatizou que a proposta é estabelecer uma instância de governança 
interfederativa, entre os principais entes envolvidos, não apenas bombeiros, para melhor coordenar 
as ações de prevenção e controle dos incêndios florestais na Amazônia Legal. Informou que essa 
instância poderia se dar em dois níveis: em nível interfederativo, envolvendo federal e estadual, no 
qual se coordena essas ações; e no âmbito de cada estado, em nível de coordenação com 9 
estados e municípios. Sublinhou que essa governança seria considerada como uma condição 
efetiva na apreciação dos possíveis projetos. A contrapartida e sustentação, prosseguiu, já 
estabelecida como diretriz, visa tornar mais compreensível e objetiva a sustentação do projeto e os 
ganhos futuros. Informou que em relação a resultados de impacto, o objetivo é que estejam 



COFA
Registro de Encaminhamentos e Temas 375

RET 25

<

claramente nos indicadores, permitindo a medida efetiva. Afirmou que o critério orientador busca o 
emprego da melhor tecnologia na prevenção ou no controle para gerar o melhor resultado possível. 
  
Ennio Candotti (SBPC) afirmou que o corpo de bombeiros não é a única instituição que deve 
ser mobilizada para o combate a incêndio. Ressaltou a importância de investir recursos para 
acelerar o avanço científico nessa área e que os bombeiros podem ser operadores dessas 
tecnologias avançadas.  
  
Daniela Baccas (BNDES) registrou que os pontos colocados pelo representante do MMA, Jair 
Schmitt, constam na redação do documento avaliado. 
  
Adalberto Val (SBPC) afirmou que a contrapartida está estritamente relacionada ao prazo do 
projeto, sendo essencial pensar em um comprometimento não do governo, mas do estado, com a 
manutenção da nova estrutura proporcionada pelo projeto. Comentou que a questão da 
tecnologia, no item 6, parece muito tímida para as dimensões de um programa forte que envolve 
tecnologia e informação no que se pretende com projetos desse tipo. Expressou preocupação 
quanto à questão dos valores porque as novas tecnologias têm um custo inicial alto, frisando ser 
válido o investimento pelo valor da Amazônia. 
  
Daniela Baccas (BNDES) afirmou que a sustentabilidade das ações pós-projeto está inserida no 
item 7.3, que não trata exatamente de contrapartida, mas da importância da avaliação da 
capacidade financeira, até para assegurar a manutenção dos investimentos realizados pelo projeto. 
Questionou se haveria alguma sugestão específica de uso na tecnologia para ser incluída e sugeriu 
que essa questão seja ponto de discussão posterior, no âmbito do COFA, com o envolvimento de 
universidades e centros tecnológicos. 
  
Tiago Mendes (MMA) esclareceu que todos os pontos estão contemplados no texto que foi 
apresentado previamente à reunião, e colocou como proposta de encaminhamento a aprovação 
dos critérios orientadores para apoio aos Corpos de Bombeiros Militares dos estados da Amazônia 
Legal para a prevenção e combate de incêndios florestais e queimadas não autorizadas. A proposta 
de encaminhamento foi aprovada pelo plenário.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou os critérios orientadores para apoio aos Corpos de Bombeiros 
Militares dos estados da Amazônia Legal para a prevenção e combate de incêndios 
florestais e queimadas não autorizadas, conforme documento anexado à ata.

3. Deliberação sobre critérios orientadores para a elaboração, revisão, 
detalhamento e implementação do zoneamento ecológico-econômico (ZEE)

Daniela Baccas (BNDES) informou que o presente tema já foi objeto de debate na última reunião 
do COFA e lembrou o encaminhamento prévio do documento relativo com a antecedência 
necessária para a pauta e que não foram recebidas sugestões. 
  
Elaine Coelho (MMA) discorreu sobre o contexto de criação e os objetivos do ZEE, um 
instrumento de gestão estratégica do território, coordenando pela Comissão Coordenadora do 
Zoneamento Ecológico e Econômico (CCZEE) e o Consórcio de ZEE Brasil, colegiado técnico, 
composto pelas autarquias vinculadas aos ministérios que compõem a CCZEE. 
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Citou o desafio no que se refere ao ordenamento territorial, que está muito mais no âmbito dos 
municípios do que estadual, sendo necessário que o estado consiga compreender a dinâmica do 
seu território e usar as ferramentas sob sua competência para conseguir fazer o melhor uso do 
território sob sua governança. Afirmou que o grande benefício que o ZEE pode proporcionar é o 
conhecimento das dinâmicas do território, possibilitando a consciência no que se refere à forma de 
usar racionalmente os recursos daquela porção territorial. Mencionou a importância 
damanutenção das funções ecossistêmicas no território. 
  
Jair Schmitt (MMA) ressaltou que a estratégia do Brasil de controle e redução do desmatamento 
gerou resultados para o pagamento e aporte de recursos para o Fundo Amazônia, apontou 
continuamente questões de ordenamento territorial e outros mecanismos imprescindíveis para 
equacionar conservação, produção, desenvolvimento econômico e aspectos sociais. 
  
Afirmou que desde as primeiras versões do PPCDAm, estava sinalizada a necessidade de investir no 
ordenamento territorial na Amazônia para facilitar o controle do desmatamento. Informou que o 
ordenamento territorial e fundiário é um eixo previsto no PPCDAm, assim como nos planos estaduais 
de controle do desmatamento. Lembrou também que o Código Florestal prevê esse instrumento e 
que na NDC do Brasil foi apontada a importância de se fortalecer a implementação do Código. 
  
Informou que o objetivo é induzir políticas nos estados que visem ao ordenamento territorial e que 
o presente documento propõe critérios para que os estados possam captar recursos para 
implementar as políticas que objetivem, sobretudo, equacionar o desenvolvimento econômico com 
a agenda ambiental. Sublinhou que esses critérios estão alinhados a outros, como os de prevenção 
e combate de incêndios florestais e queimadas não autorizadas, tratados anteriormente. Observou 
que o zoneamento ecológico e econômico, o ordenamento territorial e a regularização fundiária 
estão previstos no artigo 1º do Decreto nº 6.527, que instituiu o Fundo Amazônia. 
  
Carlos Edegard (AC) relatou a experiência do ZEE no estado do Acre, reafirmando a importância 
desse instrumento como balizador das políticas ambientais sustentáveis e econômicas ao longo 
dos últimos 10 anos e que, inclusive, permitiu a aprovação do projeto de REDD+. 
  
Marcelo Coelho (MA) expressou preocupação quanto ao valor do apoio, não apenas no que se 
refere ao corpo de bombeiros, mas também quanto ao ZEE, no contexto de crise vivenciada pelos 
estados. Questionou se o custo dos projetos é previsto sob uma base técnica de avaliação 
financeira ou estipulado pelo BNDES, neste caso, para que o banco estude uma forma de 
disponibilizar mais recursos. Ressaltou a importância do ZEE para a manutenção da 
sustentabilidade nos estados. 
  
André Baby (MT) destacou a importância do ZEE como instrumento de planejamento sistemático 
para o desenvolvimento sustentável. Recomendou o estudo dos aspectos relacionados à 
territorialidade para o apoio técnico e financeiro ao ZEE, situando também o risco oriundo do 
componente político. Sugeriu que o MMA auxilie os estados para pensar não apenas em termos de 
investimento, mas também na relação política-institucional. 
  
Christina Fischer (AM) questionou o teto preestabelecido para o apoio. 
  
Magali Medeiros (AC) ressaltou a importância desse instrumento para a captação de novos 
aportes e recursos financeiros e para a unificação da base cartográfica de todos os estados da 
Amazônia Legal, com a base oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Destacou 
sua relevância para o Acre e colocou o estado à disposição para colaborar nessa governança. 
  
Daniela Baccas (BNDES) observou que o valor de apoio tem como base a expertise do MMA em 
outros zoneamentos ecológicos. Quanto aos riscos, comunicou que o documento enfatiza o 
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zoneamento efetivamente aprovado pelo órgão ambiental, não apenas diagnósticos e 
planejamentos, refletindo uma preocupação com a implementação do instrumento. É um 
compromisso dos estados, prosseguiu, que fica como base de política pública para a continuidade 
das ações integradas ambientais e para fins de zoneamento ecológico econômico. 
  
Elaine Coelho (MMA) ressaltou que o Decreto 4.297, que regulamenta o ZEE, exige a sua 
aprovação pelas Assembleias Legislativas Estaduais. Sublinhou a importância da participação de 
todos os setores na elaboração do ZEE, inclusive para facilitar o apoio do estado e a aprovação 
supracitada. Mencionou também que o ZEE, como uma ferramenta de inteligência do território, 
pode inclusive apontar não somente as atividades, mas as regiões mais vulneráveis a incêndios e 
que prevê no plano de ações específicas, não apenas a solução posterior ao fogo, mas também a 
prevenção. 
  
Jair Schmitt (MMA) informou que o indicativo do custo surgiu em função da identificação de 
algumas experiências e considerando a particularidade de cada estado e a importância do seu 
zoneamento. Afirmou que o risco político também foi ponderado e que o produto requer uma 
materialidade mínima para ser equacionado com o órgão de meio ambiente estadual. Destacou a 
extrema relevância da salvaguarda no processo de construção do zoneamento ecológico 
econômico, principalmente no que se refere à fonte do recurso, já que o marco internacional de 
salvaguardas afeta o uso dos recursos não apenas no âmbito do Fundo Amazônia, mas no 
contexto do protagonismo brasileiro na agenda de REDD+. 
  
Elaine Coelho (MMA) salientou que a metodologia de elaboração dos ZEEs exige a realização do 
diagnóstico socioeconômico, físico biótico e jurisdicional. Informou que a legislação e as diretrizes 
metodológicas determinam expressamente quais os principais indicadores que devem ser levados 
em conta e cabe a cada estado, a partir da sua especificidade, decidir os elementos que deve 
considerar detalhadamente. 
  
Rodrigo Paranhos (FUNAI) corroborou a importância do ZEE, mas salientou a necessidade de 
uma interface mais ativa na sua elaboração, não apenas no sentido institucional, mas 
principalmente na sua aplicabilidade. Sugeriu a inclusão do apoio aos PGTAs na redação do item 
7.4, atividades apoiáveis. Recomendou também, no contexto de proponentes, não apenas 
governos estaduais e organizações privadas sem fins lucrativos, mas consórcios segundo temas 
como unidades de conservação, reservas extrativistas ou terras indígenas. 
  
André Baby (MT) questionou a possibilidade de alterar o item 8.1, valores e prazos dos projetos, 
excluindo a palavra “até” da redação “o valor do apoio do Fundo Amazônia para cada projeto 
apresentado poderá ser de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)”. Destacou, frente às 
particularidades dos estados, a necessidade do trabalho de cartografia, sensoriamento remoto e 
processamento, medidas que aumentam o custo dos projetos e que podem ser atendidas se o 
valor estiver aberto. 
  
Ennio Candotti (SBPC) afirmou que a proporcionalidade territorial precisa estar refletida no 
documento. 
  
Carlos Edegard (AC) corroborou a preocupação no que se refere aos valores, exemplificando a 
fase da revisão e atualização do ZEE do estado do Acre, na qual o valor de custo é superior ao 
indicado no documento. Salientou a necessidade de um número referencial para o Fundo 
Amazônia e sugeriu a ampliação do valor em caso de justificativa plausível. Noticiou a realização 
do etnozoneamento, um estudo específico que tem o aspecto cultural como eixo determinante e 
que permitiu o desdobramento para os Planos de Gestão de Terras Indígenas (PGTIs), anteriores 
aos PGTAs, instrumentos importantes para subsidiar o apoio a terras indígenas. 
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Daniela Baccas (BNDES) sugeriu que a redação seja “de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais)” devendo os indicativos de cotação, custo e referências de tamanho serem informados 
pelos estados. 
  
Ennio Candotti (SBPC) contraindicou o estabelecimento de um valor sem um estudo mais 
cuidadoso já que se trata de realidades que exigem investimentos diferentes. Citou a amostragem 
da floresta amazônica, que está aquém do mínimo necessário para qualquer tipo de zoneamento, 
como um tema que impacta a utilização do ZEE. 
  
Elaine Coelho (MMA) afirmou que o diagnóstico socioeconômico do ZEE apresenta as 
informações relativas a terras indígenas, unidades de conservação e seus planos de gestão. 
Ressaltou a diferença significante entre a observação, no âmbito das diretrizes do ZEE, do 
conteúdo dos PGTAs existentes e a elaboração desses planos. Quanto aos consórcios, informou 
que na elaboração de um zoneamento ecológico econômico, há um arranjo institucional no qual 
todas as instituições relevantes para o processo são convidadas a participar. Acrescentou que os 
estados podem convidar outras instituições que julguem necessárias. Informou que o consórcio 
ZEE Brasil, um dos colegiados coordenadores do Programa ZEE Brasil, tem a atribuição legal de 
fazer o apoio técnico aos estados e é composto por várias agências e autarquias. 
  
Rodrigo Paranhos (FUNAI) afirmou que um PGTA é a tradução da visão dos índios sobre o 
território e o etnozoneamento é uma ferramenta, assim como outras. No caso de uma avaliação 
de um território, caracterizado majoritariamente por terras indígenas, esses elementos são 
essenciais. No que diz respeito ao consórcio, afirmou ser positiva para os estados a 
corresponsabilidade junto a outros entes. 
  
Adalberto Val (SBPC) questionou a ausência da questão cultural nos itens 7.4 e 7.5, que deveria 
ser contemplada na análise da situação do território junto aos aspectos físicos, biológicos, 
socioeconômicos e jurídicos. Contestou a expressão “meios físicobiótico”, sugerindo a divisão do 
ambiente físico e o aspecto biológico. 
  
Rubens Brito (TO) afirmou que a abordagem territorial do Cadastro Ambiental Rural, em nível de 
propriedade, pode configurar uma barreira para que o ZEE possa ser de fato um instrumento de 
gestão territorial. Destacou o caráter essencialmente técnico do ZEE, chamando a atenção para 
sua transformação no momento de aprovação nas assembleias legislativas estaduais, podendo 
ganhar outro contorno. Ressaltou que qualquer instrumento de barreira para uso e ocupação do 
solo que contraponha o meio rural se torna um documento obsoleto, recomendando o 
acompanhamento pari passu do desenvolvimento do instrumento de zoneamento, de tal forma 
que se torne efetivamente uma política de uso e ocupação do solo e ordenador de paisagem. 
  
Ennio Candotti (SBPC) sugeriu acrescentar não só a questão cultural, mas também a elaboração 
da cartografia no documento. 
  
Jair Schmitt (MMA) retomou a sugestão do representante da FUNAI, quanto ao item 7.4, com a 
seguinte redação: “elaboração do diagnóstico jurídico-institucional, contemplando as áreas 
institucionais – definidas pelas Terras Indígenas, Unidades de Conservação, dentre outras -, e os 
principais planos, programas, políticas e projetos que têm as unidades da federação como área de 
abrangência, podendo, quando for possível, aproveitar as sinergias para a elaboração de instrumentos 
específicos de planejamento territorial, PGTA, etnomapeamento, plano de manejo, dentre outros”. 
  
Jair Schmitt (MMA) sugeriu que a redação não verse sobre todos os detalhes. Indagou à área 
técnica do Ministério, responsável pela proposta, se haveria alguma objeção em incluir o termo 
cultural no item ponto 7.5. 
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Elaine Coelho (MMA) afirmou não ter objeção. Lembrou que a própria legislação demanda que 
os povos e comunidades tradicionais sejam contemplados. 
  
Jair Schmitt (MMA) confirmou a alteração, proposta pelo representante da SBPC, substituindo o 
termo “meios físico-biótico” por “aspectos físicos, biológicos” e etc. 
  
Daniela Baccas (BNDES) relatou a nova redação do item 5.6: “Não abranger áreas sobrepostas a 
recortes territoriais em que haja outras iniciativas de ZEE em contratação ou execução, 
excetuando-se aqueles casos em que o apoio pretendido visa garantir a execução de etapas do 
processo (planejamento, diagnóstico, prognóstico ou subsídios à implementação) com o objetivo 
de concluir a iniciativa já em curso. Para tanto, o proponente deverá realizar a comprovação 
documental das etapas já executadas quando da apresentação do projeto, bem como 
manifestação do Ministério do Meio Ambiente” e do item 6.2: “organizações privadas sem fins 
lucrativos. As organizações do terceiro setor, tais como associações civis e fundações de direito 
privado, visando à execução da estratégia de ZEE estabelecida pelos estados, excetuando-se as 
atividades típicas de Estado. Para tal, as instituições postulantes devem ter formalizado a parceria 
com a instituição pública pertinente, observadas as disposições da Lei nº 13.019/20143. Ainda, 
deverão ser observados o critério 6.1, no que tange ao arranjo institucional”. 
  
Tiago Mendes (MMA) indagou aos membros sobre a aprovação dos critérios.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou os critérios orientadores para apoio à elaboração, revisão, 
detalhamento e implementação do zoneamento ecológico-econômico (ZEE) com a 
alteração de redação dos itens 5.6, 6.2, 7.4, 7.5 e 8.1, conforme documento anexado à ata.

4. Deliberação sobre a ampliação de recursos para a Chamada Pública 
“Consolidação e fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis e inclusivas”

Daniela Baccas (BNDES) informou que após a conclusão da seleção de projetos no âmbito da 
Chamada Pública “Consolidação e Fortalecimento de Cadeias de Valor Sustentáveis e Inclusivas”, 
uma instituição solicitou a ampliação do orçamento para incorporar a totalidade das propostas 
classificadas no cadastro de reserva. 
  
Ennio Candotti (SBPC) afirmou ser importante a ampliação de recursos, no entanto, sugeriu 
que o COFA tenha maior participação no sistema de avaliação dos resultados por se tratar de um 
alto investimento realizado, com resultados simbolicamente importantes, mas financeiramente ou 
economicamente insustentáveis. 
  
Carlos Edegard (AC) considerou pertinente a proposta da ampliação de recursos. Corroborou 
a sugestão da participação do COFA no sistema de avaliação dos resultados. Registrou a enorme 
relevância desse edital por permitir que os recursos prestigiem iniciativas que mantém a floresta 
em pé, possibilitando condições de renda e trabalho para as comunidades que vivem da floresta, 
frente ao volume de recursos empregado para financiar a agricultura em grande escala. Mencionou 
a questão do avanço da pecuária no estado do Acre. 
  
Adelaide Oliveira (CNI) afirmou a relevância desse recurso, mas externalizou preocupação quanto 
à recuperação de áreas diante do orçamento de órgãos como Ibama ou ICMBio e no que se refere 
à manutenção dos pequenos proprietários nas suas propriedades, e que sejam produtivas, sem 
desmatamento ou queimadas. Ressaltou a importância de um mecanismo de avaliação que impeça 
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que os recursos disponíveis sejam direcionados para uma atividade apenas, para a recuperação, por 
exemplo. Destacou o grande valor da produção sustentável na Amazônia. 
  
Adalberto Val (SBPC) destacou o mérito das cadeias de valor, observando, contudo, a questão da 
estruturação das mesmas pela histórica fragmentação das cadeias na Amazônia. Citou a Rede de 
Soluções para o Desenvolvimento Sustentável (SDSN), iniciativa da Organização das Nações Unidas 
– ONU para todos os países amazônicos,que visa socializar soluções sustentáveis e a possibilidade 
de sua expansão para outras áreas na Amazônia. 
  
Ennio Candotti (SBPC) exprimiu preocupação com os parâmetros de avaliação de sustentabilidade 
com a possibilidade de descarte de experiências importantes que não são sustentáveis do ponto 
de vista econômico, mas que, todavia, são importantes do ponto de vista cultural ou de fixação de 
comunidades nos seusterritórios, fundamental para objetivos políticos e ambientais maiores. 
  
Rodrigo Paranhos (FUNAI) recomendou a inclusão de um indicativo de sugestão de 
encaminhamento de tema na pasta de materiais relativos à reunião. 
  
Tiago Mendes (MMA) sugeriu o registro, para as próximas reuniões, do debate sobre resultados e 
indicadores para que esse monitoramento seja apresentado inclusive com a execução dos projetos. 
  
Jair Schmitt (MMA) informou que o total de recursos financeiros não reembolsáveis da Chamada 
será ampliado. Afirmou que a sustentabilidade das atividadesprodutivas, em que pese a constante 
reflexão sobre o termo, pressupõe algumas bases comuns, como a promoção de uma economia 
sustentável, voltada às florestas. 
  
Destacou, no âmbito operacional do Fundo Amazônia, o trabalho constante de aperfeiçoamento do 
monitoramento e avaliação de efetividade dos projetos, tarefa complexa diante da diversidade de 
projetos e atividades com impactos relativos. Salientou o papel do BNDES como gestor dos recursos 
e o esforço demandado na construção das chamadas públicas, sendo a sua ampliação uma forma 
de reduzir custos de transação dos processos administrativos e, sobretudo, obter mais eficiência e 
eficácia na aplicação do recurso. Lembrou que a Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+) está 
prevista na matriz de impacto de políticas públicas. 
  
Daniela Baccas (BNDES) informou que os projetos supracitados passarão para outra fase, de 
avaliação do BNDES/Fundo Amazônia, o que não significa sua aprovação por esse Comitê. Destacou 
o apoio da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) no que se refere aos indicadores, 
com alocação de equipe para a temática, a fim de proporcionar melhores indicadores e avaliação, 
inclusive de meio termo, do Fundo Amazônia e de temas específicos de projetos apoiados.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou ampliar os recursos para a Chamada Pública “Consolidação e 
fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis e inclusivas” para que o orçamento 
possa abranger projetos passíveis de apoio incluídos no cadastro reserva.

5. Acréscimo de foco de apoio no eixo Ciência, Inovação e Instrumentos 
Econômicos (instrumentos econômicos e negócios de impacto) 

Daniela Baccas (BNDES) informou que o presente ponto já foi objeto de algumas apresentações 
no COFA para a promoção de maior engajamento do setor privado também nas ações de 
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sustentabilidade da Amazônia. Comunicou a necessidade de uma escala maior para as iniciativas 
das cadeias de valor apoiáveis pelo Fundo Amazônia, que já contam com indicadores expressivos. 
  
Afirmou que o acréscimo proposto nas diretrizes e critérios de aplicação de recursos permitirá 
uma abrangência maior de arranjos de atuação, com a possibilidade de combinar recursos da 
iniciativa privada para alavancar ainda mais ações apoiáveis no Fundo. Enfatizou que os recursos 
do setor privado são complementares e que os recursos do Fundo Amazônia estão inseridos no 
apoio às populações tradicionais e os povos indígenas, público alvo do Fundo Amazônia. 
  
Cláudia Zonenschain (BNDES) afirmou que a proposta versa sobre a combinação de recursos 
não reembolsáveis do Fundo Amazônia, que serão utilizados conforme as diretrizes aplicáveis, e 
recursos privados, contribuindo para maior sustentabilidade da região, por meio da promoção da 
conservação e uso sustentável da floresta. 
  
Comunicou a existência de oportunidades de negócios de impacto socioeconômico na Amazônia 
que podem ser associadas às atividades do Fundo Amazônia, alavancando os mesmos, e que esse 
tipo de investimento está além dos recursos do Fundo por envolver um volume e uma expertise de 
acesso a mercados e algumas competências característicos do setor privado. 
  
Destacou que a ideia é envolver um tipo de investidor que não se limita à percepção de risco-
retorno, mas que tem como proposta gerar um impacto socioambiental positivo explícito, que é 
mensurado, reportado e agrega valor às atividades, com impacto nas comunidades locais. A 
proposta, prosseguiu, é criar sinergia entre iniciativas que já estão acontecendo em um 
determinado território. 
  
Esclareceu que a entidade do terceiro setor beneficiária dos recursos do Fundo Amazônia 
formularia uma proposta em parceria com um gestor de fundos privados, que trabalhe com 
investidores de impacto, e o apoio do Fundo Amazônia seria contratado com a organização não 
governamental parceira implementadora de projeto, para ser utilizado em prol do público alvo 
nas atividades apoiáveis. 
  
Ressaltou que esse tipo de apoio será dividido em uma fase de apoio para prospecção dessas 
oportunidades de negócios sustentáveis, fazendo as conexões no território, com emprego de 
recursos do gestor coparticipante, que resultará em um portfólio de oportunidades de investimentos. 
Sublinhou que os recursos do Fundo Amazônia serão empregados a partir do momento em que o 
parceiro implementador estabelecer essa carteira de oportunidades de investimento e o gestor de 
fundos tiver captado um volume mínimo de recursos financeiros privados de impacto. 
  
Na fase de apoio do Fundo Amazônia, prosseguiu, os recursos serão utilizados de forma similar à 
realizada atualmente, dirigidos às comunidades. Destacou que o investimento privado deve estar 
em consonância com os objetivos do Fundo Amazônia, fazendo parte da avaliação da proposta, 
sendo mais um passo para aumentar sua escala de atuação e de impacto e, ao mesmo tempo, 
para aumentar a sustentabilidade financeira dos investimentos em andamento. 
  
Thales Belo (Pará) mencionou que a proposta vai de encontro com a política estadual que 
estabeleceu um ecossistema de fundos com o aporte público/privado. 
  
Ennio Candotti (SBPC) expressou preocupação com a eventual inexistência de empresas que 
respondam ao perfil traçado na proposta e que o risco será absorvido pelos investidores na 
Amazônia desde que a fundo perdido, o que complicará o financiamento a indústrias que têm 
como objetivo a comercialização/implementação de programas de mercado. 
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Em relação ao eixo sobre ciência, sublinhou que a pesquisa científica é fundamental para trazer novas 
ideias e produtos. Citou o interesse do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em investir em 
bionegócios na Amazônia, além do interesse da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) em investir em um fundo participativo junto ao Fundo Amazônia. Destacou a 
necessidade de instituições sólidas que colaborem na realização desses projetos meritórios. 
  
Adelaide Oliveira (CNI) parabenizou a iniciativa. Mencionou a preocupação da instituição no que 
se refere ao incentivo e à criação de mecanismos para fortalecer empresários que trabalham com 
comunidades ligadas à floresta. Registrou o interesse da CNI em agendar um encontro com a 
equipe do Fundo Amazônia para discutir mais detalhadamente a proposta. 
  
Daniela Baccas (BNDES) afirmou que a proposta, baseada em prospecções existentes, permite 
diversos arranjos, desde ecossistemas de inovação, com engajamento de empresas, até outras 
formas não descritas na mesma. Colocou o BNDES à disposição para conversas, inclusive para a 
participação em fóruns, e relatou o diálogo com alguns fundos de investimentos privados que 
possuem o viés de negócio de impacto. 
  
Fez referência à especificidade do terceiro setor que proporciona uma agilidade mais adequada 
para esse tipo de ação, sem prejuízo de outros arranjos. Frisou que o implementador não é o 
gestor do fundo, mas sim a entidade do terceiro setor. Comentou que para o BNDES a ideia de ter 
recursos associados a outros fundos e organismos, até outros bancos, de natureza internacional e 
pública, é positiva, estando ciente dessa possibilidade. 
  
Pedro Neto (Mapa) ressaltou a importância do encadeamento produtivo e citou o trabalho 
realizado no Ministério da Agricultura com as denominadas “pequenas cadeias”. Afirmou ser a 
proposta um excelente indicador vindo do Fundo Amazônia pela possibilidade de financiamento 
que permite. Informou que a iniciativa conta com todo o apoio do Ministério. 
  
Carlos Silva (Contag) expressou receio de a proposta contradizer o papel estratégico do Fundo 
Amazônia. Mencionou instrumentos de fomento disponíveis nas ações estratégicas do governo 
para a Amazônia, necessários para garantir a consolidação de cadeias importantes para esse 
setor da sociedade. 
  
Jair Schmitt (MMA) lembrou que os critérios e diretrizes para o próximo biênio devem ser 
debatidos na próxima reunião do COFA. Ressaltou que o ajuste proposto cria um ambiente de 
oportunidade e atração de recursos privados que possibilita maior sustentação, viabilidade e, 
sobretudo, impacto e resultados dos projetos financiados pelo Fundo Amazônia. Enfatizou que a 
proposta não altera as regras já estabelecidas pelo COFA. 
  
Adalberto Val (SBPC) sugeriu uma abrangência maior para que a redação verse não apenas 
sobre recursos privados nacionais, mas de toda ordem. 
  
Ennio Candotti (SBPC) destacou que o sucesso dos projetos aplicados transforma a escala da 
produção e sua posição geográfica. 
  
Daniela Baccas (BNDES) corroborou a ideia de ampliar a redação. Frisou que a proposta versa 
sobre a incorporação de negócios de impacto e outras ações de impacto e não apenas recursos 
privados, mas de outras fontes, quaisquer que sejam. Afirmou que há organismos internacionais 
colocando recursos nesse tipo de negócio de impacto por ser a Amazônia uma região prioritária 
para o mundo. Quanto aos desafios, lembrou o histórico de acompanhamento na gestão do Fundo, 
e também de outras iniciativas e o avanço nos diálogos para maximizar os resultados. Ressaltou 
que a redação proposta permite que os gestores tenham uma prospecção de projetos 
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estruturantes que possam trazer esse tipo de apoio ao Fundo, combinado de modo a alavancar 
melhor os impactos de desenvolvimento na região. 
  
Bernardino Santos (AP) afirmou que o Amapá ainda tem 97% das áreas preservadas e 72% de 
área de preservação ambiental sem receber nada por toda essa riqueza, sendo necessário, desse 
modo, mudar esse paradigma para que possam receber por esses ativos. Questionou quem irá 
avalizar essas parcerias de recursos privados. 
  
Cláudia Zonenschain (BNDES) informou que o risco do investimento, que não é fruto de recurso 
do Fundo Amazônia, é do investidor que fará o cálculo sobre o mesmo. Afirmou que o recurso do 
Fundo Amazônia vai continuar sendo investido na modalidade não reembolsável, para o seu 
público alvo, e que o risco desse investimento complementar é totalmente do investidor.

– Decisões e encaminhamentos

 ǧ O COFA aprovou o acréscimo de foco de apoio no eixo Ciência, Inovação e Instrumentos 
Econômicos (instrumentos econômicos e negócios de impacto), item “I25 – Instrumentos 
econômicos e negócios de impacto”, no documento de Diretrizes e Critérios para Aplicação 
dos Recursos e Focos de Atuação para o biênio 2017 e 2018, com a seguinte redação: 
“apoio ao desenvolvimento de um ecossistema de negócios de impacto e a outras ações 
de impacto na Amazônia Legal, bem como a instrumentos econômicos que permitam 
combinar os recursos do Fundo Amazônia com recursos privados ou de outras fontes”.

6. Apresentação da Nota Técnica do Centro Integrado de Monitoramento 
Ambiental (CIMAM/SEMAS)

Thales Belo (PA) informou que a Nota Técnica foi produzida pelo Centro Integrado de 
Monitoramento Ambiental (CIMAM/SEMAS) devido a inconsistências nos dados publicados 
pelo Boletim do desmatamento da Amazônia Legal – SAD, divulgado pelo Instituto do Homem 
e Meio Ambiente da Amazônia – Imazon, que concluiu que o Pará foi responsável por 37% do 
desmatamento na Amazônia Legal e 95% de área degradada. 
  
Comunicou que a revisão dos dados constatou a duplicação de polígonos publicados da mesma 
forma e que o Imazon reconheceu a falha. Destacou que os dados publicados por meio do PRODES 
superestimaram o desmatamento do estado, contribuindo para o dado geral, principalmente da 
Amazônia Legal. Informou que as imagens utilizadas pelo estado ofereciam limitações de gestão 
e que o CIMAM surge  com a finalidade de utilizar a tecnologia como ferramenta de gestão, 
transparência e produção de conhecimentos, realizando a coleta diária e sistemática de imagens de 
satélites com uma resolução espacial de maior detalhamento e precisão na identificação dos objetos. 
  
Comunicou o desenvolvimento de uma plataforma online, pública, com imagens de satélite, que 
alerta automaticamente áreas possivelmente degradadas, em um estudo de uso e ocupação do 
solo. Compartilhou o envio de um ofício ao Fundo Amazônia que pleiteia o emprego dos recursos do 
projeto “Programa Municípios Verdes” para desenvolver a plataforma para o estado como um todo. 
Ressaltou que o projeto apoiado pelo Fundo visa fortalecer o apoio institucional à regularização 
ambiental dos imóveis rurais e o fortalecimento da gestão ambiental municipal. Informou a proposta 
de criar uma sala de realidade virtual para o planejamento, análise de risco, ações efetivas e 
monitoramento em 3D para dar suporte à gestão ambiental do estado do Pará. 
  
Tiago Mendes (MMA) reforçou, no âmbito da Portaria nº 373, de 19 de setembro de 2018, a 
necessidade de cumprimento do prazo para o recebimento das informações estaduais sobre a 
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supressão da vegetação nativa autorizada. Destacou que esse expediente é fundamental para a 
divulgação conjunta com o PRODES, com as informações específicas vinculadas à expectativa da 
NDC brasileira.

7. Balanço de atividades e carteira atual do Fundo Amazônia e Relatoria da 
Chamada Pública ‘Recuperação da cobertura florestal’

Daniela Baccas (BNDES) destacou que os números e notícias em relação ao Fundo Amazônia o 
fizeram alcançar um patamar de benchmarking em relação a outros fundos ambientais existentes. 
Informou que o Fundo conta com 102 projetos apoiados, no valor de R$ 1,9 bilhão e que as 
doações da Noruega, Alemanha e Petrobras somam R$ 3,1 bilhões. Em termos de desempenho, 
comunicou a marca significativa de R$ 1 bilhão em desembolsos. Destacou a aprovação de 10 
projetos no corrente ano e que todos estão detalhados no website do Fundo. 
  
Em relação à chamada pública “Consolidação e fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis 
e inclusivas”, comunicou que 80 projetos foram submetidos e desses, 36 passaram na 1ª fase. 
Informou que foram selecionados seis projetos pela Comissão formada por representantes do 
MMA, BNDES e de indicados pelo COFA, que estão em análise pelo BNDES. Destacou que agora 
serão submetidos à análise mais os cinco projetos a partir da aprovação do COFA hoje. 
  
Quanto à chamada pública “Recuperação da Cobertura Vegetal”, informou que foram recebidos 
30 projetos, que estão na primeira fase de habilitação na qual é realizado um checklist conforme 
o edital. Para a fase seguinte, de seleção, ressaltou que são aguardadas as indicações de 
representantes dos estados e da sociedade civil, sendo um indicado pela SBPC, para compor a 
comissão de seleção de projetos para que seja possível avançar no cronograma e encaminhar um 
prognóstico aos proponentes dos projetos. Destacou que essa seleção é relevante para as metas 
brasileiras e para o Fundo Amazônia também. 
  
Raul Oliveira (MMA) sugeriu que os estados indiquem técnicos porque a seleção exige a análise 
de documentos extensos e às vezes, o representante do COFA em si, normalmente não dispõe 
desse tempo. E, prosseguiu, também garantir a manutenção dos indicados, diante da mudança 
na gestão dos órgãos estaduais, evitando a realização de uma nova convocação e o consequente 
atraso na chamada. 
  
Daniela Baccas (BNDES) confirmou estar de acordo com a sugestão do representante do MMA, 
sendo relevante a continuidade e efetiva participação dos representantes na comissão e para 
manter essa característica mista, tão benéfica e participativa, para os projetos do Fundo. Informou 
que o Fundo Amazônia passou por uma profunda avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU), 
que abrangeu desde a sua composição legal, os arranjos financeiros, os monitoramentos, até 
controles e etc. 
  
Comunicou que o feedback recebido foi positivo quanto à gestão do Fundo e que foram feitas 
pequenas recomendações de melhoria. Noticiou também a visita de uma comissão parlamentar da 
Noruega, principal doador em termos de valor, em setembro do corrente ano, sendo uma comitiva 
que avalia a gestão do uso dos recursos do governo norueguês no Brasil e no caso específico, do 
Fundo Amazônia. Relatou a realização de visitas de acompanhamento de alguns projetos nas quais 
a comitiva pode verificar in loco a atuação e efetiva contribuição do apoio do Fundo em várias 
comunidades. Afirmou esperar bons relatórios dessa comissão e da avaliação dos parlamentares. 
  
Ângela Skaf (BNDES) informou a possibilidade de participação do Fundo Amazônia na 24ª 
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(COP 24), em Katowice, na Polônia. 
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Jair Schmitt (MMA) comunicou que o acordo com os doadores vai até 2020 e que 
posteriormente haverá um processo de diálogo para pensar o futuro, seja em relação ao Fundo 
Amazônia como principal instrumento de captação de recursos por resultados de redução de 
desmatamento, mas, sobretudo, à estratégia de REDD+, visando melhores resultados. 
  
Afirmou que o fortalecimento e o funcionamento do Fundo ou de qualquer pagamento por 
resultado dependem do esforço coletivo em reduzir o desmatamento e a degradação. Convidou 
a todos os presentes, considerando as novas gestões tanto no âmbito federal quanto estadual, 
a coordenar e ampliar mais essa contenção de desmatamento. Destacou algumas sinalizações 
importantes que devem ser consideradas nesse processo de negociação internacional, conduzido 
pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério das Relações Exteriores, como o nível de 
emissões florestais em âmbito nacional com a preparação do FREL Nacional, que evidenciam que o 
Brasil está cumprindo seus compromissos. 
  
Informou que o FREL Cerrado já foi avaliado e os resultados de redução serão provavelmente 
entregues no BUR de fevereiro ou março com expectativa de que sejam avaliados até o final de 
2019 com a definição do volume de resultados que o Brasil poderá receber. Comunicou que em 
relação ao FREL Nacional, o grupo técnico de REDD+ está trabalhando para permitir ambicionar 
também uma linha de base do FREL, com um período menor e mais recente frente à atual, de 1996 
a 2015, com os resultados mais recentes para trazer a realidade do desmatamento, conectados às 
políticas brasileiras. 
  
Mencionou o Fórum de Florestas Tropicais, organizado pela Noruega, em Oslo, no qual o 
protagonismo do Brasil foi muito destacado e o Fundo Amazônia comemorou seus 10 anos em um 
evento paralelo. Destacou que a própria participação do Ministro em algumas sessões importantes 
reflete um reconhecimento desse esforço do Brasil e que foram iniciados diálogos pensando o 
futuro do Fundo Amazônia. Por fim, enfatizou o desafio de buscar a redução do desmatamento e 
da degradação florestal em todos os biomas brasileiros.

8. Definição de data da próxima reunião do COFA

A próxima reunião do COFA deverá ser agendada entre abril e maio de 2019, em local a ser definido.

9. Encerramento

André Baby (MT) afirmou que a oportunidade dos estados da Amazônia acessarem os recursos 
tem sido fundamental para a condução e progresso das políticas públicas. Agradeceu os doadores 
e a sensibilidade do Comitê Orientador dado o processo de transição em alguns estados e o 
trabalho realizado nos últimos anos. 
  
Carlos Edegard (AC) corroborou a importância do Fundo Amazônia que contribui efetivamente 
para o Brasil com repercussão para o mundo. Desejou sucesso aos que seguem no Comitê e 
também agradeceu a todos o trabalho realizado. Convidou os presentes para a próxima reunião 
do Fórum dos Governadores da Amazônia, com a participação dos novos governadores eleitos, e 
também para a reunião do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia. 
  
Tiago Mendes (MMA) agradeceu a participação de todos. Afirmou ser permanente não apenas o 
esforço das equipes internas, tanto do BNDES quanto do MMA, mas também de todos os membros 
do COFA. Lembrou a potência do Fundo Amazônia, com disponibilidade de recursos, estrutura 
operacional e uma carteira robusta, que ultrapassou a marca de 100 projetos. 
  
Enfatizou que há poucos fundos internacionais com essa capacidade e alto nível de desembolso, 
além de ampla representatividade. Afirmou que os resultados de 2017 credenciam o Fundo 
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Amazônia a captar eventualmente cerca de 290 milhões de dólares adicionais ao já captado, uma 
proeminente oportunidade para agências do governo federal, estados e municípios em cenários 
de dificuldade fiscal. Sublinhou a importância das decisões tomadas na presente reunião quanto a 
incêndios florestais, no cenário de cadeias produtivas e no zoneamento ecológico-econômico. 
  
Daniela Baccas (BNDES) agradeceu também ao Ministério do Meio Ambiente a estreita parceria 
e todo o apoio da equipe do Fundo Amazônia para a realização da reunião. 
  
Tiago Mendes (MMA) agradeceu a presença e a colaboração de todos, dando por encerrada a 
reunião.

Representantes presentes à reunião: 
Membros do COFA e seus suplentes indicados pelos dirigentes dos órgãos e entidades e designados pelo Presidente do 
BNDES conforme Art. 2º, § 1º do REGIMENTO INTERNO DO COFA.

Legenda: (T) – Titular  /  (S) – Suplente /  (R)  – Representante

Ministério do Meio Ambiente Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento

Thiago de Araújo Mendes (T)
Jair Schmitt (S)

Klenize Chagas Fávero (R) Pedro Alves Corrêa Neto (S)

Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações

Ministério da Justiça – Fundação 
Nacional do Índio

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES

Fábio Donato Soares Larotonda (S) Rodrigo Paranhos Faleiro (T) Marcos Ferrari (T)
Daniela Baccas (R)

Estado do Acre Estado do Amapá Estado do Amazonas

Carlos Edegard de Deus (T) Bernardino Nogueira dos Santos (T) Christina Fischer (R)

Estado do Maranhão Estado do Mato Grosso Estado do Pará

Marcelo de Araújo Costa Coelho (T) André Luis Torre Baby (T) Thales Samuel Matos Belo (T)

Estado do Tocantins Confederação Nacional da Indústria 
– CNI

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
– CONTAG

Leonardo Tette Cintra (T) Adelaide de Fátima G. de Oliveira (S) Carlos Augusto Santos Silva (S)

Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
– COIAB

Fórum Nacional das Atividades de 
Base Florestal – FNBF

Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC

Mário Nicacio (S) Geraldo Bento (T) Adalberto Luis Val (T)
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Ausentes
Casa Civil da Presidência da República
Ministério das Relações Exteriores
Estado de Rondônia
Estado de Roraima
Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento – FBOMS

Especialistas, convidados e observadores
(Art. 5º. do REGIMENTO INTERNO DO COFA)

MMA Embaixada da Alemanha Embaixada da Noruega

Raul Xavier de Oliveira
Gabriel Lui
Elaine Coelho

Simon Triebel Gunhild Oland Santos-Nedrelid
Priscila Santos

BNDES FUNAI FNBF

Ângela Skaf
Claudia Zonenschain
Vivian Costa

Paulo Ibituruna Maria Terezinha de Faria

Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos

SBPC

Rubens Pereira Brito
Suene Moras

Ennio Candotti
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Orientações de apoio Do Fundo Amazônia aos Corpos 
de Bombeiros Militares dos estados da Amazônia Legal 
para a prevenção e combate de incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas   

1. OBJETIVO 
 
1.1. Apoio financeiro a estados da Amazônia Legal, por meio de projetos de seus Corpos de Bombeiros 
Militares, para o fortalecimento e ampliação das ações de prevenção e combate a incêndios e 
queimadas não autorizadas, visando a prevenir e combater o desmatamento e a degradação florestal na 
Amazônia Legal.

2. REGIÃO DE ABRANGÊNCIA

2.1. Amazônia Legal.

3. FORMA DE APOIO 
 
3.1. Colaboração financeira não reembolsável, com recursos do Fundo Amazônia.

4. CONDIÇÕES MÍNIMAS 
 
4.1. A proposta deve apresentar os principais desafios enfrentados pelo estado em relação à prevenção 
e combate de incêndios florestais e queimadas não autorizadas (“situação problema”), incluindo 
histórico recente de quais são as áreas mais atingidas 1 e a identificação das causas mais comuns. A 
proposta deve relacionar os produtos e serviços, com respectivas atividades, que serão desenvolvidas 
com a implementação do projeto, visando ao alcance de seus objetivos. Entende-se por produtos e 
serviços os resultados obtidos ao final de uma série de atividades que integram o projeto. 
 
4.2. A proposta deve apresentar uma estratégia objetiva, para obtenção da redução de ocorrência 
dos incêndios florestais e queimadas, mediante ações preventivas e de combate. Os projetos deverão 
indicar a articulação institucional com os demais atores envolvidos na prevenção e combate a incêndios 
florestais e queimadas não autorizadas, bem como contemplar intervenções de prevenção a incêndios 
florestais e queimadas não autorizadas, tais como disseminação de técnicas alternativas ao uso do fogo, 
técnicas para substituição do uso do fogo no meio rural, quando aplicável, e técnicas de queimadas 
controlada , visando a implementação do manejo integrado do fogo nas Unidades de Conservação, 
Terras Indígenas, Assentamentos da Reforma Agrária, áreas privadas, entre outros. agrária ou áreas 
privadas, entre outros, com sua localização geográfica.  
 

4.3. No caso do projeto prever atividades em Unidades de Conservação, Terras Indígenas, 
Assentamentos da Reforma Agrária e terras públicas da União, cuja competência de atuação for 
dos órgãos e entidades federais de meio ambiente, deverá ser acrescido de carta de anuência ou 
instrumento de parceria do respectivo órgão ou entidade competente. 
 
4.4. Deverão ser observados, cumulativamente às orientações contidas neste documento, as Diretrizes 
e os Critérios do Fundo Amazônia, estabelecidos pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia, 
as políticas operacionais do BNDES, as salvaguardas de REDD+ e as eventuais políticas públicas 
relacionadas às ações a serem implementadas.  

1. Como unidades de conservação da natureza, terras indígenas, assentamentos da reforma agrária ou áreas privadas, entre 
outros, com sua localização geográfica.
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4.5. O Proponente deverá informar no projeto: 

a. Quantidade total de servidores do quadro próprio do Corpo de Bombeiros Militar;  

b. Quantidade de servidores do quadro próprio do Corpo de Bombeiros Militar que atuam na 
prevenção e combate a incêndios florestais equeimadas não autorizadas, tais como os grupa-
mentos ambientais;

c. Orçamento geral do Corpo de Bombeiros Militar executado nos últimos quatro anos e orça-
mento do Corpo de Bombeiros Militar executadonos últimos quatro anos exclusivamente 
com ações de prevenção e combate a incêndios florestais;

d. A existência (ou não) de instrumentos que formalizem a cooperação entre o Corpo de 
Bombeiros Militar e: 
I. outros Corpos de Bombeiros Militares da Amazônia Legal; 

II. entes federais com incumbência de combate a incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas;

III. órgãos estaduais de meio ambiente e outras instituições envolvidas na prevenção e 
combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas. 

Caso não exista instrumento jurídico relativo aos itens (ii) e (iii), estes deverão ser juntados até 
antes da aprovação do projeto. Com relação ao item (i), o proponente deverá apresentar como 
pretende estabelecer a integração com outros estados e será avaliada necessidade ou não de 
estabelecimento de parceria formal para tanto. 

e. A participação (ou não) do Corpo de Bombeiros Militar em comitê para a gestão e governança 
de ações conjuntas de combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas; 
Deverão ser apresentadas informações sobre os seguintes indicadores: 

I. n° de focos de calor nas áreas de implementação das ações do projeto (média do 
número de focos de calor nos 5 (cinco) anos anteriores à implementação das ações do 
projeto); 

II. n° de focos de calor verificados pelo Corpo de Bombeiros Militar nessas áreas (ano 
anterior); 

III. n° de incêndios florestais ou queimadas não autorizadas combatidos pelo Corpo de 
Bombeiros Militar nessas áreas (ano anterior), bem como deverão ser apresentadas as 
metas esperadas para esses indicadores ao término da implementação do projeto. 

IV. Apresentar, se disponível em sistemas oficiais do governo estadual ou federal, informa-
ções sobre áreas atingidas por incêndios florestais na área de atuação do projeto, bem 
como metas esperadas para esse indicador (redução de áreas atingidas por incêndios) 
ao término do projeto.  

f. Deverá ser apresentado indicador relativo às ações a serem implementadas pelo projeto des-
tinadas à prevenção de incêndios florestais e queimadas não autorizadas, objetivando medir 
o grau de difusão de técnicas 2 de prevenção de incêndios florestais ou rurais. 

g. Deverão ser informados ainda pelo Corpo de Bombeiros Militar:  

2.  Poderão, por exemplo, ser medidos o número de agricultores qualificados em técnicas de queimadas controladas e prevenção de 
incêndios florestais, número de pessoas capacitadas em técnicas alternativas ao uso do fogo, número de eventos de capacitação, 
quantidade de cartilhas educativas efetivamente distribuídas etc.
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I. n° de operações de combate a incêndios florestais ou queimadas não autorizadas reali-
zadas em parceria com órgãos federais no ano anterior; 

II. n° de operações de combate a incêndios florestais ou queimadas não autorizadas reali-
zadas em parceria com outros Corpos de Bombeiros Militares no ano anterior; 

III. n° de ações de apoio à fiscalização ambiental realizadas por outros órgãos estaduais e 
federais competentes no ano anterior. 

5. PROPONENTES 
 
5.1. Os projetos devem ser apresentados pelos estados da Amazônia Legal, por meio de seus Corpos 
de Bombeiros Militares, e serão implementados e gerenciados sob sua responsabilidade.

6. ATIVIDADES APOIÁVEIS 
 
Os projetos devem estar em conformidade com a legislação pertinente e deverão prever atividades nos 
dois componentes a seguir (1 e 2), justificando como os mesmos se interrelacionam: 
 

1. Componente fortalecimento institucional: serão apoiados exclusivamente os itens 
imprescindíveis para a prevenção e combate aos incêndios florestais e queimadas não autorizadas, 
relacionados a seguir: 
 
Produto 1.1 - Sistemas informatizados: 

I. Desenvolvimento de sistemas estaduais de prevenção e monitoramento de incêndios 
florestais e queimadas não autorizadas;

II. Integração das informações sobre autorizações de queimadas controlada emitidas pelos 
estados com o Sistema Nacional de Informações sobre o Fogo – Sisfogo, por meio de 
suporte à integração de sistemas;

III. Integração de outros sistemas relevantes tais como os relativos ao gerenciamento de 
pessoal e de resposta ao combate a incêndios. 

Produto 1.2 - Agentes públicos capacitados: 

I. Capacitação de agentes públicos estaduais que atuam na prevenção e combate a incên-
dios florestais e queimadas não autorizadas e em manejo integrado do fogo. 

 
Produto 1.3 - Infraestrutura e equipamentos: 

I. Disponibilização de sistemas de tecnologia da informação, hardware, software e serviços 
de suporte e de Internet;

II. Aquisição ou locação de veículos, embarcações, tanquesreboque, caminhões autotan-
que florestal, aeronaves, equipamentos (inclusive equipamentos de proteção individual) 
e mobiliários, desde que diretamente relacionados às atividades do projeto;

III. Construção e reforma de instalações voltadas à realização de ações de prevenção e com-
bate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas, tais como bases operacionais. 

2. Componente prevenção, combate, monitoramento e fiscalização: serão apoiados a 
contratação de consultoria e prestação de serviços especializados, a aquisição ou locação de 
máquinas e equipamentos, a aquisição de insumos e despesas com logística para os produtos 
relacionados a seguir:
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Produto 2.1 - Prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas 

I. Capacitação de agricultores em técnicas de queimadas controladas e prevenção de 
incêndios florestais e em técnicas alternativas ao uso do fogo; produção de cartilhas 
educativas ou outas mídias para a disseminação de técnicas alternativas ao uso do fogo 
e formação de brigadas civis de prevenção e combate ao fogo.

II. Capacitação para o manejo integrado do fogo Unidades de Conservação, Terras 
Indígenas, Assentamentos da Reforma Agrária, áreas privadas, entre outros quando 
aplicável, mediante a utilização de queimadas prescritas durante o período chuvoso, até 
o início do período de seca, com vistas a garantir a conservação e o uso sustentável de 
ecossistemas.

III. Execução de missões de verificação de focos de calor e de combate a incêndios flores-
tais e queimadas não autorizadas, incluindo ações conjuntas com Corpos de Bombeiros 
Militares e outros atores envolvidos na prevenção e combate a incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas, tais como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – ICMBio e órgãos estaduais de meio ambiente.

Produto 2.2 - Monitoramento de incêndios florestais, queimadas não autorizadas e 
infrações ambientais e apoio a operações de fiscalização ambiental

I. Monitoramento e fiscalização dos planos de queima ou de manejo integrado do fogo, em 
especial no entorno de Unidades de Conservação e Terras Indígenas.

II. Análises de informações para identificação e caracterização de incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas.

III. Execução de ações de monitoramento de infrações ambientais e de apoio à fiscalização 
ambiental realizadas por outros órgãos estaduais e federais competentes.

IV. Instauração de processos administrativos sancionadores para responsabilização pelas 
infrações ambientais relacionadas aos incêndios florestais e queimadas não autorizadas.

7. VALORES E PRAZOS DOS PROJETOS

7.1. O valor a ser financiado com recursos não reembolsáveis para cada um dos estados da 
Amazônia Legal é de até R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), sujeito à análise da 
capacidade de execução e histórico de implementação de projetos do Corpo de Bombeiros Militar, 
bem como da proporcionalidade da ocorrência de incêndios florestais nos estados
que compõem a Amazônia Legal.

7.2. Será considerada a capacidade institucional e orçamentária do Corpo de Bombeiros Militar de 
fazer frente aos itens solicitados no projeto.

7.3. Deverá ser demonstrada a capacidade financeira do Corpo de Bombeiros Militar para assegurar 
a manutenção dos equipamentos e sustentabilidade das ações apoiadas pelo projeto.

7.4. Os projetos deverão apresentar um prazo máximo de execução de 3 (três) anos.

8. ITENS FINANCIÁVEIS

8.1. Serviços Técnicos Especializados e de Apoio;

8.2. Obras Civis;

8.3. Máquinas e Equipamentos Nacionais e Importados, desde que não haja similar Nacional;
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8.4. Móveis e Utensílios;

8.5. Softwares;

8.6. Insumos; e

8.7. Passagens.

Para a estruturação do orçamento deverão ser observadas as orientações constantes na Consulta 
Prévia eletrônica do Fundo Amazônia, sendo que a solicitação de apoio financeiro ao Fundo Amazônia é 
feita por intermédio do envio de Consulta Prévia eletrônica por meio do link: 
https://web.bndes.gov.br/ConsultaEletronica/fundoamazonia/

9. ITENS NÃO-FINANCIÁVEIS

9.1. Pagamento de diárias, salários ou qualquer tipo de remuneração a agentes públicos, tais como 
servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no exercício de função pública em 
qualquer das três esferas de governo.

9.2. Despesas com serviços terceirizados e consultorias prestados por empregados ou dirigentes da 
proponente, ou por servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa no exercício de função pública.

9.3. Aquisição de terrenos e bens imóveis.

9.4. Pagamento de dívidas.

9.5. Pagamento de impostos ou tributos que não sejam inerentes e/ou parte integrante do custeio 
ou investimentos realizados pelo projeto. Essa restrição não se aplica a tributos relacionados às 
atividades dos projetos, como ICMS incluído nos preços dos produtos, encargos trabalhistas, INSS 
sobre o pagamento de serviços de pessoa física etc.

9.6. Multas, juros de mora, taxas e impostos em atraso e penalidades de qualquer natureza.
 
9.7. Atividades relacionadas à comunicação institucional da proponente.
 
9.8. Viagens para atividades institucionais não relacionadas ao projeto.
 
9.9. Compra de armamentos.
 
9.10. Aquisição de animais.

10. CONTRAPARTIDA

10.1. O proponente deve apresentar contrapartida e/ou contribuições não financeiras, 
demonstrando adicionalidade aos recursos tomados junto ao Fundo Amazônia e produzindo um 
efeito multiplicador para o investimentos do Fundo, de forma a garantir efetividade na redução dos 
incêndios florestais. As contrapartidas podem se dar na forma de recursos financeiros diretamente 
investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas indiretas.

10.2. O estado proponente deverá assegurar a criação ou manutenção de quadros técnicos 
qualificados no Corpo de Bombeiros Militar para o planejamento, operacionalização, gerenciamento, 
monitoramento e avaliação das ações do projeto, compatíveis com as necessidades e demandas de 
prevenção e combate a incêndios florestais e queimada não autorizadas na área de sua atuação.

10.3. O estado proponente deverá constituir uma equipe com o objetivo de implementar o projeto 
e se responsabilizar com a formação de uma equipe estável que dê continuidade às ações de 
prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas após a execução do 
projeto apoiado.

https://web.bndes.gov.br/ConsultaEletronica/fundoamazonia/
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Orientações para o apoio à elaboração, revisão, 
detalhamento e implementação do zoneamento 
ecológico-econômico (ZEE)

1. CONTEXTO

O zoneamento ecológico-econômico (ZEE) é um instrumento de planejamento territorial previsto na 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) e regulamentado pelo Decreto nº 4.297/2002. Ele 
tem por finalidade a promoção do uso racional de recursos naturais dos diversos ambientes do território
nacional tendo como diretriz o princípio da sustentabilidade. Dessa forma, o ZEE garante o equilíbrio entre 
o desenvolvimento econômico e a preservação dos serviços prestados pelos ecossistemas brasileiros. 

Tendo em perspectiva seu fluxo metodológico de elaboração, conforme consta no documento 
intitulado “Diretrizes Metodológicas para o ZEE do Território Nacional” do ano de 2006 e nos critérios 
estabelecidos no escopo do Decreto nº 4.297/2002, o ZEE compreende quatro etapas: planejamento, 
diagnóstico, prognóstico e subsídios à implementação. Parte-se inicialmente da mobilização dos 
recursos, da estruturação dos arranjos institucionais e da identificação das principais problemáticas 
relacionadas à ocupação e ao uso do território. Em seguida, realiza-se o correspondente diagnóstico 
integrado dos meios físicobiótico, socioeconômico e jurídico-institucional, além do estabelecimento 
de cenários exploratórios para a proposição de diretrizes legais e programáticas para cada unidade 
territorial identificada. É importante ressaltar que as diretrizes são acompanhadas por um plano de 
ações e medidas de comunicação e capacitação que contribuam para a implementação do instrumento. 
Neste sentido, converte-se em um instrumento balizador e integrador do processo de planejamento 
territorial, transversal ao conjunto das políticas setoriais. 

No âmbito de competência do Poder Público Federal, o ZEE é coordenado e elaborado por dois 
colegiados, a Comissão Coordenadora do ZEE do Território Nacional (CCZEE) e o Grupo de Trabalho 
Permanente para a Execução do ZEE (Consórcio ZEE Brasil), conforme consta no Decreto de 28 de 
dezembro de 2001.

A CCZEE, criada inicialmente pelo Decreto nº 99.540/1990 e posteriormente reestruturada pelo Decreto 
de 28 de dezembro de 2001, tem como atribuições: 

I. planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos de ZEE e

II. articular com os estados, apoiando-os na execução dos seus respectivos trabalhos de 
ZEE, compatibilizando seus trabalhos com aqueles executados pelo Governo Federal. 
Atualmente, a CCZEE é composta por 12 ministérios, observando a Lei nº 13.341/2016, 
sendo coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente.

Por sua vez, o Consórcio ZEE Brasil tem por finalidade principal assessorar tecnicamente a CCZEE. As 
atribuições desse colegiado técnico são: 

I. executar trabalhos de ZEE a cargo do Governo Federal; 

II. servir como órgão de assessoria técnica à CCZEE; 

III. elaborar a linha metodológica do ZEE em nível nacional; 

IV. orientar a elaboração do termo de referência do ZEE à nível nacional; 

V. coordenar o intercâmbio técnico e metodológico junto aos estados com vistas à elabo-
ração e acompanhamento dos seus respectivos ZEE; e 

VI. prestar assessoria técnica aos estados da federação. Atualmente, esse colegiado conta 
com a participação de 15 instituições com os mais variados conhecimentos técnicos. 

Maiores informações de ambos os colegiados que integram o intitulado Programa ZEE Brasil 
podem ser acessados no sítio eletrônico do MMA. http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/
zoneamentoterritorial
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Para além da execução dos projetos de ZEE a cargo do Governo Federal e em conformidade com o 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), o Programa ZEE Brasil, ao longo de mais de 25 anos de 
atuação, apoia os diversos estados em suas agendas de zoneamento ecológico-econômico. Isso ocorre,
tanto no aspecto técnico quanto no financeiro, uma vez que o instrumento é executado de forma 
compartilhada entre a União, os estados e os municípios, conforme preconiza a Lei Complementar nº 
140/2011. / Assim, ao mesmo tempo em que foi concluída a elaboração do Macrozoneamento Ecológico-
Econômico (MacroZEE) da Amazônia Legal, instituído pelo Decreto nº 7.378/2010 em que coordena o 
desenvolvimento do MacroZEE da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) tem buscado fortalecer a cooperação institucional, técnica e financeira com as unidades da 
federação, no sentido de viabilizar a execução de suas iniciativas de ZEE, bem como garantir a respectiva 
aproximação com as instituições que fazem parte do Programa ZEE Brasil. Por fim, a situação detalhada 
dos ZEE nos estados pode ser consultada no sítio eletrônico do MMA.

http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/zoneamento-territorial/zee-nosestados. / Visto o exposto, e 
considerando o papel do MMA em coordenar ambos os colegiados responsáveis pelo ZEE à nível federal, o 
apoio financeiro do Fundo Amazônia – estabelecido pelo Decreto nº 6.527/2008 e que possui o ZEE como 
uma das áreas estratégicas de apoio (art. 1º, inciso V) – tem por objetivo garantir os meios operacionais 
necessários aos estados e instituições da Amazônia legal na execução da tarefa compartilhada de gerir e 
ordenar o território brasileiro, tendo em perspectiva o princípio da sustentabilidade.

2. OBJETIVO

Apoio financeiro a projetos para a elaboração, revisão, detalhamento e implementação de seus 
respectivos processos de zoneamento ecológicoeconômico na Amazônia Legal.

3. REGIÃO DE ABRANGÊNCIA

Amazônia Legal, compreendendo, no mínimo, o zoneamento ecológicoeconômico completo de uma 
Unidade da Federação.

4. FORMA DE APOIO
Colaboração financeira não reembolsável, com recursos do Fundo Amazônia.

5. CONDIÇÕES MÍNIMAS

5.1. A proposta de projeto a ser submetida deve relacionar os seus objetivos, identificando os 
efeitos diretos e indiretos esperados da intervenção;

5.2. A proposta deve relacionar os produtos e serviços, com respectivas atividades, que serão 
desenvolvidas com a implantação do projeto, visando ao alcance de seus objetivos. Entende-se por 
produtos e serviços os resultados obtidos ao final de uma série de atividades que integram o projeto.

5.3. A proposta deve apresentar a estratégia de implantação e gestão do projeto, contendo, por 
exemplo, como será: o acompanhamento das atividades e da implantação dos produtos/serviços; 
a integração das frentes de trabalho; e o controle de gastos do projeto, de forma a garantir que os 
produtos e serviços sejam entregues e o objetivo alcançado. Caso haja mais de uma instituição 
participante, a proposta deverá apresentar como será a governança e a participação de cada uma 
das instituições nas atividades previstas.

5.4. O projeto deverá atender às Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Recursos e Focos de 
Atuação para o Biênio vigentes, estabelecidos pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia;

5.5. O Projeto deve considerar o atendimento às salvaguardas a serem observadas na 
implementação de ações para a Redução de Emissões provenientes do Desmatamento e da 
Degradação Florestal -REDD+3 3;

3. Disponível em http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/monitoramento-eavaliacao/ salvaguardas-de-redd/

http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/zoneamento-territorial/zee-nosestados
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5.6. Não abranger áreas sobrepostas a recortes territoriais em que haja outras iniciativas de ZEE 
em contratação ou execução4 4, excetuando-se aqueles casos em que o apoio pretendido visa 
garantir a execução de etapas do processo (planejamento, diagnóstico, prognóstico ou subsídios à 
implementação) com o objetivo de concluir a iniciativa já em curso. Para tanto, o proponente deverá 
realizar a comprovação documental das etapas já executadas quando da apresentação do projeto, 
bem como manifestação do Ministério do Meio Ambiente.

5.7. A instituição postulante deve possuir Acordo de Cooperação (AC) com o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) visando formalizar o devido acompanhamento dos respectivos projetos, por meio 
da CCZEE e do Consórcio ZEE Brasil.

5.8. A proposta de projeto deve observar as Diretrizes Metodológicas para o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Brasil, publicadas pelo Ministério do Meio Ambiente em 2006, e os critérios mínimos 
contidos no Decreto nº 4.297/2002, buscando garantir a sinergia do projeto com os dispositivos 
previstos na Lei nº 12.651/2012;

5.9. A proposta de projeto deverá observar a integração com os ZEEs existentes, tanto a nível 
federal – especialmente o MacroZEE da Amazônia Legal – quanto no nível estadual, buscando a 
devida harmonização entre as diferentes iniciativas;

5.10. Informação, sensibilização, mobilização e consulta aos diversos atores e setores, cuja 
representação seja estratégica na gestão do território abrangido pelo ZEE, com a estruturação de 
arranjo institucional específico para este fim;

5.11. A proposta de projeto deve estabelecer um plano de ação operativo para cada uma das 
diretrizes de ação que serão, porventura, definidas no processo de ZEE, no intuito de fortalecer a 
implementação do instrumento; 

5.12. O projeto deve contemplar a divulgação das informações referentes aos ZEEs estaduais em 
linguagem clara, apropriada e acessível a todos, em meiosfísicos ou eletrônicos, observando a Lei nº 
12.527/2011.

6. PROPONENTES

Os projetos podem ser apresentados pelas seguintes instituições:

6.1. Governos estaduais: projeto apresentado pelo governo estadual, prioritariamente pelo órgão 
estadual que legalmente possui atribuições de coordenação da agenda de ZEE. Em conformidade 
com o art. 9º do Decreto nº 4.297/2002, o estado deverá contar com um arranjo institucional 
específico, destinado a assegurar a gestão descentralizada do processo de elaboração e 
implementação do ZEE, mediante o estabelecimento de uma comissão de coordenação estadual do 
instrumento, com caráter deliberativo e participativo, e de um grupo de trabalho técnico, contando 
com equipe multidisciplinar. Ademais, a citada comissão de coordenação deverá contar com a 
participação efetiva de atores e setores estratégicos do estado, tanto da esfera pública quanto da 
sociedade civil, devidamente designados e nomeados.

6.2 organizações privadas sem fins lucrativos. As organizações do terceiro setor, tais 
como associações civis e fundações de direito privado, visando à execução da estratégia de ZEE 
estabelecida pelos estados, excetuando-se as atividades típicas de Estado. Para tal, as instituições 
postulantes devem ter formalizado a parceria com a instituição pública pertinente, observadas as 
disposições da Lei nº 13.019/2014 5. Ainda, deverão ser observados o critério 6.1, no que tange ao 
arranjo institucional.

4. Tabela gerencial de acompanhamento das iniciativas de ZEE em andamento disponível em:
http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/zoneamento-territorial/zee-nos-estados.html

5. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.
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7. ATIVIDADES APOIÁVEIS

Os projetos devem estar em conformidade com a legislação pertinente e poderão prever atividades 
dentro dos seguintes produtos e serviços, sendo que os itens 7.14 e 7.15 são de entrega obrigatória ao 
final do projeto, com a devida validação do órgão ambiental competente.

7.1. Apoio à etapa de planejamento do ZEE, por meio da execução de atividades relacionadas 
à identificação dos objetivos e problemáticas que motivaram aelaboração do zoneamento, à 
sensibilização e mobilização dos atores e arranjos institucionais a serem envolvidos no ZEE e ao 
mapeamento de informações que deverão ser utilizadas durante o processo;

7.2. Elaboração do diagnóstico dos recursos naturais, com a respectiva identificação das unidades 
dos sistemas ambientais, contemplando, dentre outros aspectos, a geomorfologia, geologia, 
climatologia, pedologia, hidrologia e cobertura vegetal do território;

7.3. Elaboração do diagnóstico socioeconômico, com as tendências de ocupação e articulação. 
Elementos importantes desse diagnóstico são a rede urbana e os diversos modais logísticos 
existentes e projetados (rodovias, ferrovias, infraestrutura energética, portos e aeroportos), 
acompanhados pelo mapeamento das diferentes redes traçadas pelos principais agentes 
econômicos que atuam no território, em especial os segmentos agropecuários, madeireiros, 
minerários e siderúrgicos, que articulam o sistema urbano e a apropriação da terra e do subsolo. 
As condições de vida da população devem ser abordadas por indicadores que contemplem, pelo 
menos, a situação da saúde, da educação, do mercado de trabalho e do saneamento básico, bem 
como da dinâmica demográfica; 

7.4. Elaboração do diagnóstico jurídico-institucional, contemplando as áreas institucionais – 
definidas pelas Terras Indígenas, Unidades de Conservação, dentre outras -, e os principais planos, 
programas, políticas e projetos que têm as unidades da federação como área de abrangência, 
podendo, quando for possível, aproveitar as sinergias para a elaboração de instrumentos específicos 
de planejamento territorial (PGTA, etnomapeamento, plano de manejo, dentre outros); 

7.5. Elaboração da análise situação do atual do território, contemplando de forma integrada e crítica 
aspectos físicos, biológicos, socioeconômicos, culturais e jurídico-institucionais que considerem 
a descrição das tendências de ocupação do território e a consequente pressão sobre os recursos 
naturais e o estado de conservação dos ecossistemas; 

7.6. Levantamento das potencialidades naturais existentes no território, definidas pelos serviços 
prestados pelos ecossistemas, incluindo, dentre outros aspectos, a aptidão agrícola dos solos, 
a provisão de água, o controle da erosão, os recursos minerais metálicos e não metálicos, o 
potencial madeireiro e não madeireiro, o potencial de geração de energias renováveis, os sítios para 
ecoturismo e recreação, etc.;

7.7. Análise da fragilidade natural potencial, definida por indicadores de perda da biodiversidade 
(por meio, inclusive, da análise da dinâmica recente da supressão da vegetação para uso alternativo 
do solo), pela perda de solo por erosão, pelo comprometimento da quantidade e qualidade dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, dos riscos de cheias, inundações e secas, pela 
ampliação das áreas degradadas, etc.; 

7.8. Elaboração de cenários prospectivos, com a identificação das tendências futuras de 
comportamento dos principais vetores que condicionam a ocupação do território em questão, 
considerando-se as tendências de uso da terra, os fluxos econômicos e populacionais, a localização 
das infraestruturas e a circulação da informação, a dinâmica do desmatamento e as necessidades 
de preservação e conservação dos ecossistemas e seus bens e serviços; 

7.9. Realização de discussões e debates acerca da situação atual do território, dos cenários 
prospectivos, da proposta de gestão do território e do plano de ação com órgãos públicos e 
segmentos representativos da sociedade civil para adequação e legitimação dos produtos gerados; 
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7.10. Desenvolvimento de indicadores e de proposta de sistema de monitoramento e avaliação da 
implementação do ZEE, considerando tanto parâmetros de qualidade ambiental quanto as diretrizes 
definidas na proposta de gestão e no próprio plano de ação do zoneamento; 

7.11. Realização de atividades de levantamento de informações primárias a fim promover 
detalhamento de áreas prioritárias definidas em iniciativas de ZEEs já elaborados; 

7.12. Estruturação de laboratórios visando ampliar a capacidade institucional e disponibilização 
na internet do Banco de Dados Geográficos (BDG) sistematizado com as geoinformações utilizadas 
e geradas durante a elaboração do ZEE, seguindo, no que couber, os padrões estabelecidos pela 
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE); 

7.13. Realização de cursos de capacitação com gestores e técnicos públicos e da sociedade civil, na 
aplicação dos produtos gerados pelo ZEE; 

7.14. Definição de proposta de gestão do território, contendo a delimitação de zonas e subzonas 
de intervenção em função da correlação dos produtos gerados pela análise da situação atual 
do território e pelos cenários prospectivos, às quais devem estar associadas diretrizes gerais e 
específicas de ação, a serem consideradas pelos atores públicos e privados, de acordo com as 
especificidades de cada zona e subzona;

7.15. Elaboração de plano de ação de caráter operativo, contendo os planos, programas, políticas 
e projetos que contribuem para viabilizar as atividades apontadas como adequadas a cada zona e 
subzona, identificando os órgãos responsáveis por tais ações e suas respectivas fontes de recursos. 
Essa identificação deve ser capaz de contemplar, também, eventuais lacunas e incongruências nos 
planos, programas, políticas e projetos existentes, propondo ações complementares que contribuam 
para viabilizar as atividades identificadas como adequadas para cada zona e subzona. Este plano 
de ação deve contemplar, também, proposta de estratégias e mecanismos de integração do ZEE 
com outros instrumentos que contribuem para orientar o processo de ocupação e uso do território, 
como, dentre outros, o licenciamento ambiental, a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, 
os programas de regularização ambiental, as linhas de incentivo e benefícios fiscais e os fundos de 
financiamento; 

8. VALORES E PRAZOS DOS PROJETOS

8.1.  O valor do apoio do Fundo Amazônia para cada projeto apresentado poderá ser de até R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais).  

8.2. Os projetos a serem apresentados deverão ter prazo máximo de execução de até 36 meses. 

9. ITENS FINANCIÁVEIS

9.1.Recursos Humanos Próprios (RH);

9.2.Consultoria e Prestação de Serviços Especializados (CPSE);

9.3.Serviços de Apoio (SA);

9.4.Máquinas, Equipamentos e outros bens (M&EQ);

9.5.Insumos (INS);

9.6.Logística (LOG);

9.7. Despesas Administrativas diretamente associadas ao projeto, somente no caso de 
proponentes do terceiro setor. Até 10% do valor total do projeto poderão ser utilizados para cobrir 
custos administrativos de manutenção e funcionamento da entidade. Esses custos deverão ser 
comprovados e farão parte da prestação de contas. Não será admitida a inclusão, no projeto, de taxa 
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de administração, gerência, ou similares. 

Para a estruturação do orçamento deverão ser observadas as orientações do “GUIA DE 
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO”, disponível no sítio eletrônico do Fundo Amazônia. 
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-
publica/Chamada_Publica_RCV_Guia_de_elaboracao_de_orcamento.docx

10. ITENS NÃO-FINANCIÁVEIS

10.1. Pagamento de indenizações por desapropriação; 

10.2. Pagamento de taxa de administração à proponente; 

10.3. Pagamento de diárias, salários ou qualquer tipo de remuneração a agentes públicos, tais 
como servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no exercício de função 
pública em qualquer das três esferas de governo; 

10.4. Despesas com serviços terceirizados e consultorias prestados por empregados ou dirigentes 
da proponente, ou por servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa no exercício de função 
pública; 

10.5. Aquisição de bens imóveis (terrenos e edificações);  

10.6. Pagamento de dívidas; 

10.7. Pagamento de impostos ou tributos que não sejam inerentes e/ou parte integrante do custeio 
ou investimentos realizados pelo projeto (essa restrição não se aplica a tributos relacionados às 
atividades dos projetos, como ICMS incluído nos preços dos produtos; impostos e contribuições 
sobre o pagamento de serviços de pessoa física etc.);  

10.8. Multas, juros de mora, taxas e impostos em atraso e penalidades de qualquer natureza;  

10.9. Compra de armamentos;  

11. CONTRAPARTIDA

O proponente deverá apresentar contrapartida na forma de recursos financeiros diretamente investidos 
no projeto e/ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas indiretas. Ademais, o proponente 
deverá adotar providências para assegurar a criação ou manutenção de quadros técnicos qualificados 
para o atendimento das demandas inerentes aos processos de ZEE, constituindo, no âmbito do 
órgão estadual que legalmente possui atribuições de coordenação da agenda de ZEE, uma equipe 
multidisciplinar que dê continuidade às ações da agenda após a execução do projeto apoiado. 

12. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Serão apreciadas, no máximo, uma proposta para cada Estado da Amazônia Legal.

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_RCV_Guia_de_elaboracao_de_orcamento.docx
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_RCV_Guia_de_elaboracao_de_orcamento.docx
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_RCV_Guia_de_elaboracao_de_orcamento.docx
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_RCV_Guia_de_elaboracao_de_orcamento.docx

