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1. Resumo Executivo 
O fogo é um dos instrumentos mais utilizados nas atividades produtivas tradicionais, em 
função da cultura do corte-queima para a limpeza de roçados e transformação da floresta 
em pastagem. Quando as queimas são realizadas com o correto manejo e orientadas 
pelas autoridades competentes, não representam riscos à conservação da biodiversidade. 
Porém, a relação entre as queimadas irregulares e o desmatamento não é nova. Quando 
não controlado, o fogo pode consumir vastas regiões do território, causando perdas na 
biodiversidade, na produção agrícola e até mesmo nas populações humanas, além de 
inúmeros prejuízos econômicos diretos e indiretos.

O desmatamento, por sua vez, pode ser realizado de forma manual com derrubada e 
posterior queima ou mecanizada, com uso de máquinas, encoivaramento e queima, sem o 
aproveitamento dos resíduos. Quando o desmatamento é finalizado com limpeza do solo 
por meio de queimadas, além da perda de biodiversidade pela falta de controle do fogo, 
ocorre outro problema: o fogo também acaba destruindo os microrganismos que realizam a 
decomposição da matéria orgânica que promovem a reciclagem dos nutrientes necessários 
às plantas. A perda de matéria orgânica deixa o solo mais exposto à erosão e à ação das 
chuvas, acentuando o seu empobrecimento.

Além de causar perda de florestas e biodiversidade, nos casos em que é realizada de forma 
não controlada, a queimada1 pode se alastrar tornando-se um incêndio2, causando inúmeros 
prejuízos socioambientais. As queimadas também liberam na atmosfera gases que, quando 
em concentração muito elevada, prejudicam a saúde humana. Esses efeitos das queimadas 
devem ser levados em consideração quando se analisam iniciativas de combate a incêndios 
florestais.

Para combater as ações que contribuem para o desmatamento, o Fundo Amazônia (FA) 
ampliou o apoio para ações relacionadas com a prevenção e o combate a incêndios florestais 
e queimadas não autorizadas na Amazônia Legal. Nesse relatório, será apresentado os 
resultados da avaliação de quatro projetos relativos ao combate a incêndios florestais e 
queimadas ilegais que foram contratados entre 2012 e 2013. 

Cada um desses projetos possui sua área de atuação em um diferente estado da Amazônia: 
Acre, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Juntos, os projetos abrangem um total de 61 municípios 
em sua proposta original, o que equivale a uma área de aproximadamente 47,29 milhões de 
hectares (ha), correspondendo a 18,2% da extensão territorial total dos estados envolvidos e 
9,1% da área total da Amazônia. Os prazos de execução dos projetos variam de 54, o menor, 
a 83 meses, o maior e o valor total dos projetos foi de R$ 60,2 milhões, sendo o apoio do 
Fundo Amazônia de R$ 47,6 milhões, equivalente a 79% do total. Em todos os projetos, o 
contrato foi firmado diretamente com cada governo estadual, tendo seu respectivo Corpo 
de Bombeiro Militar (CBM) como instituição executora. 

1. A queimada ou uso do fogo é elemento comum na paisagem rural, utilizado para limpeza de áreas recém desmat-
adas ou pastos. Porém, frequentemente, esse fogo escapa do controle de quem o iniciou, provocando avanços de uma 
queimada. Também, em casos de estiagem, o cenário pode ser pior, pois a baixa umidade favorece o avanço da queima-
da sobre florestas.
2. Incêndio florestal corresponde ao fogo sem controle na vegetação, como plantações, pastos e áreas florestadas. Ele 
acaba por destruir a vegetação, o que fatalmente causa prejuízos a fauna, flora e econômicos.
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Para um melhor entendimento dos impactos dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia e 
encerrados, vêm sendo realizadas avaliações de efetividade desde 2016. Essas avaliações 
visam medir os resultados alcançados e seus efeitos e a sustentabilidade das mudanças 
geradas pela implementação do projeto, baseando-se nos critérios da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de forma a observar relevância, eficácia, 
eficiência, impacto e sustentabilidade dos projetos. Abaixo foram destacados os principais 
pontos de forma agregada, conforme os critérios, ou seja, como os resultados agregados 
dos projetos, contribuíram para alcance das mudanças esperadas, levando em conta os 
cinco critérios de avaliação da efetividade.

 • Relevância
Os resultados obtidos nos projetos foram extremamente relevantes para a melhoria 
do combate ao desmatamento decorrente de incêndios florestais e de queimadas não 
autorizadas. Os projetos auxiliaram a estruturar os CBM para realizarem atividades de 
prevenção, monitoramento e combate a incêndios, colaborando para que esses sejam 
evitados e, eventualmente, combatidos com rapidez e eficiência. Os objetivos escolhidos 
para os projetos foram coerentes com as necessidades de ampliar a atuação dos CBM, 
principalmente porque até aquele momento, a atuação dos mesmos se restringia muito a 
incêndios e queimadas de origem urbana. Isso resulta em uma grande relevância destes 
projetos para entrada mais efetiva dos CBM no combate aos incêndios florestais.

 • Eficácia
Os projetos cumpriram todos os objetivos propostos, tendo como principal resultado 
um tempo de resposta menor no combate a incêndios e queimadas não autorizadas e o 
aumento da capilaridade de atuação dos CBM nos territórios dos seus estados. Todas as 
atividades realizadas pelos projetos estavam diretamente relacionadas com seus objetivos 
principais, sendo sempre relacionadas com alguns dos três eixos temáticos comuns dos 
próprios projetos: capacitação, infraestrutura e instrumentalização. 

Um dos principais fatores que influenciaram a execução prática do projeto foi a atuação dos 
gestores dos CBM, que estavam focados em melhorar objetivamente o combate a incêndios 
florestais em campo. Outro fator positivo para a eficácia do projeto foi a relação com outras 
instituições estaduais, como as Secretarias de Estado do Meio Ambiente (SEMA). Essas 
secretarias, na maioria dos casos, deram suporte e forneceram as articulações necessárias 
com diversas coordenações e instituições vinculadas ao seu estado.

 • Eficiência
O custo-benefício das atividades realizadas foi considerado positivo. As ações relativas à 
prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais são, por natureza, atividades 
que possuem um custo elevado de logística, equipamentos, efetivo e material de capacitação 
e de divulgação. Apesar do que foi investido nos projetos, esses valores representam uma 
pequena fração do necessário para reduzir os incêndios florestais nos quatro estados. 
Porém, para todos os entrevistados envolvidos nos projetos, não há dúvidas de que eles 
foram eficientes. 
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Não é possível qualquer tentativa de identificar quais tiveram melhor e pior relação custo-
benefício, uma vez que as características territoriais dos estados são completamente 
diferentes, por exemplo abrangência territorial, clima, variáveis socioambientais e até mesmo 
organização interna de governança de cada estado. Todos os projetos conseguiram executar 
as atividades previstas e, em alguns casos, realizaram atividades além das planejadas. Foi 
identificado, por exemplo, aumento da abrangência territorial prevista e aumento do efetivo 
capacitado para combate a incêndios florestais. 

Porém, é difícil medir o quanto os resultados dos projetos foram eficientes para o combate ao 
desmatamento decorrente de incêndios florestais e queimadas não autorizadas. O principal 
parâmetro de análise de custo-benefício seria comparar os gastos para realizar as mesmas 
atividades em outros lugares, porém em função do combate a incêndios florestais pelos 
CBM ser relativamente nova e sem um histórico de registros, qualquer comparação fica 
muito fragilizada.  Há outros projetos em andamento e, talvez, esses projetos finalizados 
sirvam como referência para análises futuras.

 • Impactos Agregados
Um dos fatores de impacto identificados foi a melhoria em processos internos devido a 
capacitação de gestores das instituições executoras. Esses processos abrangem não 
só as ações concretas de prevenção, monitoramento e combate, mas principalmente as 
atividades de inteligência e estratégicas que envolvam todos os aspectos relacionados 
com os incêndios florestais. Vários entrevistados mencionaram que os projetos foram um 
“divisor de águas”, pois, antes deles, os incêndios florestais não eram tratados como uma 
atividade vista como prioridade nas ações de planejamento dessas instituições. 

A capacitação de gestores das instituições parceiras colaborou para mais articulação entre 
as instituições no tema de incêndios florestais. Além das capacitações, a formação das 
brigadas voluntárias também contribuíram para o impacto dos projetos. 

As atividades de monitoramento foram realizadas com a criação de salas de situação ou 
centros de monitoramento, sempre em parceria com instituições estaduais e federais. 
Essas atividades agregam mais impacto às atividades, pois criam ações coordenadas em 
diversas esferas administrativas. 

Ainda há impactos em andamento derivados da execução destes projetos, entre eles podemos 
destacar:  um aumento constante na capacidade de atuação dos CBM; o aumento das 
sinergias com as OEMAS e outros órgãos ligados as atividades rurais; criação da Consórcio 
dos comandantes gerais da Amazônia Legal; participação no Fórum de Governadores da 
Amazônia; além da preparação de propostas de projetos para continuidade do apoio do 
Fundo Amazônia em incêndios florestais.

 • Sustentabilidade
A sustentabilidade a longo prazo dos resultados alcançados com o apoio do Fundo 
Amazônia depende, principalmente, das condições orçamentárias dos estados, aos quais 
cabe a manutenção dos principais equipamentos adquiridos no âmbito dos projetos e na 
disponibilização de recursos de custeio dos CBM. Apesar dos projetos terem sido peças 



8

chave para ampliação da capacidade de monitoramento, o CBM é mantido somente com 
recursos do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar (FUNESBOM) e Secretarias de 
Segurança Pública de seus estados, o que limita ampliação de investimentos.

As capacitações e qualificações realizadas em decorrência dos projetos tendem a ter efeito 
mais duradouro e potencialmente ampliado, se considerarmos a difusão de conhecimento 
que naturalmente ocorre nas organizações e que praticamente independe de novos aportes 
de recursos públicos. As capacitações com relação a gestão de projetos, um resultado indireto 
do projeto, também propicia um cenário favorável a sustentabilidade, pois os gestores ganham 
experiência na elaboração de projetos e na captação de novos recursos externos.

 • Critérios Transversais

A. Equidade de gênero
Os projetos não consideraram questões de gênero em sua estratégia de execução. Apesar 
das corporações de bombeiros estaduais terem suas iniciativas institucionais para equidade 
de gênero, os projetos em si não tiveram esse foco de atuação. Um dos fatores para que se 
avalie a ausência de atividades relacionadas a equidade de gênero é que o projeto possui 
caráter prioritariamente instrumental, cujo objetivo é a melhor estruturação dos CBM. As 
atividades dentro das corporações são políticas institucionais e de estado, muitas vezes 
não dependendo exclusivamente das ações de projetos oriundos de fonte externas. 

B. Redução da Pobreza
Os impactos dos projetos não contribuíram para geração de renda local diretamente. As 
atividades foram voltadas para prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais 
e as brigadas comunitárias que participaram das atividades foram voluntárias. 

Porém, pelos fatores indiretos do combate a incêndios florestais, pode-se inferir que o 
menor prejuízo causado pelos incêndios pode contribuir para a melhoria da renda da 
população local. Houve ações para desestimular incêndios florestais, mas sem valorizar 
economicamente a floresta em pé. Há a necessidade de novos projetos com essa temática 
e que contribuam mais para o tema. 

C. Salvaguardas de REDD+
Todos os projetos tiveram algum alinhamento com o Plano de Ação para Prevenção e Controle 
do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e com os planos estaduais de prevenção 
e combate ao desmatamento. Os CBM, como quadro efetivo de cada estado, possuem suas 
atividades de planejamento diretamente relacionadas com as demais instituições. Assim, 
houve uma ampla interação entre as instituições e, consequentemente, um alinhamento 
com os PPCDAm estaduais. Os resultados dos projetos foram internalizados, de alguma 
forma, em processos da gestão pública para combate ao desmatamento. Em alguns 
estados, foram instituídas políticas que auxiliam o monitoramento e o combate de incêndios 
florestais. Não foi estimada a redução das emissões de gases de efeito estufa.
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 • Principais conclusões
Todos os projetos tiveram praticamente o mesmo objetivo: apoiar as ações de monitoramento, 
prevenção e combate ao desmatamento decorrentes de incêndios florestais e queimadas 
não autorizadas nos Estados, por meio de capacitações, compra de equipamentos e 
melhoria das estruturas físicas. Nesse sentido, podemos concluir que os projetos tiveram 
um caráter estruturante dos CBM dos estados com relação ao tema de incêndios florestais. 

As capacitações foram executadas com foco no uso e manejo do fogo, proporcionando uma 
mudança de paradigma nas instituições. Alguns entrevistados foram taxativos em dizer que, 
antes do projeto, para os bombeiros militares o fogo deveria ser sempre combatido e não 
manejado. Além da concepção de manejo do fogo, as capacitações foram fundamentais 
para melhoria do monitoramento ambiental.

Os equipamentos também foram essenciais para melhoria da resposta de combate a 
incêndios, facilitando o deslocamento de tropas e fornecendo equipamentos adequados as 
equipes de linha de frente. Porém, há uma necessidade contínua de manutenção e melhoria 
tecnológica que os estados devem incluir em suas linhas orçamentárias. Os equipamentos 
são de custo elevado e pensar em estratégias de compartilhamento entre corporações 
pode ser uma alternativa. A criação da Associação CBM da Amazônia, um dos impactos 
indiretos, não previstos, deve ser o organismo que pode propiciar a implementação dessas 
estratégias, além de ser um fórum político que deve dialogar com outras instancias ligadas 
a prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia.

As estruturas físicas possibilitaram uma melhor capilaridade das ações de prevenção, 
monitoramento e combate a incêndios florestais. Alguns estados, devido à grande dimensão 
de seus territórios, ainda precisam investir em postos avançados para melhorar a cobertura 
das áreas.

De forma geral, para os CBM, os projetos foram fundamentais na mudança de paradigma 
do combate a incêndios florestais para o uso e manejo integrado do fogo. Da mesma forma, 
também foram fundamentais para dar mais peso ao tema prevenção, monitoramento e 
combate a incêndios florestais nas esferas municipais e estaduais.
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2. Antecedentes
Na Amazônia, o fogo é um instrumento bastante utilizado em atividades produtivas, 
principalmente quando associado à cultura do corte-queima para limpeza de roçados e 
transformação da floresta para outros usos. 

As queimadas afetam diretamente a biodiversidade da região, provocando danos a fauna 
e a flora influenciando de maneira negativa também no regime de chuvas para o país. 
Queimadas não autorizadas e sem planejamento adequado causam impactos negativos 
na biodiversidade e estão diretamente associadas ao desmatamento ilegal. 

Diferente de outros ambientes, como o Cerrado, que desenvolveu diversas estratégias 
de resistência ao fogo, nos ambientes amazônicos, a maior parte das espécies são 
desprovidas de características de resistência e persistência ao fogo, resultando em 
elevadas taxas de mortalidade dos indivíduos arbóreos mesmo quando a intensidade do 
incêndio é reduzida3. 

Na Amazônia, os incêndios florestais são mais frequentes durante a estação seca do 
ano, entre os meses de maio e setembro. Todos os anos, sobretudo a partir de julho, 
é registrado um aumento no número de queimadas. Para entender esse contexto, é 
necessário compreender quais são os principais fatores precursores do fogo na região: 

 • Primeiramente, tem-se o desmatamento ilegal como um dos principais vetores do 
fogo. No desmate, retira-se a madeira considerada boa para uso e, posteriormente, o 
fogo é utilizado para eliminar a vegetação de menor porte para limpar a terra. 

 • Um segundo fator são as queimadas realizadas em áreas de pastagens e agrícolas 
já existentes. No caso das pastagens, as queimadas ocorrem para eliminar o pasto 
seco e promover a rebrota na chuva. Já nas áreas agrícolas, a queima é realizada para 
limpar o terreno e facilitar o cultivo. Apesar de empobrecer o solo, a queima ainda é 
usada. Em ambos os casos, se não for feito um correto manejo do fogo, ele pode fugir 
do controle e avançar por regiões de florestas adjacentes. Essas florestas, por estarem 
próximas a áreas abertas, possuem uma vegetação com características diferentes 
das demais e, geralmente, são mais propícias a queima. 

 • O terceiro fator importante são os incêndios florestais sem causa específica 
identificada. Eles podem afetar áreas gigantescas de coberturas vegetais, ocasionando 
impacto direto em animais, rios e populações tradicionais e ribeirinhas. Mesmo nesses 
casos em que a causa não pode ser corretamente identificada, os incêndios estão 
relacionados com práticas de abertura e limpeza de novas áreas para uso antrópico.

Nesse contexto, torna-se evidente que o desmatamento e as queimadas são atividades 
humanas extremamente relacionadas e consequentes uma da outra. Principalmente no 
caso da Amazônia, que possui uma vegetação densa e úmida, onde diversos estudos 
indicam que o desmatamento é geralmente precursor das queimadas, possibilitando que 

3.  Myers, RL. (2006). Living with Fire-Sustaining Ecosystems & Livelihoods Through Integrated Fire Management. 
The Nature Conservancy. 36p. Disponível em: https://www.conservationgateway.org/Documents/Integrated_Fire_
Management_Myers_2006.pdf.
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a vegetação mais baixa seque com exposição ao sol e facilite a queima. Assim, pode-se 
resumir que o fogo também um efeito agravante do desmatamento e o seu potencializador, 
pois, além de concretizar o desmate ao tornar a área limpa, pode impactar e destruir outras 
áreas ainda não desmatadas. 

Em 2011, o Fundo Amazônia (FA), ampliou o apoio a ações relacionadas com a prevenção 
e o combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas na Amazônia Legal. 
Nos anos de 2011 e 2012, foram aprovados cinco projetos com esse foco no Acre, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Juntos, esses projetos receberam um aporte 
de aproximadamente R$ 62,7 milhões4 para o desenvolvimento de ações relacionadas 
diretamente com a prevenção e o combate a incêndios florestais. Nesses projetos, 
firmou-se o contrato diretamente com o governo dos estados, tendo seu respectivo 
Corpo de Bombeiros Militar (CBM) como instituição executora. Para essa avaliação, são 
considerados os projetos do Acre, Mato Grosso, Pará e Tocantins, abrangendo um total de 
61 municípios em sua proposta original, o que equivale a uma área de aproximadamente 
47,29 milhões de hectares (ha), correspondendo a 18,2% da extensão territorial desses 
estados (9,1% da área total da Amazônia). 

Em 2013, o Fundo Amazônia aprovou outro projeto relativo ao tema de combate a incêndios 
florestais e queimadas, tendo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) como instituição executora5. Esse projeto recebeu R$ 14,7 
milhões destinados ao fortalecimento da central de logística do Sistema Nacional de 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais -Prevfogo/Ibama em Brasília e à melhoria 
na capacidade de monitoramento e resposta no caso de incêndios florestais. 

Até o ano de 2018, o apoio financeiro do Fundo Amazônia a projeto ligados diretamente a 
temática de combate a incêndios florestais e queimadas ilegais totalizou R$ 73,4 milhões6. 
Nos projetos dos CBM do Acre, Mato Grosso, Pará e Tocantins ocorreram diferentes 
contrapartidas por parte dos governos estaduais, que totalizaram aproximadamente R$ 
12,6 milhões. Assim, o recurso total aportando resulta em um investimento superior a R$ 
70,9 milhões na região. 

Os projetos apoiados têm como foco o fortalecimento das ações de prevenção e combate 
à degradação florestal causada por incêndios em vegetação nativa, sendo apresentados 
por órgãos governamentais com atuação na Amazônia Legal, CBM ou organizações não 
governamentais em parceria com órgãos de governo. As atividades possíveis de apoio 
estavam inseridas na componente 2 – Monitoramento e Controle – do Quadro Lógico 
do Fundo Amazônia, que diz respeito às ações do governo do estado que asseguram a 
adequação de atividades antrópicas à legislação ambiental.

4.  Fundo Amazônia. Relatório de Atividades 2012. Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/de-
fault/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2012_port.pdf
5.  Prevfogo / Ibama. Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Prevfogo---Ibama/
6.  Fundo Amazônia. Relatório de Atividades 2018. Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/de-
fault/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_port.pdf.
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As ações apoiadas pelo Fundo Amazônia observam diversas diretrizes e a execução dos 
projetos busca se relacionar com o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia Legal (PPCDAm) e com os Planos de Prevenção, Controle e Alternativas ao 
Desmatamento (PPCD) estaduais. Na ocasião das contratações dos projetos dos CBM, 
nos anos de 2012 e 2013, o PPCDAm encontrava-se na terceira fase7 (2012-2015), com 
diretrizes estratégicas que evidenciavam a necessidade do aprimoramento dos sistemas 
de controle e do fortalecimento das ações de prevenção e combate. A Comissão Executiva 
Unificada (Amazônia e Cerrado), na reavaliação da atualização do PPCDAm, em seu Plano 
Operativo8 de 2016-2020, manteve como prioritárias e estratégicas as ações de prevenção 
e combate a incêndios florestais.

7. Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). 3ª Fase (2012-2015). 
Disponível em: https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/PPCDAm/_FINAL_PPCDAM.PDF,
8. Plano Operativo do PPCDAm (2016-2020). Disponível em: https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/
Anexo%20II%20-%20PLANO%20OPERATIVO%20DO%20PPCDAm%20-%20GPTI%20_%20p%20site.pdf.
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3. Introdução
Avaliações de efetividade de projetos encerrados são realizadas desde 2016 no âmbito do 
Fundo Amazônia. A partir do crescimento desses projetos, o Fundo Amazônia observou 
a oportunidade de avaliar blocos de projetos que tiveram sua atuação centrada em uma 
componente, um mesmo tema ou um mesmo público-alvo beneficiado, ou seja, tais 
iniciativas responderam a efeitos indiretos similares no âmbito do Quadro Lógico do Fundo 
Amazônia. Para isso, foi desenvolvido um documento anexo ao Marco Conceitual de 
Avaliação de Efetividade dos Projetos Apoiados9.

O presente documento aborda, com base na metodologia da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), as principais atividades e resultados alcançados 
em projetos voltados para o combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas. 
Importante destacar que os projetos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) – Prevfogo – e do estado de Rondônia – Rondônia Mais Verde 
– não são contemplados nesta avaliação, pois ainda não estão concluídos. 

Os projetos se inserem na componente 2 – Monitoramento e Controle – do Quadro Lógico 
do Fundo Amazônia. O efeito indireto esperado para esses projetos é “Ações de governo 
asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental”, sendo que os 
diretos estão relacionados a melhoria da estrutura das corporações de bombeiros para 
o monitoramento e o combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas.

Na Figura 1, estão destacadas em verde escuro as áreas de abrangência propostas para 
execução dos quatro projetos objetos dessa avaliação, sendo: (i) Acre: Incêndios Florestais 
Zero; (ii) Bombeiros Florestais de Mato Grosso; (iii) Pará Combatendo os Incêndios Florestais 
e Queimadas Não Autorizadas; e (iv) Proteção Florestal Tocantins.

Em síntese, todos os projetos avaliados apresentam o fortalecimento institucional como 
ponto central de investimento e aplicação dos recursos, sendo a maior concentração 
desses recursos utilizada na aquisição de material permanente e equipamentos. Os 
maiores investimentos estão relacionados com a aquisição de aviões, viaturas de grande 
porte, ônibus para o transporte de tropas e viaturas menores (normalmente caminhonetes 
4x4). Foram também adquiridos equipamentos para o combate a incêndios florestais, que 
incluem kit de combate a incêndios, motobombas, abafadores, motosserras, mochilas 
costais e equipamentos de proteção individual (EPI). Além dessas aquisições, foram 
desenvolvidas atividades de capacitação que apresentam características diferentes de 
execução para cada um dos projetos. De forma geral, ocorreram através da realização de 
cursos de curta duração (20h à 80h) em diferentes temáticas e normalmente são dirigidas 
ao pessoal efetivo do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Ocorreram também cursos em 
forma de especialização, pós-graduação lato sensu, com carga horária superior a 600 h.

9. Marco Conceitual de Avaliação de Efetividade dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia. Disponível em: http://
www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/FA_Marco_Concei-
tual_Avaliacao_Efetividade_Projetos_2016.pdf.
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Figura 1 - Localização do escopo territorial inicial proposto pelos projetos avaliados.

As ações de monitoramento ambiental também representam outro foco de apoio em 
alguns projetos. Os recursos também foram utilizados para a aquisição de computadores, 
notebooks, mobiliário para estruturação de sala de situação ou espaços similares. 

Em resumo, com base na metodologia da OCDE, a avaliação teve como objetivo verificar 
se os projetos foram eficientes, eficazes, sustentáveis e geraram impactos nos efeitos 
diretos e indiretos firmados junto ao Fundo Amazônia. Esse relatório espera contribuir para 
o aperfeiçoamento e a melhor aplicação dos recursos financeiros do Fundo Amazônia para 
o apoio ao monitoramento e combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais 
e queimadas não autorizadas.
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4. Metodologia Aplicada
A metodologia aplicada para a avaliação de efetividade observou a realização dos efeitos, 
as metas propostas e os resultados alcançados pelos projetos. As análises tiveram foco na 
verificação dos impactos e na sustentabilidade das mudanças geradas com a implementação 
dos projetos. Apesar de ser apresentada de forma unificada, as avaliações foram individuais 
e todas as particularidades dos projetos foram consideradas.

Toda a estratégia metodológica de avaliação seguiu orientações e diretrizes estabelecidas na 
“Avaliação de Efetividade dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia – Marco Conceitual”10 e 
seu adendo11. O desenvolvimento da avaliação tem como finalidade auxiliar o Fundo Amazônia 
(FA) na prestação de contas aos seus doadores, caracterizando os resultados e os efeitos 
dos projetos apoiados. O processo de avaliação busca também promover um aprendizado 
institucional do próprio Fundo Amazônia, contribuindo para melhorar a qualidade dos projetos 
e a priorização dos investimentos, subsidiando a tomada de decisões.

No processo de análise foram verificados a observância das salvaguardas de Cancun, 
acordadas no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC, do inglês United Nations Framework Convention on Climate Change) para ações 
de Redução de Emissões de gases de efeito estufa provenientes do Desmatamento e 
da Degradação florestal, considerando o papel da conservação de estoques de carbono 
florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal 
(REDD+), e o alinhamento dos projetos com o Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal - PPCDAm12, assim como com os planos estaduais de 
prevenção e controle do desmatamento.  

A avaliação seguiu as seguintes fases: (i) preparação e elaboração de relatório de desenho, 
(ii) entrevistas, (iii) visita dos peritos locais, (iv) relatório de avaliação de efetividade, (v) 
rodada de consulta e (vi) disseminação dos resultados. Durante a fase de preparação, foi 
realizado um levantamento de documentos que potencialmente pudessem contribuir para 
as avaliações de maneira a compor o memorandum de cada projeto. O planejamento das 
atividades da avaliação se deu com a estruturação do “Relatório de Desenho da Avaliação 
de Efetividade”, no qual foi estabelecido o detalhamento dos procedimentos metodológicos, 
dos riscos associados a operacionalização das ações avaliativas e das estratégias de 
mitigação dos possíveis riscos. 

Em decorrência da pandemia da Covid-19, as entrevistas foram realizadas integralmente 
de forma virtual, por meio de videoconferência, no período de 21 de julho a 3 de novembro 
de 2020. Foram realizadas 31 entrevistas, que totalizam aproximadamente 46h (Anexo 5 - 
Lista de Entrevistados). De forma a complementar às entrevistas, foram contratados peritos 
locais para levantamento de informações pontuais com base em um roteiro predeterminado. 

10.  Avaliação de Efetividade dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia – Marco Conceitual. Disponível em: https://
www.giz.de/en/downloads/Marco_Conceitual_Avaliacao.pdf.
11. Adendo do Marco Conceitual. Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/doc-
umentos/monitoramento-avaliacao/avaliacoes-externas/FA-Marco-Conceitual-Adendo-Avaliacoes-Tematicas_2020.docx.
12.  Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Disponível em: https://www.mma.
gov.br/informma/item/616-preven%C3%A7%C3%A3o-e-controle-do-desmatamento-na-amaz%C3%B4nia.html.
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Na ocasião das visitas, também foram realizados registros fotográficos das aquisições dos 
projetos e vídeos com as equipes dos CBM. 

Para a avaliações dos dados de desmatamento e focos de calor (satélite referência) foram 
adotados diferentes níveis de observação, sendo: 

a. área de todo o estado;

b. área dos municípios indicados nas propostas e;

c. áreas de maior atuação dos CBM estaduais.

Para a definição das áreas de maior atuação dos CBM, utilizou-se como critério a área em 
um raio de até 100 km das companhias ou batalhões dos CBM inseridos nos municípios 
indicados nas propostas. A distância de 100km foi definida com base nas informações 
reportadas na ocasião das entrevistas e compreensão sobre a capacidade logística para 
deslocamento de militares e equipamentos.  As áreas de unidades de conservação federais 
e terras indígenas não foram contabilizadas, decorrente da existência de outras instituições 
que atuam diretamente nessas localidades.

Também foi realizada uma análise contrafactual para observar os impactos dos aportes 
do Fundo Amazônia (FA) frente a uma unidade que não recebeu apoio financeiro do fundo. 
Para essa análise, foi selecionada a 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar (10ª 
CIBM), localizada na cidade de Sorriso-MT, e o 1º Pelotão Destacado de Incêndio Florestal e 
Meio Ambiente, no município de Humaitá-AM. A coleta dos dados, por meio de entrevistas 
(videoconferências), ocorreu no período de 7 de outubro a 3 de novembro de 2020.

Os resultados da avaliação serão apresentados em uma rodada de consulta que será 
realizada em formato de oficina virtual, por meio de videoconferência. A rodada de consulta 
contará com a participação da equipe de avaliação, de representantes do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por 
meio da Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) e do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de pessoas chaves dos projetos e dos 
representantes das instituições avaliadas, além de pares, que são os especialistas que 
detêm responsabilidade sob temas correlatos aos dos projetos avaliados.
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5. Resultados
A avaliação da efetividade dos projetos de combate a incêndios florestais se baseia na 
construção da árvore de objetivos dos projetos unificada pela equipe de avaliação, que 
mostra a lógica de intervenção e o efeito indireto associado a componente 2: “Ações 
governamentais asseguram adequação de atividades antrópicas à legislação ambiental”. 
Em seguida, o efeito direto esperado é que o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de cada 
estado esteja mais bem estruturado para o monitoramento e combate ao desmatamento 
provocado por incêndios florestais e queimadas não autorizadas. Na parte superior, está o 
objetivo geral do Fundo Amazônia (FA).
Figura 2 - Árvore de efeitos dos projetos avaliados. Cada projeto possui sua própria árvore lógica e estão apresentadas 
nas avaliações individuais (Anexo 2).

Com base nos quadros lógicos dos projetos e nas árvores de objetivos apoiados, conclui-se 
a semelhança e compatibilidade entre os efeitos indiretos e diretos de cada um deles. Dessa 
forma, optou-se pela montagem de uma árvore que aportasse os efeitos agregados e, de 
maneira resumida, os produtos e serviços que os projetos se dedicaram a entregar.

Em suma, os produtos e serviços realizados foram agrupados em:

 • Capacitação de gestores em cursos de pós-graduação em ciências ambientais;

 • Capacitação e formação de brigadas de incêndio civil;
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Componente 2 (Monitoramento e controle)
Ações governamentais asseguram a adequação de atividades antrópicas à legislação 

ambiental

Capacitação de gestores do CBM 
em cursos de pós-graduação em 
ciências ambientais

Capacitação de pilotos do CBM 
para operação de aeronaves

Estruturação física e operacional 
dos batalhões terrestres do CBM 
para monitoramento e combate ao 
desmatamento, queimadas não 
autorizadas e incêndios florestais

Objetivo geral
Redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal

Implementação de ações previstas 
no PPCD estadual

Estruturação de sala de situação e 
comitê estadual do fogo

Capacitação e formação brigadas 
de incêndio civil

Corpo de Bombeiros Militar do estado melhor estruturado para o monitoramento e 
combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais e queimadas não 

autorizadas
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 • Capacitação de pilotos para operação de aeronaves;

 • Estruturação física e operacional dos batalhões terrestres; 

 • Estruturação de salas de situação de comitês do fogo;

 • Implementações de ações previstas nos PPCD estaduais.

A seguir serão apresentados os resultados baseados no efeito indireto e direto agregados 
dos projetos:

 • Efeitos Indiretos Agregados
No estabelecimento dos efeitos indiretos a serem atingidos pelo Fundo Amazônia adotou-
se como ponto de partida as componentes apoiadas pelo Programa.  Os projetos avaliados 
se encontram na componente 2: Controle, monitoramento e fiscalização ambiental, tendo 
como efeito indireto esperado é:

Ações governamentais asseguram a adequação de atividades antrópicas à 
legislação ambiental.

Os indicadores dessa componente pretendem medir a capacidade de fiscalização e 
implementação da legislação ambiental. Esses indicadores de natureza ampla são 
monitorados anualmente com base nas informações prestadas pelos órgãos estaduais 
de meio ambiente da Amazônia, sendo que sua evolução resulta de causas diversas, 
inclusive das ações de fortalecimento e modernização técnica e institucional apoiadas 
pelo Fundo Amazônia. 

O indicador de efeito indireto utilizado para os quatro projetos foi o correlacionado ao 
desmatamento anual ocorrido nas áreas de atuação dos projetos. Por esse indicador 
subentende-se a contribuição que tais projetos tenham tido para redução do desmatamento 
nas áreas apontadas para sua atuação nos estados do Acre, Mato Grosso, Pará e Tocantins. 
Como tais projetos não atuam diretamente no combate ao desmatamento, mas sim ao 
fogo, esse indicador foi observado de maneira complementar as reflexões da avaliação.

Com base nos dados disponíveis para análise do desmatamento propôs-se observar o 
período de cinco anos anteriores a execução dos projetos e os sete anos pelos quais os 
CBM atuaram com recursos apoiados pelo Fundo. 

Considerando as áreas dos Estados foi observado uma redução de 10,9% entre os períodos 
observados. Já para os municípios apoiados o valor foi de 2,65%. Para as áreas de maior 
atuação dos CBM, foi observado um aumento de 3,70%. 
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O desmatamento reduziu em dois estados e aumentou em outros dois. Os motivos 
que levaram a essa variação são inúmeros e de origens diversas, podendo estar ou não 
relacionados com incêndios florestais. Atualmente, a relação direta entre desmatamento 
e incêndios florestais pode ser melhor analisada no Painel de Controle da Amazônia13, que 
integra o Global Fires Emission Database. A plataforma divide os focos em quatro categorias, 
segundo o tipo de área de ocorrência: áreas de desmatamento, sub-bosque, pequenas 
clareiras e áreas agrícolas, áreas de pastagem e manchas de savana. 

Para essa avaliação foi considerado que os projetos se adequam e cumpriram também com 
outro indicador dos efeitos indiretos do componente, que é o seguinte:

13.  https://globalfiredata.org/pages/pt/amazon-dashboard

Tabela 1: Desmatamento médio nos diferentes níveis de observação dos projetos do CBM.

UF Nível de observação Área (km²)
Média do desmatamento 
prévio a execução dos 
projetos (2008-2012)

Média do desmatamento 
durante a execução do 
projeto (2013-2019)

Variação entre o período 
anterior e durante ex-
ecução do projeto

AC

Estado apoiados 164.124,59 256,31 364,42 42,2

Municípios apoiados 52.335,33 83,81 129,39 54,4

Área de maior atuação 61.374,04 171,32 228,38 33,3

MT

Estado apoiados 903.212,03 1.373,81 1.413,98 2,9

Municípios apoiados 84.432,32 275,81 317,26 15,0

Área de maior atuação 107.474,46 296,38 318,02 7,3

PA

Estado apoiados 1.245.879,93 3.344,01 2.659,25 -20,5

Municípios apoiados 289.380,18 640,58 595,89 -7,0

Área de maior atuação 237.047,84 437,63 414,14 -5,4

TO

Estado apoiados 277.468,77 59,58 44,31 -25,6

Municípios apoiados 36.693,68 32,73 17,76 -45,7

Área de maior atuação 55.407,54 40,27 20,04 -50,3

Fonte: Terrabrasilis/INPE

A interpretação desse indicador pode ser direcionada para o aumento da capilaridade das 
atividades dessas instituições, facilitando o acesso da população a seus serviços e, por 
consequência, contribuindo para o processo de adequação das atividades de prevenção, 
monitoramento e combate.

O apoio aos projetos, tendo por efeito indireto a adequação de atividades antrópicas as 
legislações ambientais e efeito direto a estruturação dos CBM foi fundamental para levar a 
instituição a figurar como parceiro de outras instituições estaduais, no que diz respeito ao 
combate a queimadas e incêndios florestais.

Com essa premissa estabelecida para os projetos analisados, temos os seguintes resultados 
dos efeitos indiretos agregados:

Número de postos avançados (unidades regionais) dos órgãos estaduais de meio ambiente.
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A. Distribuição territorial
Previamente as intervenções, o CBM era voltado, principalmente, para ações urbanas. Com 
o apoio do Fundo Amazônia, foi possível capilarizar sua atuação para ampliar ações nos 
cinco batalhões regionais. Todos estes CBM, fortalecidos com a aquisição de equipamentos, 
materiais e viaturas para ações de campo.

A logística das ações de prevenção, monitoramento e, principalmente, combate a incêndios 
florestais são um grande entrave para os CBM. As ocorrências nas florestas amazônicas 
dificultam o acesso desses agentes, além do constante monitoramento de ações de grileiros 
que queimam áreas desmatadas irregularmente. 

As ações dos projetos nos Estados melhoraram a capacidade logística, seja ela por 
estruturação de acordos municipais ou mesmo por estruturação de bases avançadas ou 
mesmo, em alguns casos, por aumento na capacidade de alcance de combate aos incêndios, 
por via área, através das aeronaves adquiridas.

No Mato Grosso, como contrapartida, foi construída a Base de Operações em Sorriso 
em parceria com a Prefeitura Municipal, com recursos da Secretaria de Infraestrutura e 
Logística (SINFRA) e do Conselho de Segurança Pública do município. Além disso, foram 
firmados termos de cooperação técnica com outras prefeituras municipais, que permitiram 
a estruturação de brigadas municipais mistas nos anos de 2015 e 2016. 

No Pará, foi realizada a implantação da Base Operacional de Proteção Ambiental (BOPA) 
em Marabá e dos Núcleos Operacionais de Resposta Rápida (NORRs), alcançando todas 
as 12 regiões de integração do Estado do Pará. Também foi implantado o Centro Regional 
de Monitoramento, Prevenção Ambiental e Desastres (CRMPAD), que funciona como um 
centro de gestão de situações críticas e subsidia a tomada de decisões por parte do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA).

A melhoria de postos avançados melhora a distribuição territorial das instituições e a 
facilidade em oferecer serviços de forma rápida em qualquer área dos Estados.

A ampliação da capacidade de combate e capilarização dos CBM poderá ser observada 
na Tabela 4, onde verificou-se a o crescimento nas verificações e combate em campo 
contra queimadas.

B. Deslocamento de tropas e velocidade de resposta
Além de postos avançados, é necessária capacidade de transporte rápido. Sendo assim, os 
projetos possibilitaram a aquisição de equipamentos que aceleraram a resposta de ação 
dos CBM. 

No Acre, foi realizada a aquisição de 11 caminhões pesados, 20 caminhonetes, 20 
motocicletas, 21 tanques-reboque e 7 reboques para transporte de material. No Mato 
Grosso, foi feita a aquisição de 2 aeronaves de asa fixa, 5 caminhões-tanque florestais, 6 
viaturas 4x4, 1 caminhão tanque para abastecimento das aeronaves e equipamentos de 
radiocomunicação. Já no Pará, foram adquiridos 6 veículos pesados de combate a incêndios 
florestais, 12 veículos leves, 4 veículos pesados para transporte de tropa, 15 caminhonetes, 
10 motobombas flutuantes e diversos outros equipamentos para combate a incêndios 
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florestais. E, em Tocantins, foram adquiridos 3 caminhões florestais, 13 veículos tipo 4x4 
(caminhonetes), 1 caminhão, 2 ônibus, equipamentos de comunicação e localização e kits 
móveis de combate a incêndio.

Os equipamentos proporcionaram uma maior eficiência e eficácia dos CBM, principalmente 
garantindo com que o tempo de deslocamento das tropas e o material de combate seja 
menor. Com a chegada mais rápida dos bombeiros ao local do incêndio, torna-se possível 
encontrar um cenário mais favorável ao controle do fogo, com uma área ainda não tão 
extensa de queima. Em resumo, com menor tempo de deslocamento, maior o sucesso 
no controle do incêndio e menor o impacto da queima, o que ao mesmo tempo evita um 
incêndio de proporções e impactos bem maiores.

Figura 3 - Materiais e equipamentos adquiridos com apoio dos projetos do Fundo Amazônia. As duas fotos alo são de 
um caminhão adquirido no CBM-AC. Ao meio, temos duas fotos da aeronave Air tractor adquirida pelo CBM-MT. As duas 
últimas são do caminhão adquirido com apoio do Fundo no projeto do CBM-PA. 

Fonte: Arquivos dos CBM e registro próprio nas missões de campo realizadas entre 13/07 a 05/09/2020.
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Quando não houve implantação ou estruturação de uma nova base, ocorreu a capacitação 
sistemática de brigadas locais para gerarem respostas rápidas às demandas do próprio 
local. Durante as entrevistas foi relatado que muitas vezes uma resposta rápida de combate 
é mais efetiva, barata e de menor custo.

No Acre foram realizadas ações de mobilização e treinamento de produtores rurais em 
técnicas de prevenção e combate ao fogo. Foram capacitados 1.815 indivíduos em técnicas 
de prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais para formação de brigadas 
civis, superando a meta prevista de 1.000 indivíduos. Foram entregues, ainda, equipamentos 
aos brigadistas (enxadas, rastelos, abafadores e bombas costais) para utilização na primeira 
intervenção em possíveis incêndios florestais.

Figura 4 – Treinamento de combate ao fogo com equipamentos adquiridos no Projeto do CBMAC. 

Fonte: Arquivos dos CBM e registro próprio nas missões de campo realizadas entre 13/07 a 05/09/2020.

No Mato Grosso, foi implementada a Brigada Municipal Mista, um novo conceito 
fundamentado na integração de esforços, em que estado, município, empresas rurais e 
entidades de classe assumem compromissos a fim de estruturar a primeira resposta a 
incêndios florestais em municípios que não possuem unidades de bombeiro militar. A brigada 
é composta por dois bombeiros militares e por, pelo menos, seis brigadistas contratados 
exclusivamente ou cedidos pela prefeitura.

C. Articulação Institucional
Um resultado importante dos projetos foi a construção de novos arranjos institucionais, que 
superam o modelo tradicional de instituições públicas de ações isoladas e centralizadas. 
Tais arranjos, identificados nos projetos, apontam para a construção de redes institucionais 
funcionais que reúnem diversos atores, envolvendo articulações intersetoriais, 
intergovernamentais e entre governo, universidade e sociedade civil. 
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Para essa reflexão, foi elaborado um mapa de atores separando os agentes pela sua forma 
de aproximação com os projetos, gerando uma imagem do momento em que os projetos 
ocorreram. No mapa de atores identificados nos projetos, apresentado na Figura 5, é possível 
identificar as redes institucionais que se formaram ao longo dos projetos. 

Esse mapa serve para a identificação e a apresentação dos atores relevantes para o 
projeto, assim como das relações entre eles. Esses atores podem influenciar os resultados 
conforme suas capacidades, seus conhecimentos e sua posição de poder. A partir desse 
mapa, podemos identificar alcances, potencialidades, lacunas de informação e déficits de 
participação.

A elaboração gráfica do mapa é formada por círculos, com o menor e mais escuro 
identificando o núcleo duro de execução dos projetos ou atores-chave na intervenção. Em 
seguida, estão os atores primários, aqueles que são diretamente afetados pelo projeto. Por 
fim, os atores de apoio, aqueles que participaram dos projetos de forma indireta.

O avanço na articulação com agentes estaduais, contou previamente ao encerramento 
dos projetos, com a criação do Comitê de Proteção da Amazônia Legal (COPAL) em 2017, 
responsável por dar início a necessidade de se observar ações integradas para o combate 
ao fogo na Amazônia. Esse comitê foi desfeito em 2019, e deu lugar ao Consórcio dos 
comandantes gerais da Amazônia Legal, no âmbito do Consórcio dos governadores. Esse 
comitê não teve papel na articulação das ações nos projetos, mas sim integrou o CBM 
para construção de propostas ao próprio Fundo Amazônia, visando ações conjuntas e 
complementares para o combate ao fogo e preservação.

Figura 5 - Mapa de atores dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia.
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No caso da crescente articulação do CBM com demais agentes estaduais, foi observado que 
ainda existem limitações para melhor integração das ações. Apesar dos acordos firmados 
ou ações conjuntas no âmbito dos Centros de monitoramento estaduais – como o Centro 
Integrado de Monitoramento Ambiental (CIMAM) no Pará e o Centro Integrado Multiagências 
de Coordenação Operacional (CIMAN) no Mato Grosso – ainda há necessidade de melhor 
integração entre os planos estratégicos e operacionais de agentes estaduais e federais, para 
redução do tempo de resposta a queimadas e incêndios florestais, ações de prevenção e 
combate ao desmatamento.

Além disso, a maior integração do CBM ocorre com as Secretarias de Segurança Pública, 
principalmente, no que diz respeito a execução de recursos financeiros. O diálogo com a 
Secretarias de meio ambiente, de produção e até o Incra ocorreram mais fortemente no Acre, 
onde há um trabalho coordenado pela SEMA e Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), 
o que facilita a atuação em ações de prevenção, consideradas primordiais pelo CBM-AC.

D. Internalização de processos
A articulação reflete também na otimização dos processos internos do CBM. Durante 
as entrevistas, foi possível identificar que, de forma unânime, os projetos propiciaram 
um grande impacto nas instituições estaduais envolvidas diretamente ou indiretamente 
neles. Identificou-se uma mudança cultural nas organizações visando a internalização de 
processos estratégicos e obtenção de maior eficácia, eficiência e efetividade na formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas ao monitoramento, à 
prevenção e ao combate a incêndios florestais. 

Foram realizados convênios com Secretarias de Estado de Meio Ambiente (SEMAs), 
prefeituras e universidades. Além disso, as salas de situação e comitês do fogo integram 
diversas instituições que atuam em conjunto para planejar e realizar ações em diversas 
frentes. Por meio do mapa de atores, pode-se identificar que os quatro projetos dialogaram 
com, ao menos, trinta e três agentes estaduais ou municipais, o que possibilitou não só o 
fortalecimento de sua presença, como integração para ações conjuntas no que diz respeito 
ao combate a queimadas e prevenção. 
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 • Efeitos Diretos Agregados
De acordo com o Marco Lógico, o efeito direto esperado para os projetos analisados é que 
os CBM de cada estado estejam melhor estruturados para o monitoramento e combate ao 
desmatamento provocado por incêndios florestais e queimadas não autorizadas.

Para acompanhar e avaliar os efeitos diretos, os principais indicadores para essa componente 
são: número de servidores capacitados efetivamente utilizando os conhecimentos adquiridos 
e número de incêndios florestais ou queimadas não autorizadas combatidos pelos Corpos 
de Bombeiros.

A aquisição de novos equipamentos, estruturação e capacitação dos CBM por si só não 
garante uma melhoria ou ampliação das ações relacionadas com o monitoramento e 
combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais e queimadas não autorizadas. 
É necessária uma adequada gestão dos recursos, priorização de ações e acompanhamento 
de resultados, além de uma mobilização para que haja a internalização de novos processos 
nas instituições. Nesse contexto, observou-se a capacidade de resposta dos CBM apoiados 
e um envolvimento das instituições com a formação de pessoas e apoio a implementação 
de políticas públicas. 

A. Focos de Calor 
Os focos de calor do satélite de referência são importantes indicadores para se verificar 
tendências no aumento ou diminuição das queimadas e incêndios florestais, o que 
consequentemente torna essas informações uma ferramenta bastante útil para avalições 
dos efeitos diretos das ações de prevenção e combate. 

Para a avaliações dos dados de desmatamento e focos de calor (satélite referência) foram 
adotados diferentes níveis de observação, sendo: 

a. área de todo o estado;

b. área dos municípios indicados nas propostas e;

c. áreas de maior atuação dos CBM estaduais.

Para a definição das áreas de maior atuação dos CBM, utilizou-se como critério a área em 
um raio de até 100 km das companhias ou batalhões dos CBM inseridos nos municípios 
indicados nas propostas. A distância de 100km foi definida com base nas informações 
reportadas na ocasião das entrevistas e compreensão sobre a capacidade logística para 
deslocamento de militares e equipamentos.  As áreas de unidades de conservação federais 
e terras indígenas não foram contabilizadas, decorrente da existência de outras instituições 
que atuam diretamente nessas localidades.

Ao se analisar comparativamente a média de focos de calor no período de 2003 a 2012 
(antes do apoio do FA) com a do período de 2013 a 2019 (após contratação dos projetos do 
CBM), observa-se uma significativa redução do número total de focos. A redução dos focos 
de calor é verificada nos três diferentes níveis de observação (estado, municípios apoiados 
e área de maior atuação dos CBM). 
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A redução do número de focos de calor foi maior no espaço territorial dos municípios 
apoiados e nas áreas definidas como de maior atuação dos CBM, quando comparada com as 
reduções totais de cada estado. A estratégia de utilizar diferentes unidades geográficas para 
a avaliação da dinâmica dos focos de calor possibilita afirmar que, efetivamente, ocorreram 
ações que resultaram em uma redução maior dos focos de calor nas áreas próximas aos 
CBM. Considerando os quatro estados, constata-se uma redução de cerca de 30,3% dos 
focos de calor entre os períodos de 2003-2012 e 2013-2019. Quando fazemos a mesma 
observação para os municípios apoiados, a redução é de 31,5%. Por fim, se a observação é 
realizada no nível de área de maior atuação, a redução é bem superior, representando 41,7%.

As reduções mais significativas nas áreas de maior atuação dos CBM foram para os estados 
do Mato Grosso e Pará, que apresentaram uma redução de 68,8% e 38,8% respectivamente. 
Acre e Tocantins apresentaram reduções semelhantes, o primeiro 29,5% e o segundo 29,7% 
(Tabela 2).

Nos gráficos abaixo, o eixo y representa os focos de calor, satélite referência, em 1.000 foco. 
A linha em verde representa a média dos focos de calor do satélite de referência no período 
de 2003 a 2012 (linha de base). Já a linha em vermelho mostra a média dos focos de calor 
(satélite referência) para os anos de 2013 a 2019. 

Figura 6 - Avaliação do histórico de focos de calor (satélite referência) nas áreas de maior atuação dos CBM: comparativo 
após a implementação dos projetos do FA. 
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Tabela 2 - Linha de base e histórico dos focos de calor nos projetos dos CBM apoiados pelo Fundo Amazônia. 
Nível de ob-
servação UF Linha 

de base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Média 
(13-19)

Variação 
(%)

Estado
apoiados

AC 7.432 4.980 4.398 5.779 7.684 6.295 6.626 6.802 6.081 -18,2

MT 51.197 18.554 24.955 27.741 27.305 30.911 18.032 31.169 25.524 -50,1

PA 53.416 24.046 35.526 43.164 29.724 49.770 22.080 30.165 33.496 -37,3

TO 15.514 9.935 14.075 15.705 14.494 15.673 8.033 13.625 13.077 -15,7

Acre Mato Grosso Pará Tocantins

Municípios 
apoiados

AC 2.433 1.822 1.715 1.877 2.940 2.263 2.571 2.548 2.248 -7,6

MT 6.880 2.301 3.488 2.931 2.892 3.866 2.382 3.740 3.086 -55,1

PA 8.361 3.487 6.270 7.567 4.739 8.884 3.689 6.375 5.859 -29,9

TO 1.284 621 980 966 797 1.727 490 429 859 -33,1

Acre Mato Grosso Pará Tocantins

Área de maior 
atuação dos CBM

AC 5.237 3.133 2.537 3.496 4.840 3.853 3.983 4.011 3.693 -29,5

MT 9.229 2.392 3.403 3.177 3.059 3.348 2.190 2.603 2.882 -68,8

PA 20.350 11.135 13.500 16.334 11.799 16.729 8.564 9.105 12.452 -38,8

TO 2.434 1.262 2.003 2.164 1.494 3.004 965 1.094 1.712 -29,7

Acre Mato Grosso Pará Tocantins

Fonte: Adaptado de INPE (2020)

BOX 1. Análise das estatísticas de incêndios florestais com base 
em dados geográficos
A principal fonte de informações utilizadas no Brasil, principalmente para a elaboração 
de históricos e a definição das áreas de maior ocorrência dos incêndios florestais, é a 
base de dados de focos de calor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Para uma melhor visualização da distribuição espacial e temporal dos dados de 
focos de calor, normalmente são aplicadas técnicas de processamento de dados, por 
exemplo os mapas de kernel. Essa técnica possibilita uma transformação de conjunto 
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de dados pontuais em um mapa de densidade por suavização, possibilitando uma 
visualização da distribuição das frequências dos incêndios e permitindo a realização 
de análises comparativa entre distintas localidades.

Ao se observar o mapa de kernel de 2003 a 2012 (Figura 7), período que antecede a 
contratação dos projetos dos Corpos de Bombeiros Militares (CBM) do Acre, Mato 
Grosso, Pará e Tocantins com o apoio do Fundo Amazônia, fica evidente que os 
estados apoiados englobam as áreas de alta concentração de focos de calor. 

Nos projetos dos estados de Acre, Mato Grosso e Pará, as áreas aqui definidas como 
de maior atuação dos CBM estão, em sua maioria, nos locais de alta concentração 
de focos de calor do estado. Já o Tocantins, apresenta condições climáticas e tipos 
de vegetação bastante distintos dos demais estados, o que proporciona uma maior 
concentração dos incêndios florestais nas áreas de vegetação herbácea (formações 
savânicas) que estão pouco concentradas na região norte do estado. 

Quando se realiza uma análise comparativa, como o mapa de kernel, dos focos de 
calor dos anos de 2003 a 2012 (antes do projeto) com o período de 2013 a 2019 
(após implementação do projeto) se observa algumas mudanças na localização da 
concentração e distribuição dos incêndios florestais e queimadas.  Nas áreas de maior 
atuação, dos 4 projetos dos CBM, antes da execução dos projetos a média anual dos 
focos de calor era de 37,2 mil e durante o período de execução a uma média anual 
passou para 20,7 mil focos de calor, representando uma redução de 44,3%.

Apesar dos dados demostrarem uma redução da localização dos focos de calor nas 
áreas de maior atuação do CBM, existem alguns locais pontuais que apresentaram 
um aumento de frequência, os quais estão localizados principalmente no norte do 
estado do Pará. 

Os dados de focos de calor apresentam diversas limitações e a sua utilização deve 
ser realizada com cuidado para que as inferências a serem reportadas expressem 
uma realidade local. Assim, considerando os focos de calor e a execução dos 
projetos dos bombeiros apoiado pelo Fundo Amazônia, pode-se inferir que ocorreu 
uma efetiva redução na frequência dos incêndios florestais nas áreas de maior 
atuação dos CBM, quando comparadas com as demais áreas.

É importante destacar que os resultados não permitem fazer inferências sobre 
um possível aumento ou redução de área queimada. Os resultados indicam, 
exclusivamente, que os locais de maior frequência dos incêndios florestais migraram 
para áreas externas àquelas que definimos nesta avaliação como áreas de maior 
atuação dos CBM. Ainda é um desafio acompanhar as mudanças da dinâmica dos 
locais com maiores frequências de fogo. Para isso, é necessário ainda criar uma 
estratégia para acompanhar essa dinâmica, principalmente, ao longo do arco do 
desmatamento, para poder estar presente nas áreas de florestas mais ameaçadas 
pelo deslocamento da queima/incêndios.
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B. Desenvolvimento de capacidades no CBM e parceiros
O combate a incêndios florestais no Brasil tem sido realizado, predominantemente, por 
brigadas terrestres que se deslocam através da mata até o local do fogo, trajeto que pode 
levar horas. Devido ao longo tempo gasto para que as brigadas cheguem ao local, o fogo se 
instala e propaga-se sem controle, o que torna mais difícil a sua extinção. Assim, capacitar 
brigadas locais é uma excelente estratégia para que as ações de combate sejam mais 
rápidas e efetivas. 

Além do combate, os brigadistas locais também atuam com a prevenção dos incêndios, 
através da orientação da população local com relação ao tema e de outras ações, como 
a realização de aceiros e a manutenção de trilhas de acesso. Os projetos analisados 
promoveram uma ampla capacitação para formação de brigadistas civis, resultando em 
um número total de 3.771 pessoas capacitadas (Tabela 3).

Figura 7 - Distribuição dos focos de calor, do satélite referência, antes (2003 a 2012) e após (2013 a 2019) 
do apoio dos projetos dos CBM pelo FA.

Tabela 3 - Resultado das capacitações realizadas.
Grupo Acre Mato Grosso Pará Tocantins Total

Brigadistas Civis 1.815 330  1.626 3.771

Gestores 5 45 13  63

Servidores  774  466 1.240

Pilotos  5   5

Além das brigadas civis, também foram capacitados servidores e gestores. Esse tipo de 
capacitação, além de focar nas ações de combate, também preza pelo planejamento 
e coordenação das ações de campo. Ao todo, foram capacitados 63 gestores e 1.240 
servidores dos CBM dos estados. 

Os cursos dedicados a gestores, servidores públicos, além das formações de brigadas civis 
contra incêndios foram atividades complementares e fundamentais ao desenvolvimento de 
capacidades no âmbito das ações do CBM.
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Apesar disso, os gestores capacitados ao longo dos projetos, poderão melhor aplicar os 
conhecimentos adquiridos em iniciativas futuras. Notadamente no caso das brigadas, 
percebeu-se que as atividades demandam prévia articulação com demais órgãos estaduais 
e municipais, para mobilização de produtores rurais sobre formas de combate, aliadas a 
importância do manejo do fogo para limpeza de áreas produtivas. Dessa forma, o apoio aos 
projetos fundou as bases para próximas iniciativas do CBM, bem como, provocou produtores 
rurais fazer uso do correto manejo do fogo.

Especificamente, no Mato Grosso, a pós-graduação em gestão ambiental realizada em parceria 
com a Escola de Governo do estado e a formação de pilotos de aeronaves, impulsionaram 
as capacidades de gestão e ações no campo. No caso do Pará, foram 13 gestores 
capacitados em cursos de pós-graduação em Gestão e Segurança Ambiental efetivamente 
utilizando os conhecimentos adquiridos. Já no Acre, foi relevante o desenvolvimento de 
capacidades, principalmente, na formação de brigadas e difusão de conhecimentos sobre 
o uso e prevenção do fogo na produção rural. No Tocantins foram realizadas oficinas para 
formação de 1.626 brigadistas civis e capacitação em prevenção e combate a incêndios 
florestais. Para gestores também foram realizadas oficinas sobre mapeamento de áreas de 
risco, coordenação de operações de incêndios e análise e interpretação de imagens.

C. Capacidade operacional e efetividade
Durante a realização das entrevistas, em especial nos contatos realizados com os comandos 
dos CBM e outros oficiais, foi frequente o relato de que, após as aquisições e a estruturação, 
ocorreu um aumento significativo no atendimento de ocorrências relacionadas a incêndios 
florestais nas unidades do CBM. Em muitas unidades, o aumento da capacidade operacional 
possibilitou o atendimento da demanda suprimida. 

Figura 8 - Capacitações realizadas em campo.
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As informações reportadas pelo CBM (Tabela 4) nos Planos de Monitoramento demostram 
que existe uma tendência de crescimento de mais de 600% na verificação e 500% nas 
operações de combate a incêndios florestais.   

O aumento da capacidade operacional apresenta uma forte relação com a maior eficiência 
das operações de combate no campo, estando essa maior eficiência diretamente relacionada 
com as aquisições de equipamentos e veículos específicos para operações de combate a 
incêndios florestais. Em alguns estados, como é o caso do Tocantins, o projeto promoveu a 
criação e implementação de novas unidades do CBM, que pode ampliar sua área de atuação. 

A verificação e combate a queimadas, demonstram de maneira geral, um constante 
crescimento na capacidade dessa instituição. Porém, há de se observar que esses dados 
são aferidos diretamente pelo CBM, com base na observação dos relatórios diários do Inpe 
e sua capacidade de ir fisicamente até o local para observação da ocorrência, o que leva a 
conclusão sobre as limitações da atuação da instituição em campo.

Os projetos foram chave para que o CBM pudesse ampliar sua capacidade de monitoramento, 
já que todos são mantidos por meio de recursos do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros 
Militar (FUNESBOM) e Secretarias de Segurança Pública de seus estados, o que limita 
ampliação de investimentos. O apoio do Fundo Amazônia promoveu o desenvolvimento de 
capacidades para captação de recursos para além dos que mantém as estruturas do CBM.

No caso do Acre e Pará, parte dos recursos financeiros são vindos da União e, também da 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Recentemente, o Acre contou 
com apoios de R$200.000,00 da World Wide Fund for Nature (WWF) e R$1,5 milhão do 
KfW no âmbito do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA). Ambas iniciativas 
são voltadas a aquisição de equipamentos para combate e realizar ações de orientação a 
produtores rurais sobre o uso do fogo.

No Mato Grosso, o CBM deverá receber cerca de R$ 23,8 milhões14 para custeio de operações 
e aquisição de equipamentos no âmbito de recursos oriundos da Operação Lava Jato na 
Petrobrás, além de recursos financeiros advindos de iniciativas para Redd Early Movers 
(REM). O estado do Tocantins absorveu os custos de manutenção das aquisições realizadas 
no projeto, além de manter suas ações por meio do Fundo de segurança do estado.

14. Disponível em: http://www.mt.gov.br/-/12662099-mt-vai-receber-r-23-8-milhoes-para-combater-queimadas-e-des-
matamento

Tabela 4 - Indicadores registrado no plano de monitoramento dos projetos dos CBM apoiados pelo Fundo Amazônia.

Indicador UF Linha de 
base* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Variação 
entre 2019 
para linha 
de base

Número de 
focos de 
calor verifi-
cados pelo 
CBM

AC 562 1.152 1.488 2.052 10.844 10.837 2.251 2.070

MT - - 3.924 3.473 2.892 3.866 2.382 3.739

PA 4.105  4.755 8.787 29.724 49.770 22.080 30.165

TO  734 861 1.003 - - - -

TOTAL 4.667 1.886 11.028 15.315 43.460 64.473 26.713 35.974 670,82%
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Número de 
incêndios 
florestais 
ou quei-
madas não 
autorizadas 
combatidos 
diretamente 
pelo CBM

AC 281 576 744 1.026 209** 416** 2.251 2.070

MT - - 80 320 342 313 414 1.191

PA 596 - 1.254 2.835 1.609 2.591 1.852 2.157

TO - 734 861 1.003 - - - -

TOTAL 877 1.310 2.939 5.184 2.160 3.320 4.517 5.418 517,79%

D. PPCD estaduais
As ações desenvolvidas nos projetos dos CBM com o apoio do Fundo Amazônia, além 
de atuarem de maneira complementar, contribuem diretamente em diversas metas e 
estratégias previstas nos Planos de  Prevenção e Controle do Desmatamento dos estados 
de cada um dos projetos (Tabela 5).

No Acre, a principal ação prevista pelo PPCD que possui relação direta com o projeto apoiado pelo 
FA foi estruturar o IMAC e parceiros para atuarem no controle do desmatamento e queimadas. 
No Mato grosso foi sistematizar a identificação dos focos de calor e da quantificação de 
áreas queimadas. Já no estado do Pará foi o investimento na divulgação e implementação 
de tecnologias sustentáveis (roça sem queima). No Tocantins, a principal ação foi fortalecer e 
aparelhar a estrutura de apoio à Prevenção, ao Controle e ao Combate dos incêndios florestais, 
além de fortalecer a capacidade de prevenir, controlar e combater incêndios florestais.

Em resumo, observou-se que os quatro projetos dos CBM apresentaram um forte 
alinhamento com as metas e as estratégias previstas nos Plano de Prevenção e Controle do 
Desmatamento (PPCD) estaduais. 
Tabela 5 - Metas e estratégias relacionados diretamente as ações de prevenção e combate a incêndios florestais nos 
PPCD estaduais.

UF Ano Ação

AC 201015 Estruturar o IMAC e parceiros para atuarem no controle do desmatamento e queimadas;

MT 200916 Sistematizar a identificação dos focos de calor e da quantificação de áreas queimadas;

PA 200917 Investir na divulgação e implementação de tecnologias sustentáveis (roça sem queima).

TO
200918 Fortalecer e aparelhar a estrutura de apoio à Prevenção, ao Controle e ao Combate dos incêndios florestais*

201519 Fortalecimento da capacidade de prevenir, controlar e combater incêndios florestais.

* Atividade planejada

15. Acre (2010). Plano estadual de prevenção e controle do desmatamento do Acre – PPCD/AC / Governo do Es-
tado do Acre. - Rio Branco: SEMA Acre, 2010. 108p. Disponível em: http://sema.acre.gov.br/wp-content/uploads/
sites/20/2020/05/PPCD.pdf.
16. Mato Grosso (2009). Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Mato 
Grosso PPCDQ/MT. 69p. 2009. Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/docu-
mentos/prevencao-e-controle-do-desmatamento/Plano_Estadual_Mato_Grosso.pdf.
17. Pará (2009). Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará. 30p. Disponível em: 
http://www.amazonfund.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/prevencao-e-controle-do-desmatamento/
Plano_Estadual_Para.pdf.
18. Tocantins (2009). Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do To-
cantins, 107p. Disponível em: https://www.mma.gov.br/estruturas/168/_arquivos/plano_estadual_de_prevenao_e_con-
trole_do_desmatamento_do_tocantins_168.pdf.
19. Tocantins (2015). Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do To-
cantins, 89p. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/168/_arquivos/plano_estadual_de_prevenao_e_controle_
do_desmatamento_do_tocantins_168.pdf
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6. Gestão e monitoramento de projetos
Nesta seção, observou-se a gestão e do monitoramento dos projetos apoiados no que diz 
respeito à estrutura, aos recursos humanos dedicados e aos fluxos voltados para gestão de 
equipes e execução das intervenções.

Cabe ressaltar, que os CBM avaliados tinham, previamente aos projetos, estruturas 
orientadas para pequenos convênios e iniciativas voltadas, principalmente, para atuação 
em áreas urbanas. 

Os projetos contaram com militares dedicados a gestão e com estruturas pré-existentes, 
como diretorias de apoio logístico e patrimônio, responsáveis pelas tarefas e atividades 
necessárias a gestão. Essas equipes, formadas por quatro a dez militares, dependendo do 
projeto avaliado, dedicaram parte de sua atuação à elaboração de termos de referência 
(TdR), ao diálogo com as instâncias responsáveis por licitações no estado e com a equipe 
técnica do Fundo Amazônia para prestação de contas.

Tais intervenções também contaram com apoio direto dos órgãos estaduais dedicados a 
licitações e compras públicas e das secretarias de segurança pública, órgão mais próximo 
da atuação dos CBM. Esse acompanhamento foi fundamental para os TdR e as licitações. 
No caso do CBMMT, destaca-se a existência de uma Diretoria de Administração Institucional 
(DAI), o que facilitou o diálogo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) para 
realização dos processos.

A pouca experiência sobre formas de prestação de contas e monitoramento dos formulários 
do FA, além da apresentação de contrapartidas ao doador, gerou atrasos e dificuldades, que 
foram ultrapassadas por meio de diálogo direto com os técnicos e gerentes de projeto no 
FA. Destaca-se que, posteriormente ao apoio do FA, houve o contínuo desenvolvimento de 
equipes no CBM, como no caso do CBMAC, que possui uma diretoria de planejamento com 
oito militares dedicados aos esforços para prevenção.

Em relação ao tempo planejado e ao necessário para execução e finalização dos projetos 
junto ao BNDES, a média prevista era de 42 meses (3,6 anos). Todavia, ao final, foram 
necessários 69 meses (5,8 anos). O desembolso ocorreu, em geral, em três parcelas, ou 
seja, o FA desembolsou o total contratado após três relatórios de desempenho (RED) e 
prestações de contas. Os CBM dos 4 estados demonstraram capacidade para desenvolver as 
atividades previstas e prestar contas do recurso captado, porém, existem ainda dificuldades 
para monitorar os resultados alcançados e comunicá-los a sociedade, observando o papel 
fundamental desses agentes na prevenção e no combate ao fogo.

A seguir, apresentaremos os resultados dessa avaliação sobre a gestão e o monitoramento. 
Buscou-se, principalmente, compreender de forma qualitativa as capacidades dos CBM 
para alcance dos efeitos definidos.
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 • Pontos positivos
Os quatro projetos avaliados tiveram grande volume de recursos financeiros, o que provocou 
uma dedicação a parte dos CBM na sua boa execução e na utilização desses recursos. 
A pronta disponibilidade dos recursos financeiros do FA em parte dos projetos apoiados 
facilitou os trâmites para a realização das licitações. Destaca-se também, que o CBMPA 
possui um pregoeiro, o que otimizou os processos licitatórios e de aquisições no projeto. 

As licitações também foram facilitadas devido aos itens para aquisição serem comuns na 
atuação cotidiana dos CBM. Parte delas alcançaram valores abaixo do orçado proporcionando a 
possibilidade de realocação de recursos e de rendimentos para atividades prioritárias dos CBM.

Os comandantes gerais dos CBM avaliados estiveram à frente da gestão e do diálogo com 
parceiros estaduais e se dedicaram a facilitar processos internos e operacionais, tendo os 
planos de trabalho com o FA como norteadores de sua atuação.

As equipes de gestão dos projetos tinham atribuições definidas para prestação de contas, 
aquisições e elaboração de TdR, por vezes contando com acompanhamento jurídico 
dentro de cada CBM. Em alguns dos CBM, há um fluxograma definido sobre a execução 
dos processos, tornando mais clara a realização de atividades nas diretorias internas, o 
que facilita o entendimento de atuação dos processos executados. Isso permitiu, a melhor 
organização para execução de projetos.

Os CBM amadureceram com o apoio do FA no que diz respeito às capacidades de gestão e 
execução, e acredita-se que os conhecimentos adquiridos possam facilitar novas iniciativas 
de prevenção e combate a incêndios. No caso do Mato Grosso, destaca-se que, desde 2014, 
a Diretoria de Gestão Estratégica (DGE) dedica-se a convênios no estado e, no contexto 
da emergência provocada pelos incêndios ocorridos no segundo semestre de 2020, foram 
captados cerca de R$ 10,6 milhões para atividades e aquisições de equipamentos, que 
foram prontamente empenhados e executados.

O monitoramento de resultados também foi otimizado com a proposição e adoção de 
indicadores agregados do tipo SMART (do inglês, Specific, Measurable, Attainable, Relevant 
e Time Bound20) definidos pela equipe técnica do FA e pelos executores21. Em 2016, mesmo 
com os projetos iniciados, foi possível definir indicadores agregados que demonstrassem a 
ampliação da capacidade de monitoramento e combate por parte dos CBM (Tabela 4).

 • Desafios
Na gestão de projetos, entre suas atividades e recursos, sejam financeiros ou humanos, pode-
se destacar que, em uma gestão dedicada aos resultados, monitoramento e cronograma 
são itens chaves para boas práticas na execução de uma intervenção.

A capacidade dos CBM para gestão passa também por desafios na adoção de boas práticas 
para execução de projetos, ou seja, há necessidade de otimização nas capacidades de 

20.  Em português: Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal.
21.  Combate e prevenção ao fogo. Guia para monitoramento de impactos de projetos dos corpos de bombeiros mili-
tares. Disponível em: www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avalia-
cao/modelos-guias/Guia_Monitoramento_Impactos_Projetos_Bombeiros.pdf.
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observação e readequação de cronogramas, de uso de recursos financeiros e humanos e 
de mitigação de riscos.

Para parte dos projetos, ainda é um desafio desenvolver as capacidades dos CBM como 
gestores de projetos, para direcioná-los para captação e execução de recursos, convênios 
e ampliação dos efetivos dedicados a gestão, bem como a ampliação da capilaridade dos 
CBM do interior dos estados.

Dentre os desafios, as mudanças nos comandos gerais dos CBM influenciaram na celeridade 
da execução dos projetos. Essas mudanças contribuíram para atrasos nos cronogramas e 
para a necessidade de atualizações nas entregas com a equipe técnica do FA.

Outro desafio está relacionado a gestão de processos. A qualidade de alguns TdRs levou 
a constantes aperfeiçoamentos, o que, fatalmente, ocasionou atrasos nas aquisições 
previstas e prestação de contas. No caso do Mato Grosso, houve a primeira licitação de 
equipamentos sem versões nacionais, no caso da compra de aeronaves air tractor, o que 
levou a necessidade de melhor aprofundamento com a SESP para encaminhamentos da 
aquisição. Além disso, a construção do hangar, destinado a essas aeronaves, também 
atrasou as entregas previstas no estado.

Ainda que tenham planos de trabalho para orientação, os principais gestores – comandantes 
gerais – ainda precisam fortalecer formas de prestar contas aos parceiros afins e à sociedade 
civil para demonstrarem os avanços no combate a incêndios florestais, assim como realizar 
ações voltadas a prevenção junto a comunidades.

Apesar da organização das diretorias nos CBM, a preponderante forma analógica de 
monitoramento de resultados dos projetos somada as limitações tecnológicas para 
prestações de contas demonstram a necessidade de aperfeiçoamento de tecnologias e 
capacidades para apresentação de resultados concretos e que possam fortalecer formas 
de captação e execução de recursos dos CBM.

Mesmo que o monitoramento de resultados de projetos tenha sido otimizado, isso decorreu 
de uma intervenção da equipe técnica do FA ao longo da execução dessas iniciativas. 
Dessa forma, observa-se a necessidade de dedicação desses agentes na melhor definição 
de indicadores, mensuráveis e relevantes, para demonstrar as capacidades de prevenção e 
combate ao fogo nas florestas. Assim, os CBM facilitarão a compreensão de sua colaboração 
junto aos órgãos estaduais e federais de combate ao desmatamento.
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7. Análise contrafactual: O avanço da 
atuação do CBM nos municípios de 
Sorriso (MT) e Humaitá (AM)

Para complementar os resultados da presente avaliação, optou-se pela realização de uma 
análise contrafactual em que se pudesse observar os impactos do apoio do Fundo Amazônia 
frente à um agente que não contou com apoio financeiro por meio de projeto. Para isso, foi 
selecionada a 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar do CBMMT, localizada em 
Sorriso (MT), apoiada pelo projeto com o Mato Grosso e o 1º Pelotão Destacado de Incêndio 
Florestal e Meio Ambiente do CBMAM, no município de Humaitá (AM).

O município de Sorriso está localizado ao norte do estado do Mato Grosso, com uma extensão 
territorial de 9,3 mil de km², a população registrada no último censo do IBGE (2010) foi de 
66.251 habitantes e a estimativa da população atual (2020) é de 92.769. O crescimento 
populacional, de Sorriso, foi de 40% nos últimos 10 anos, bastante superior ao brasileiro, que 
foi de aproximadamente 11%. Com base no mapa de biomas do Brasil do IBGE22, Sorriso 
possui 67% do território no bioma Cerrado e 33% Amazônia. Atualmente apresenta menos 
de 30% de sua área com cobertura florestal.

Uma das contribuições, no âmbito do projeto, foi o apoio para a estruturação da base de 
operações da 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar do CBMMT, em Sorriso (MT). 
A realização do projeto possibilitou a aquisição de viaturas, equipamentos e ferramentas 
específicas para operações de incêndios florestais. Foram adquiridas 2 aeronaves, 
possibilitando à realização de operações aéreas, tornando está a primeira base aérea 
de combate aos incêndios florestais na Amazônia. Também foram realizadas ações de 
capacitação para formação de pilotos e gestores do CBMMT. 

O projeto do CBMMT estimulou a realização de investimentos e contrapartidas de outras 
instituições. Toda a estruturação física, infraestrutura e mobiliário da base de Sorriso, foi 
financiada como contrapartida do estado, da prefeitura municipal e de empresários locais. 
A execução do projeto fomentou as articulações interinstitucionais para o desenvolvimento 
de ações de prevenção, combate e capacitação.

Já Humaitá, está localizado no sul do Amazonas, e integralmente coberto pelo bioma 
Amazônia com 92% de cobertura florestal, embora ocorra em algumas áreas de Humaitá, 
Lábrea e Manicoré, as savanas amazônicas, que são ambientes muito semelhantes ao 
cerrado, onde ocorrem também incêndios espontâneos a exemplo do cerrado. Sua extensão 
é de 33,1 mil km², a população no último censo do IBGE (2010) foi de 44.227 habitantes 
e a estimativa da população atual (2020) é de 53.144 habitantes. Na última década o 
crescimento populacional, de Humaitá, foi de 20% e apresentou a detecção de 3.790 focos 
de calor, o que equivale a 3,7% do estado. 

22.  Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil (2019)  Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
livros/liv101676.pdf
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O CBMAM é subordinado diretamente a Secretaria de Segurança Pública e atualmente está 
presente em dez dos sessenta e dois municípios do estado. Operacionalmente, a gestão está 
dividida entre dois comandos, sendo: Comando de Bombeiros da Capital (CBC) e Comando 
de Bombeiros do Interior (CBI). O CBI é responsável pelo comando e gerenciamento das 
atividades das corporações no interior do estado. Ao total são 9 unidades no interior, 
distribuídas nos municípios de: Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Humaitá, Presidente Figueiredo, 
Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Parintins, Tefé e Tabatinga.   

Em 2017, foi criado no município de Humaitá, o 1º Pelotão Destacado de Incêndio Florestal 
e Meio Ambiente. A criação da unidade foi motivada, principalmente, para o atendimento 
das demandas relacionadas aos incêndios florestais e integrava o plano de estruturação do 
interior do CBMAM.

Nos últimos anos, os municípios de Lábrea, Manicoré, Apuí e Boca do Acre concentram 
a maior extensão de desmatamento do Amazonas. Em 2019 representam 61% do 
desmatamento do estado.  Humaitá se encontra na mesma região em que vem sendo 
objeto de queimadas e incêndios florestais utilizados principalmente na manutenção e 
ampliação de áreas para pecuária. 

O Destacamento atua em cooperação com o Exército em ações de prevenção. Esse trabalho 
ocorre no contexto da formação contínua de brigadas florestais nos últimos três anos.

O Pelotão de Humaitá foi criado no contexto do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio 
Ambiente (BIFMA), localizado em Manaus, que integra a estrutura do estado do Amazonas 
para o combate a queimadas, incêndios florestais e salvamentos. Observa-se que a criação 
desta unidade ocorreu com apoio do Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento 
e Conservação da Floresta Tropical do Estado do Amazonas (PROFLORAM) com apoio do 
governo da Alemanha, por meio da Cooperação Financeira Alemanha/Brasil.

A utilização das informações de monitoramento geradas pelo CENSIPAM e os focos de 
calor do INPE são pouco utilizados pelo BIFMA e no batalhão de Humaitá. Os procedimentos 
de verificações ou validações das queimadas e incêndios são extremamente reduzidos. 
Mais recentemente o BIFMA fez a aquisição de um drone, o qual vem utilizando para a 
localização de áreas queimadas, tendo sua atuação limitada devido seu reduzido efetivo e 
das dificuldades de deslocamento.

Em 2013 foi aprovada a lei para a criação Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado Amazonas (FUNESBOM) no âmbito da Secretaria de Segurança Pública (SSP), 
entretanto, somente em dezembro de 2015 o fundo foi efetivamente criado e operacionalizado, 
tendo por objetivo arrecadar recursos para o aparelhamento da Corporação. Nesse contexto, 
observados os fluxos de demandas e aquisições de equipamentos, verificou-se que nem 
sempre a captação ocorre a tempo para atuação do Pelotão. 

Além disso, em sua estrutura administrativa, O CBMAM não possui uma diretoria ou 
departamento específico para o desenvolvimento de atividades gerenciais e administrativas 
de projetos, o que dificulta a captação de recursos para atender a atuação do Pelotão no 
sul do estado.

Diferentemente do que ocorre no Mato Grosso, em que o CBMMT possui autonomia 
administrativa para a autuação, o CBMAM não detém essa atribuição, que cabe ao Instituto 
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de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) vinculado à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, o qual desenvolve as atividades de controle ambiental no Amazonas.

Desde 2017 há, anualmente, a execução da Operação Céu Limpo para a prevenção e 
combate aos incêndios. Neste contexto são também desenvolvidas a formação de brigadas 
de incêndios rurais. O processo de capacitação se dá através da parceria do CBMAM com 
as prefeituras municipais.  Em 2020 foram capacitados 853 brigadistas em 15 municípios. 
Para o próximo ano está prevista a antecipação da formação de brigadas para março, devido 
o avanço dos incêndios em 2020.

Em observação aos registros de focos de calor, considerando os períodos de 2005 a 2012 e 
2013 a 202023, respectivamente, período anterior ao projeto (linha de base) e período durante 
e após a execução do projeto no Mato Grosso. Verifica-se que Humaitá (AM) apresenta um 
forte crescimento no período de 2013 a 2020, passando de 186 para 966 focos de calor. 

Outro aspecto importante é que os focos de calor dos últimos cinco anos vêm se mantendo 
acima da média do período de 2005 a 2012, para Humaitá. Já para o mesmo período, em 
Sorriso (MT), os focos de calor apresentam estabilidade e estão bem abaixo da média.

23.  Os dados para 2020 são parciais e abrangem o período de 01 de janeiro a 03 de novembro de 2020.

Quadro 1 - Histórico dos focos de calor e desmatamento no município de Humaitá (AM) e Sorriso (MT).
Fator Humaitá (AM) Sorriso (MT)

Focos de 
calor

Desmata-
mento

Fonte: adaptado do INPE (dados de focos de calor de 2020 são parciais, referem-se de 01/01 a 03/11/2020)
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No que diz respeito ao desmatamento, Humaitá registra constante crescimento desde 2016, 
correspondendo a quase 6% do total desmatado no estado. Enquanto, em Sorriso, há uma 
tendência de queda desde 2012, devendo-se considerar que apenas 30% das florestas do 
município encontram-se conservadas.

Figura 9 - Registro de focos de calor em Humaitá (AM) e Sorriso (MT) entre 2010 e 2020. 

Fonte: BDQueimadas - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Elaboração própria.

Existem desafios para se melhorar a eficiência do CBMAM em Humaitá nas operações 
de incêndios florestais, entre eles podemos destacar a realização de investimentos em 
infraestrutura, veículos, equipamentos, ferramentas, capacitações e contratação de pessoal. 
A dificuldade com o reduzido efetivo de militares é mitigada com a formação de brigadas 
locais. Além disso, há dificuldades também para se realizar ações de prevenção. Tais ações 
fortalecem a educação e, como não atuam de forma punitiva (ações de fiscalização), 
fortalecem laços com as comunidades e produtores.

Diante do cenário de crescimento dos focos de calor e possíveis incêndios florestais no 
estado, como o que ocorre em 2020, a atuação do Pelotão corre riscos pelas diversas 
limitações existentes.

A realização de projetos poderia estimular o poder públicos local, estadual e municipal, na 
ampliação da contratação do pessoal efetivo ou até mesmo a realização de contratações 
temporárias para as atividades de prevenção e combate aos incêndios florestais. 

A seguir, apresenta-se o detalhamento da avaliação contrafactual, onde a análise foi 
segmentada nas ações desenvolvidas pelos CBM. Para a análise utilizou-se uma escala de 
avaliação do atendimento das ações, sendo: i) não: quando as ações não foram desenvolvidas 
ou os resultados obtidos são reduzidos; ii) parcial: apresentam crescimento limitado e iii) 
efetivo: quando as mudanças apresentadas são significativas.
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Quadro 2 - Análise contrafactual das ações apoiadas pelo CBMMT em comparação com as ações do CBMAM em Humaitá.

Ações 

CBM Sorriso (MT) CBM Humaitá 
(AM)

Análise da situação para Humaitá

N
ão

Pa
rc

ia
l

Ef
et

iv
o

N
ão

Pa
rc

ia
l

Ef
et

iv
o

Articulação com parceiros locais ou re-
gionais para monitoramento e combate 
ao fogo

✔ ✔

Prioritariamente, as articulações são 
definidas pelo Comando de Bombeiro 
de Interior (CBI) e estão relacionadas 
as operações de combate a incêndios 
florestais, em parceria com o exército. As 
articulações locais com outros parceiros 
para o monitoramento são inexistentes. 

Realização de ações de monitoramento 
de focos de calor / queimadas / incêndi-
os florestais

✔ ✔

A unidade de CBMAM Humaitá não de-
senvolve um acompanhamento regular 
do(s) dado(s) de monitoramento. Even-
tualmente são utilizadas as informações 
de monitoramento nas operações de 
fiscalização desenvolvidas pelo CENSI-
PAM, responsável pelo monitoramento 
no estado.

Avaliação periódica de produtividade e 
eficiência das operações desenvolvidas ✔ ✔

Desenvolvem avalições gerais anuais 
das ações desenvolvidas de forma 
empírica e com base nestas informações 
e percepções são definidas e planejadas 
as ações futuras. 

Realização de ações de combate ao fogo 
(incêndios florestais) ✔ ✔

Existem limitações quanto à disponi-
bilidade de equipamentos especializa-
dos para as operações de incêndios 
florestais e os recursos humanos são 
reduzidos para a demanda existente. 

Aumento dos atendimentos das deman-
das reprimidas ✔ ✔

Ocorreu uma ampliação nos atendimen-
tos com a implantação do Pelotão em 
Humaitá, entretanto, o crescimento foi 
inferior a demanda e registro de ocorrên-
cia de incêndios florestais.

Interiorização das atividades combate 
e prevenção aos incêndios florestais do 
CBM

✔ ✔

A interiorização das ações de combate 
é pontuais e normalmente desenvolvida 
em parceria com outras instituições, 
em especial o exército. As atividades de 
prevenção são reduzidas e muitas vezes 
inexistentes, decorrente principalmente 
pela priorização das ações de combate.

Melhora na eficiência das operações de 
combate aos incêndios florestais ✔ ✔

Existe uma melhora da eficiência das 
operações decorrente das capacitações 
desenvolvidas e das experiências práti-
cas. Para que níveis de eficiência sejam 
superiores, é necessário a aquisição de 
equipamentos específicos e ampliação 
do quadro efetivo ou contratação de 
pessoal.

Redução do tempo de deslocamento 
para atendimento das ocorrências de 
incêndios florestais

✔ ✔

A criação da unidade de Humaitá 
facilitou a atuação do CBM na cidade 
e municípios do entorno. Localmente, 
após a sua criação não foram ampliados 
os investimentos, o que, concomitan-
temente, não resultou na redução no 
tempo de deslocamento no atendimento 
das ocorrências.

Fortalecimento da infraestrutura local/
base para atuação do CBM ✔ ✔

A infraestrutura foi estabelecida em 
2017, entretanto existe a necessidade de 
ampliação e aquisição de equipamento e 
ferramentas.
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Aquisição de equipamentos voltados ao 
combate de incêndios florestais ✔ ✔

As aquisições dos veículos e equipa-
mentos são realizadas pela Secretaria 
de Segurança Pública com base nas de-
mandas repassadas pelo Comando Geral 
do CBMAM. Decorrente do elevado custo 
de aquisição dos equipamentos de com-
bate, muitos destes equipamentos não 
cobrem as especificidades necessárias e 
quantidade necessárias.

Aquisição de ferramentas para as ações 
de combate aos incêndios florestais ✔ ✔

As ferramentas de combate aos incêndi-
os florestais são bastantes especificas 
e apresentam uma vida útil reduzida. 
A unidade de Humaitá possui baixa 
quantidade para operações. Para for-
mação de brigadas municipais, não há 
possibilidade de conceder ou emprestar 
ferramentas.  

Formação e integração de brigadas civis 
nas operações e combate aos incêndios 
florestais

✔ ✔

Há 3 anos são realizadas capacitações 
de brigadas municipais. A iniciativa vem 
sendo ampliada e melhorada ao longo 
dos anos. Porém, é necessária uma 
ampliação das formações e uma maior 
integração das brigadas formadas nas 
operações do CBM.

Capacitação do corpo técnico do CBM 
para temas ligados a gestão ambiental ✔ ✔

Não existem capacitação ligadas direta-
mente as questões de gestão ambiental. 
As formações desenvolvidas estão 
relacionadas principalmente as ações de 
comando e controle.

Difusão com produtores sobre o uso 
controlado ou de combate ao fogo ✔ ✔

Em Humaitá ainda não são implemen-
tadas atividades voltadas para uso con-
trolado do fogo, mas sim a dedicação ao 
combate ao fogo

Fiscalização / Vistas / Rondas / Apli-
cação de multas ✔ ✔

Não são desenvolvidas atividades de 
fiscalização, ocasionalmente a unidade 
de Humaitá fornece apoio as equipes 
de fiscalização da SEMA. As ações de 
visitas e rondas, de forma preventivas, 
são muito reduzidas.
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8. Conclusões
Pelo relatório observou-se que todos os projetos tiveram por objetivo apoiar ações de 
monitoramento, prevenção e combate ao desmatamento decorrente de incêndios florestais 
e queimadas não autorizadas nos estados. Esses projetos tiveram três eixos estruturantes: 
capacitação, compra de equipamentos e melhoria das estruturas físicas. A seguir, serão 
destacadas as conclusões por eixos estruturantes.

Os equipamentos adquiridos e voltados para o combate a incêndios florestais foram 
fundamentais para os projetos, pois permitiram a realização das ações de campo, 
alavancando capacitações, treinamentos e combates. Nas entrevistas realizadas, ficou claro 
que os equipamentos adquiridos foi o principal fator de sucesso de todos os projetos. Apesar 
do esforço de aquisição, os equipamentos são itens de uso direto, havendo a necessidade 
de constante manutenção e sendo necessário observar a depreciação que sofrem com o 
tempo. Alguns são de uso individual, ou seja, necessitam de reposição constante. 

Um ponto importante para esta avaliação é que, na realização das visitas dos peritos 
locais, foi observada apenas parte das aquisições dos CBM. No caso do CBMMT, parte dos 
equipamentos estavam sendo utilizados para missões de combate ao fogo na Amazônia e 
no Pantanal, ou seja, estavam distribuídos em diferentes unidades.  

As melhorias das estruturas físicas permitiram criar postos avançados dos CBM e salas de 
monitoramento que facilitaram a realização de capacitações de militares e brigadas civis. 
Elas também possibilitaram as condições necessárias para o planejamento de ações e a 
melhoria da logística, permitindo maior eficiência das ações.

Destaca-se que as capacitações foram executadas tendo como foco o uso e manejo do 
fogo, propiciando uma mudança de paradigma nas instituições. Alguns entrevistados 
foram taxativos em dizer que, antes do projeto, para os bombeiros militares o fogo devia 
ser somente combatido e não manejado. Além da concepção de manejo do fogo, as 
capacitações contribuíram para a melhoria do monitoramento ambiental.

Também é relevante que o treinamento e a formação de brigadas voluntárias nas zonas rurais 
para a prevenção e o combate a incêndios florestais contribuíram para a compreensão da 
existência de melhores opções em detrimento do corte e queima. Além disso, ajudaram na 
conscientização ambiental quanto às más consequências do uso indiscriminado das queimadas 
para a limpeza dos roçados. Essas são ações complementares que foram e são fundamentais 
para a prevenção de incêndios florestais, sendo necessária a articulação com as secretarias dos 
municípios para que realizem um trabalho de divulgação e envolvimento das populações locais.

Um ponto importante nos projetos foi a articulação institucional realizada por meio da 
ação integrada de órgãos públicos das diversas esferas de governo, com a necessária 
mobilização da sociedade civil, voltada para a prevenção e o combate a incêndios florestais. 
Para a completa execução dos projetos, foram necessárias articulações e parcerias com 
diversos atores importantes, tais como o Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos 
Incêndios Florestais (Prevfogo), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), órgãos municipais de meio ambiente, dos estados e demais 
instituições interessadas nas discussões.
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Houve também melhorias de processos internos das corporações que propiciam melhor 
efetividade em todo o processo de combate a incêndios florestais. Há de se destacar que, antes 
do início dos projetos, dados de focos de calor verificados e combatidos sequer eram medidos 
em alguns estados, o que sinaliza que a adoção de técnicas de monitoramento e avaliação 
de efetividade é um dos aspectos favoráveis que estão sendo incorporados pelas corporações 
militares da Amazônia a partir da experiência com o apoio do Fundo Amazônia (FA).

Também foi observado algumas dificuldades e limitações na gestão dos projetos avaliados. 
De acordo com os entrevistados, a ausência de uma estrutura dedicada e orientada aos 
resultados previstos dificultou a execução das atividades. Por exemplo, foram encontradas 
dificuldades para realizar os procedimentos licitatórios e para executar os itens de 
contrapartida do estado.

Com relação ao monitoramento dos impactos dos projetos, foi identificado que há variáveis 
que podem distorcer a medição dos resultados alcançados, como os períodos de seca, 
que variam ciclicamente e estão fora de controle dos agentes públicos responsáveis pelo 
combate ao fogo. Essa característica impacta a dinâmica de alguns indicadores, que não 
devem ser analisados isoladamente.

Foi possível detectar uma deficiência na gestão dos dados e informações dos projetos. Esse 
ponto não é uma caraterística exclusiva dessas iniciativas, mas sim um aspecto intrínseco 
de diversos órgãos governamentais, apesar de haver várias iniciativas de informatização e 
sistematização em andamento. Há uma lacuna de sistematização dos dados e metadados 
de combate a incêndios florestais como um todo no Brasil.

Medir o efeito causal entre desmatamento e incêndios florestais não é algo trivial e, muitas 
vezes, é impossível com dados históricos. Para os 4 projetos analisados, realizar uma 
análise objetiva e com dados concretos sobre a contribuição dos projetos para diminuição 
do desmatamento na Amazônia torna-se um desafio. Os dados da série histórica de 
desmatamento e focos de calor não possibilitam uma correlação adequada e podem 
gerar resultados bastante subjetivos. Há inúmeras outras variáveis que contribuem para o 
aumento ou diminuição dos números, sendo praticamente impossível isolar o efeito direto 
da relação entre focos de calor e desmatamento. 

Porém, isso não significa que os projeto não foram relevantes e que não contribuíram para 
a redução do desmatamento na Amazônia. Muito pelo contrário, as ações de combate a 
incêndios florestais são atividades fundamentais no combate ao desmatamento e possibilitam 
uma enorme redução de danos causados ao meio ambiente, à economia, à saúde e a diversas 
outras áreas. Apenas é recomendável que novas tecnologias sejam adotadas para aprimorar 
o planejamento das ações em campo e que elas estejam intimamente associadas com as 
atividades de monitoramento, prevenção e combate ao próprio desmatamento.

Em termos de políticas públicas, foi verificado que as ações desenvolvidas nos projetos dos 
CBM com o apoio do Fundo Amazônia, além de atuarem de maneira complementar com 
outros órgãos estaduais que atuam no combate ao fogo, contribuem diretamente em diversas 
metas e estratégias previstas nos Planos de Prevenção e Controle do Desmatamento dos 
estados de cada um dos projetos. Esse é mais um fator que agrega relevância aos projetos 
apoiados, colabora positivamente para outras importantes iniciativas e abre possibilidade 
para se pensar uma atuação integrada entre os CBM nas áreas de maior ocorrência do fogo. 
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9. Recomendações e Lições aprendidas
No que diz respeito às recomendações, optou-se pela elaboração de um quadro que facilite 
a observação das propostas e a sua correlação com os atores interessados.

Quadro 3 - Recomendações e lições aprendidas.

Recomendação

Ex
ec

ut
or

es

Es
ta

do
s

Fu
nd

o 
Am

az
ôn

ia

M
M

A

Do
ad

or
es

Ef
ei

to
 In

di
re

to

Desenvolver uma estratégia espacial para identificar “áreas prioritárias” para 
instalação de novos postos avançados para combate a incêndios florestais na 
Amazônia Legal, aumentando a cobertura territorial e diminuindo o tempo de res-
posta de combate em campo.

✔ ✔ ✔

Assegurar em propostas de projetos a vinculação de recursos específicos e mecan-
ismos para promoção da articulação institucional. 

✔ ✔

Apoiar o desenvolvimento de um sistema de informação que integre os dados 
estaduais e federais de combate a incêndios florestais na Amazônia Legal.

✔ ✔ ✔ ✔

Avaliar a possibilidade legal de criar brigadas locais remuneradas para auxiliar na 
prevenção e no combate a incêndios florestais.

✔ ✔

Discutir a possibilidade de diversificar as linhas de apoio e de aumentar o aporte de 
recursos para ações de prevenção de desmatamento e incêndios florestais.

✔ ✔ ✔

Considerar as áreas protegidas que estejam em risco de avanço de queimadas, 
para priorização de iniciativas de apoio a órgãos de controle de desmatamento 
e queimadas nos níveis federal e estadual, além do fortalecimento dos povos e 
comunidades tradicionais para consolidação da ocupação de seus territórios.

✔ ✔

Fortalecer os projetos de lei ou propostas que tem por finalidade punir desmata-
dores ilegais, com o impedimento de acesso ao crédito rural, e possibilidade de 
exploração econômica das áreas ilegalmente desmatadas e queimadas.

✔ ✔ ✔

Observar e considerar, no âmbito das “Orientações para o 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”, a 
integração com os objetivos da proposta da Política Nacional de Manejo Integrado 
do Fogo (MIF), bem como sua estrutura de governança, para facilitar o diálogo com 
órgãos federais.

✔ ✔ ✔

Ef
ei

to
 D

ire
to

Implementar um ciclo de capacitação contínuo para servidores públicos sobre 
monitoramento, prevenção e combate a incêndios florestas.

✔ ✔ ✔

Realizar uma ampla campanha de divulgação sobre as consequências dos incên-
dios florestais para a população, com foco em aspectos ambientais, econômicos e 
de saúde.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Estimular intercambio entre as esferas federais, estaduais e municipais para o 
compartilhamento de equipamentos e infraestruturas de monitoramento e com-
bate.

✔ ✔

Aprimorar o acompanhamento de métricas e indicadores adequados para ações de 
combates a incêndios florestais.

✔
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G
es

tã
o 

e 
M

on
ito

ra
m

en
to

Criar grupos de trabalho especializados em gestão de projetos nas instituições. ✔

Desenvolver, implementar e utilizar um sistema de informação que facilite a gestão 
dos dados e informações dos projetos, levando em conta a documentação exigida 
pelo FA. 

✔ ✔

Promover a participação dos agentes interessados nos projetos, para observação 
de metas, bem como o engajamento em atividades e na divulgação dos resultados 
voltados para a sociedade civil.

✔

G
er

ai
s

Ter maior envolvimento das universidades e instituições de pesquisa nos projetos, 
colaborando com os corpos de bombeiros na melhoria do combate de desenvolvi-
mento de novas metodologias. 

✔ ✔

Buscar recursos externos não reembolsáveis, como os disponibilizados pelo Fundo 
Amazônia. 

✔

Avaliar a possibilidade de ter um pequeno comitê técnico científico externo que 
auxilie a gestão do projeto bem como o acompanhamento das atividades técnicas. 

✔ ✔

Sobre as lições aprendidas, pode-se mencionar:

 • A manutenção de automóveis, motocicletas e aeronaves adquiridas por meio de projetos 
eleva os custos operacionais do CBM. Os órgãos federais atuam em regime de contratos 
de locação, que poderiam ser alternativas a atuação do CBM.

 • A desconcentração da atuação do CBM nos estados possui custos consideráveis para 
manutenção de recursos humanos e aparelhamento das bases locais. É necessário 
observar a possibilidade da formação de brigadas locais como alternativa a novas 
instalações.

 • A baixa capacidade de articulação com prefeituras municipais comprometeu parte 
das formações de brigadas no âmbito dos projetos. É necessário melhor articular com 
órgãos estaduais e prefeituras municipais para facilitar a entrada e compreensão do 
trabalho por parte de gestores e produtores rurais.

 • O CBM possuía baixa capacidade de gestão e monitoramento de projetos. A experiência 
junto ao Fundo Amazônia, com a necessidade de se relatar avanços, realizar prestações 
de contas periódicas e aprendizado com o monitoramento de impactos, abriu a 
possibilidade de captação de recursos para iniciativas complementares a sua atuação 
no combate e prevenção ao fogo.

 • Um aprendizado importante é que projetos com entes do setor público, ao serem 
analisados, levem em consideração que suas equipes não são, necessariamente, 
capacitadas para realizar a gestão de operações dessa natureza. Por isso é importante 
que parceiros mais importantes já estejam devidamente vinculados e comprometidos 
com suas obrigações.

 • Fica o aprendizado de que não basta a previsão em um projeto de ações que promovam 
a articulação institucional e contemplem intervenções de prevenção a incêndios florestais 
e queimadas não autorizadas. Faz-se necessário assegurar a vinculação de recursos 
específicos para essas atividades e a adoção de mecanismos que garantam a sua execução.
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Anexo 1 - Questionário REDD
Para as avaliações de projetos individuais realizadas no âmbito do Fundo Amazônia, são 
considerados como critérios específicos as salvaguardas de Cancun definidas pela UNFCCC 
para ações de REDD+. Essas Salvaguardas foram acordadas em 2010 durante a COP16 em 
Cancun, México, e em 2016 foram inclusas no Marco Conceitual de Avaliação de projetos 
encerrados do Fundo.

Dessa forma, é necessário levar em consideração que, entre 2010 e 2016, os projetos já 
estavam em execução ou em fase de contratação, sendo assim é esperado que nem todos 
cumpram as salvaguardas em sua totalidade. Na avaliação temática foi elaborado uma 
matriz (Quadro 4) para avaliar se as salvaguardas se aplicam totalmente, parcialmente ou 
não se aplicam aos projetos. Além disso, a seguir da análise geral, há uma versão detalhada 
para cada projeto. 

Ao analisar o alcance das salvaguardas, é importante destacar a contribuição a Salvaguarda “1. 
Ações complementares ou consistentes com os objetivos dos programas florestais nacionais 
e outras convenções e acordos internacionais relevantes”. Todos os projetos estavam 
alinhados ao Plano de Proteção e Combate ao Desmatamento Ilegal na Amazônia (PPCDAm), 
além de outras políticas estaduais de combate a queimadas e desmatamento ilegal.

Quadro 4 - Salvaguardas de Cancun (REDD+) aplicadas aos projetos

Salvaguarda/ questão

Acre: 
Incêndios 
Florestais 

Zero

Bombeiros 
Florestais de 
Mato Grosso

Pará 
Combatendo 
os Incêndios 
Florestais e 
Queimadas 

Não 
Autorizadas

Proteção 
Florestal 
Tocantins

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

Sim Sim Sim Sim

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

Sim Sim Sim Sim

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

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

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

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

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

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

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

 • Critérios transversais

Redução da pobreza
A análise e contribuição para o critério de redução da pobreza no âmbito dos projetos é 
limitado devida a sua natureza de execução. Por se tratar de projetos com o objetivo 
de estruturar e equipar os Corpos de Bombeiros, não havia atividades com finalidades 
econômicas.

Porém, quando analisado o efeito indireto que os projetos têm em sua região de atuação, 
pode-se inferir que as ações resultantes dos projetos contribuem para reduzir a pobreza na 
região, uma vez que a diminuição da quantidade de incêndios é vantajosa para os produtores 
locais que sofrem com menos perdas econômicas em suas plantações. Além disso, 
a contratação de brigadas locais é outro fator que influência positivamente a economia 
desses locais, uma vez que a maioria dos contratados são pessoas da região. No Quadro 5 
está sistematizado em forma de matriz a contribuição de cada projeto.

Quadro 5 - Contribuição para redução da pobreza

Critério Transversal/questão

Acre: 
Incêndios 
Florestais 

Zero

Bombeiros 
Florestais de 
Mato Grosso

Pará 
Combatendo 
os Incêndios 
Florestais e 
Queimadas 

Não 
Autorizadas

Proteção 
Florestal 
Tocantins

1. Contribui para a redução da pobreza Em parte Em parte Em parte Em parte

2. Empodera os mais pobres Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica
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Equidade de Gênero
Os projetos em sua concepção e execução não possuíam estratégias ou atividades com 
foco em equidade de gênero. Se analisado as instituições, pode-se afirmar que elas possuem 
estratégias que visem a equidade de gênero, porém esse tido de ação depende de políticas 
estaduais e institucionais. As atividades dentro das corporações são políticas institucionais 
e de Estado, que em muitas vezes não dependem exclusivamente das ações de projetos 
oriundos de fonte externas.

No Quadro 6 foi sistematizado a contribuição dos projetos quanto a Equidade de Gênero.

Quadro 6 - Contribuição para equidade de gênero

Critério

Acre: 
Incêndios 
Florestais 

Zero

Bombeiros 
Florestais de 
Mato Grosso

Pará 
Combatendo 
os Incêndios 
Florestais e 
Queimadas 

Não 
Autorizadas

Proteção 
Florestal 
Tocantins

Equidade de Gênero Em parte Em parte Em parte Em parte

1. Tem estratégia de gênero Não Não Não Não

2. Empodera as mulheres Não Não Não Não
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Anexo 2 - Avaliações individuais dos projetos

Acre: Incêndios florestais zero
Título do projeto: Acre: Incêndios Florestais Zero

Organismo responsável: Estado do Acre - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC)
Período do projeto: 2012-2016

Escopo territorial (municípios): Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Manoel Urbano, Rio Branco, Brasiléia
Beneficiários: População do estado do Acre

Objetivo:

Apoiar as ações de monitoramento, prevenção e combate ao desmatamento 
decorrente de incêndios florestais e queimadas não autorizadas no estado 
do Acre, por meio de capacitação e aquisições de veículos e equipamentos 
de apoio para os Batalhões de Educação, Proteção e Combate a Incêndios 
Florestais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

Valor total do projeto: R$ 13.337.700,00
Valor do apoio do Fundo Amazônia: R$ 13.280.709,56

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES.

1. Resumo do Projeto
O estado do Acre ocupa uma área de 164 mil km², o que representa 1,9% do território 
brasileiro, e faz divisa com os estados Amazonas e Rondônia e fronteira com Peru e Bolívia. 
O estado possui 22 municípios e seus três principais centros urbanos são: Rio Branco, 
Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. As estimativas populacionais do IBGE24 indicam que, em 
2020, a população é de 894,5 mil habitantes, o que representa uma densidade demográfica 
de 5,44 habitantes/km².

O projeto “Acre: Incêndios Florestais Zero” teve como objetivo apoiar ações de monitoramento, 
prevenção e combate ao desmatamento decorrente de incêndios florestais. Com a execução 
do projeto, foi possível a estruturação dos batalhões do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Acre (CBMAC), por meio da aquisição de veículos especiais, tanques-reboque, 
kits de combate a incêndios florestais e outros equipamentos.

As principais aquisições foram: 11 caminhões pesados autoflorestais para o transporte 
de água e de combatentes; 20 caminhonetes; 20 motocicletas; 21 tanques-reboque, com 
capacidade de 1.200 litros de água; e 7 reboques para transporte de material. Foram também 
adquiridos 21 kits móveis de combate a incêndios com capacidade para 600 litros de água, 
500 kits de emprego individual e coletivo e 500 kits de equipamentos de proteção individual, 
bem como um ônibus especial para o transporte da tropa.

Além dessas aquisições, também foram realizadas capacitações de brigadistas civis em 
técnicas de prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais. Como contrapartida 
do estado para o projeto, foram capacitados oficiais do CBMAC em cursos de pós-graduação 
em perícia, auditoria e gestão ambiental.

24.  Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ac.html.
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Figura 1 – Localização dos municípios apoiados e área de maior atuação 
do projeto do Acre.

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

Figura 2 - Árvore de Objetivos do Quadro Lógico do projeto Acre - Incêndios Florestais Zero. 

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES. Elaboração própria.

O CBMAC também desenvolveu ações de mobilização e treinamento de produtores rurais 
em técnicas de prevenção e combate ao fogo para a formação de brigadas civis. Foram 
ainda entregues equipamentos aos brigadistas (enxadas, rastelos, abafadores e bombas 
costais) para utilização na primeira intervenção a possíveis incêndios florestais.

2. Lógica de Intervenção
No quadro lógico do Fundo Amazônia (FA), o projeto “Acre: Incêndios Florestais Zero” está 
inserido na componente 2: “Monitoramento e Controle”, tendo como objetivo específico: 
“Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) mais bem estruturado para o monitoramento 
e combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas” (Figura 2).
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Componente Monitoramento e Controle (2)
Ações do governo do estado do Acre asseguram a adequação das atividades antrópicas 

à legislação ambiental

Capacitação dos Gestores do 
CBMAC em cursos de pós-
graduação em Ciências Ambientais 
e de combate ao fogo para 
formação de brigadas civis

Estruturação física e operacional 
dos Batalhões Terrestres do 
CBMAC para monitoramento, 
prevenção e combate ao 
desmatamento, queimadas não 
autorizadas e incêndios florestais

Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) melhor estruturado para o monitoramento 
e combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais e queimadas não 

autorizadas
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3. Metodologia Específica
Os critérios e as metodologias utilizadas na avaliação de efetividade do projeto CBMAC 
seguiram os procedimentos apresentados na parte principal do relatório temático da avaliação.

No desenvolvimento dos trabalhos a coleta de dados foi realizada principalmente através 
de videoconferências. Os contatos iniciais foram prioritariamente realizados com os 
atuais comandos do CBMAC. Sequencialmente, buscou-se contatar os Comandantes e 
outros oficiais evolvidos na ocasião da contratação e execução dos projetos. De maneira 
complementar foram também realizados contatos com outras instituições e atores 
relacionados diretamente ou indiretamente aos incêndios florestais, além de uma missão 
de campo para coleta de dados junto ao CBMAC.

Para a avaliação dos dados de desmatamento e focos de calor (satélite referência) foram 
adotados diferentes níveis de observação, sendo:

a. área de todo o estado;
b. área dos municípios apoiados e;
c. áreas de maior atuação do CBM.

Para a definição das áreas de maior atuação do CBM, utilizou-se como critério a área em um 
raio de até 100 km das companhias ou batalhões do CBM inseridos nos municípios apoiados. A 
distância de 100km foi definida com base nas informações reportadas na ocasião das entrevistas 
e compreensão sobre a capacidade logística para deslocamento de militares e equipamentos. 
As áreas de unidades de conservação federais e terras indígenas não foram contabilizadas, 
decorrente da existência de outras instituições que atuam diretamente nessas localidades.

4. Avaliação dos Resultados

Efeitos indiretos
Para a avalição das ações governamentais que asseguram a adequação de atividades 
antrópicas à legislação ambiental nesse projeto, buscou-se avaliar componentes que 
pudessem estimar a capacidade de fiscalização e a efetiva implementação das políticas 
ambientais no Acre. O indicador utilizado para o estado foi baseado nas taxas anuais de 
desmatamento na área total do estado, nas áreas dos municípios apoiados e naquelas áreas 
consideradas de maior atuação do CBMAC. Vale destacar que o CBM não atua diretamente 
no combate a desmatamentos, mas sim no combate a incêndios florestais, sendo esse 
indicador observado de maneira complementar às reflexões do projeto.

Com base nos dados disponíveis no PRODES, sistematizados na Plataforma Terrabrasílis, 
observou-se as taxas de desmatamento de cinco anos antes da execução (2008 a 2012) e sete 
anos após a contratação do projeto (2013 a 2019)25 (Figura 3). No período 2008 a 2012, que 
antecede o apoio do Fundo Amazônia (FA), a área de maior atuação do CBMAC apresentou uma 
média de desmatamento anual de 171 km². Após a implementação desse apoio, nos anos de 
2013 a 2019, a média do desmatamento foi de 228 km², o que representa um aumento de 33%.

25.  O período de 2008 a 2019 foi definido em decorrência, exclusivamente, da disponibilidade de dados da plataforma 
do Inpe. Esses dados encontram-se sistematizados para os municípios de atuação do CBMAC.
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Porém, se no período 2008 a 2012, que antecede o apoio do Fundo Amazônia, 67,4% dos 
desmatamentos do estado estavam concentrados na área de maior atuação do CBMAC, com 
a implementação do apoio, nos anos de 2013 a 2019, ocorreu uma redução média de 4,7% da 
concentração do desmatamento nas áreas de maior atuação do CBMAC (Figura 4). Ou seja, 
apesar da existência de um aumento das taxas de desmatamento no estado, esse crescimento 
vem ocorrendo menos intensamente nas áreas de maior atuação das unidades do CBMAC.

Figura 3 – Histórico do desmatamento nos diferentes níveis de observação na avaliação do projeto do CBMAC.

Figura 4 – Percentual do desmatamento nas áreas de maior atuação do CBMAC em relação ao estado do Acre.

Fonte: BDQueimadas/Inpe. Elaboração própria.

Fonte: BDQueimadas/Inpe. Elaboração própria.

Estado do Acre Municípios apoiados Área de maior do CBMAC

   

Percebe-se, portanto, que a estruturação do CBMAC possibilitou uma maior mobilidade e 
capilaridade, com uma presença mais efetiva e, consequentemente, um crescimento menor 
do desmatamento. 

O projeto também estimulou a articulação institucional, realizada por meio da ação integrada 
de órgãos públicos das diversas esferas de governo com a necessária mobilização da 
sociedade civil, voltada para prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas. Nesse 
contexto, são desenvolvidas inúmeras ações, tais como operações de combate, prevenção 
e apoio nas ações de monitoramento e fiscalizações desenvolvidas por outras instituições. 
As instituições vêm buscando fortalecer e aprimorar as parcerias, o que vem tornando esse 
processo sustentável e de grande relevância nas ações do CBMAC.
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Efeitos diretos
Os focos de calor são importantes indicadores para se verificar tendências no aumento ou na 
diminuição de queimadas e incêndios florestais, o que consequentemente torna essas informações 
uma ferramenta bastante útil para avalições dos efeitos diretos das ações de prevenção e combate. 

Os dados do CBMAC foram avaliados em 3 diferentes níveis, sendo: 

a. área de todo o estado do Acre; 
b. área dos municípios apoiados e; 
c. áreas de maior atuação do CBM. 

No estado do Acre, a média do número de focos de calor do período que antecede o apoio 
do Fundo Amazônia (2003 a 2012) é superior à média do período após a implementação do 
projeto. Nos anos de 2013 a 2019, o número de focos de calor foi de 6.081, representando uma 
redução de 18,2% dos focos de calor após a implementação do projeto do Fundo Amazônia.

A redução dos focos de calor não é verificada somente a nível de estado, mas ocorre também 
nos demais níveis de observação. A principal redução, de 29,5%, ocorreu nas áreas de maior 
atuação do CBMAC, o que pode ser relacionado a melhor estruturação do CBMAC. O apoio 
do Fundo Amazônia proporcionou aumento no número de ocorrências atendidas, redução 
do tempo de deslocamento de tropas e aumento da velocidade de resposta. 

A aquisição de ferramentas e equipamentos específicos para as operações de combate a 
incêndios florestais também proporcionou maior efetividade das operações. Além da aquisição 
de veículos específicos para as operações de combate a incêndios florestais, foram também 
adquiridas 20 caminhonetes 4x4, que possibilitaram uma maior mobilidade das equipes e 
uma maior capilaridade, consequentemente tornando a presença do CBMAC mais frequente. 

No Quadro 1, são reportados os dados históricos dos focos de calor e os gráficos de 
avaliação do CBMAC nos diferentes níveis de observação. Nos gráficos, o eixo y representa 
os focos de calor do satélite de referência (em 1.000 focos), a linha verde representa a linha 
de base (média de 2003 a 2012) e a linha vermelha representa a quantidade anual de focos.

Quadro 1 - Linha de base e histórico dos focos de calor no projeto do CBMAC apoiado pelo Fundo Amazônia.

Nível de 
observação

Linha de 
base26 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Média 

(13-19)27 
Variação 

(%)28 

Estado apoiado 7.432 4.980 4.398 5.779 7.684 6.295 6.626 6.802 6.081 -18,2

Municípios 
apoiados

2.433 1.822 1.715 1.877 2.940 2.263 2.571 2.548 2.248 -7,6

Área de maior 
atuação

5.237 3.133 2.537 3.496 4.840 3.853 3.983 4.011 3.693 -29,5

26.  Média de 2003 a 2012 (satélite referência).
27.  Média de 2013 a 2019 (satélite referência).
28.  Variação entre a linha de base e a média de 13 a 19.
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Estado apoiado Municípios apoiados Área de maior atuação

Fonte: BDQueimadas/Inpe. Elaboração própria.

Além da estruturação das unidades do CBMAC, foram desenvolvidas ações de capacitação de 
cinco gestores públicos e 1.815 brigadistas civis. O projeto proporcionou um apoio importante 
na realização das capacitações de brigadistas civis, estes formados principalmente por 
produtores rurais. Essas atividades possuem abrangência nos 22 municípios do estado 
Acre e vêm sendo desenvolvidas periodicamente.

Nessas capacitações, são repassadas técnicas de prevenção e combate e outras formações, 
tais como: (i) primeiros socorros em incêndios florestais; (ii) uso de GPS; (iii) realização 
de queimas prescritas; (iv) preparo e construção de aceiros. Normalmente, as formações 
são realizadas para um grupo de 40 produtores rurais, nas quais, além dos conhecimentos 
teóricos repassados, são também realizadas atividades práticas. 

Durante o apoio do Fundo Amazônia, além das capacitações, foram também distribuídas 
ferramentas para as operações de combate e para a realização de queimas prescritas, bem 
como equipamentos de proteção individual. As capacitações, aliadas à estruturação das 
brigadas com o fornecimento de ferramentas adequadas às operações, proporcionaram 
uma maior efetividade das brigadas e dos objetivos das ações desenvolvidas.

A realização do projeto “Acre: Incêndios Florestais Zero “foi um divisor de águas para as 
operações de combate aos incêndios florestais pelo CBMAC. A estruturação das unidades 
possibilitou um aumento da capacidade operacional e uma maior efetividade das operações. 
Tal situação foi evidenciada pelo comando do CBMAC e seus oficiais durante as entrevistas. 
Os indicadores de monitoramento demostram um aumento expressivos das ações de 
verificação dos focos de calor e de incêndios florestais combatidos pelo CBMAC (Quadro 2) 
durante o período de apoio do Fundo Amazônia (2013 a 2019).
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Quadro 2 – Principais indicadores do projeto “Acre: Incêndios Florestais Zero”

Indicadores Descrição do indicador Referência
(2011)

Situação no 
último ano do 

projeto
(2016)

Situação após 
o projeto 
(2019)

Focos de calor
(INPE)

Número de focos de calor no estado 
do Acre, do satélite de referência

3.191
(2011)

7.684
(2016)

6.802
(2019)

Número de focos de calor nos 
municípios apoiados do Acre, do 
satélite de referência

1.132
(2011)

2.940
(2016)

2.548
(2019)

Número de focos de calor nas áreas 
de maior atuação do CBM do Acre, 
do satélite de referência

2.147
(2011)

4.840
(2016)

4.011
(2019)

Número de focos de calor 
verificados pelo CBMAC

Focos de calor, INPE, que foram 
verificados in loco pelo Corpo de 
Bombeiros do Acre (ou região de 
abrangência do projeto)

562
(2011)

10.844
(2016)

2.070 
(2019)

Incêndios florestais 
combatidos diretamente 
pelo CBMAC

Incêndios florestais ou queimadas 
não autorizadas que foram 
identificados e combatidos com êxito 
pelo Corpo de Bombeiros.

281
(2011)

209 
(2016)29 

2.070 
(2019)

Incêndios florestais 
combatidos pelos 
parceiros sem a presença 
do CBMAC

Incêndios florestais ou queimadas 
não autorizadas que foram 
identificados e combatidos por 
brigadistas civis capacitados e/ou 
equipados pelo Corpo de Bombeiros 
no âmbito do projeto

---
(2011)

1.219
(2012 a 2016)

2.070 
(2019)

Servidores capacitados 
Servidores do CBMAC efetivamente 
utilizando os conhecimentos 
adquiridos

0
(2011)

330
(2012 a 2016)

64 
(2019)

Brigadistas civis 
capacitados

Número de brigadistas civis 
capacitados em técnicas de combate 
ao fogo para formação de brigadas 
civis

0
(2011)

2.080
(2012 a 2016)

1.200 
(2019)

As ações executadas no projeto do CBMAC possuem um alinhamento com os objetivos 
específicos do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento (PPCD) do Acre30. 
As ações do projeto, além de atuarem de maneira complementar, contribuem diretamente 
em diversas metas e estratégias previstas.

No programa de recuperação de áreas degradadas, do PPCD do Acre, um dos impactos 
esperados é a diminuição das queimadas com a utilização de roçadas mais sustentáveis. 
As atividades de capacitação desenvolvidas pelo projeto e o fornecimento de equipamentos 
apropriados aos produtores rurais colaboraram diretamente nessa componente do plano. 
Já no plano de ação integrada de controle ambiental, o CBMAC teve um papel importante na 
redução do número de focos de calor, no apoio para a realização de atividades de fiscalização 
e no monitoramento do desmatamento e queimadas não autorizadas.

29. Os resultados dos anos 2016 e 2017 foram menores, pois foram somados somente as ocorrências da capital já 
nos anos seguintes os resultados representam as somatórias de todo os municípios.
30. Acre (2010). Plano estadual de prevenção e controle do desmatamento do Acre – PPCD/AC / Governo do Es-
tado do Acre. - Rio Branco: SEMA Acre, 2010. 108p. Disponível em:  http://sema.acre.gov.br/wp-content/uploads/
sites/20/2020/05/PPCD.pdf
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O projeto também foi importante no âmbito do Plano Integrado de Prevenção, Controle e 
Combate às Queimadas e aos Incêndios Florestais do Estado do Acre31, que é uma importante 
ferramenta de gestão para as atividades de prevenção e combate a incêndios florestais 
no estado, fortalecendo as articulações entre as diferentes instituições e possibilitando 
cooperações mais efetivas.

A estruturação das unidades do CBMAC resultou em uma melhora significativa nas condições 
de transporte e em todo o processo logístico. Após o início de um incêndio florestal existe uma 
tendência geral de ampliação da linha de fogo com o passar do tempo, sendo a redução do 
tempo para o início do combate um elemento chave na eficiência das operações. A redução do 
tempo de resposta das ocorrências do CBMAC e a disponibilidade de equipamento específicos 
tornaram as operações de combate mais eficientes, o que vem possibilitando o atendimento 
de um número maior de ocorrências. Porém, a manutenção e a sustentabilidade desses 
ganhos operacionais estão relacionadas com a manutenção e reposição dos equipamentos e 
veículos, os quais vêm sendo absorvidos pelo poder público estadual. 

O CBMAC vem demostrando melhoria na sua capacidade de articulação com parceiros para 
a captação de recursos e a gestão de projetos. Após o apoio do Fundo Amazônia, houve a 
captação dos novos projetos com o apoio de R$ 1 milhão do KFW; emendas parlamentares 
no valor de R$ 1,5 milhão; e a doação de equipamento para o combate aos incêndios pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre (SEMA) no valor de R$ 1,2 milhão.

As ações de capacitação das brigadas civis, mesmo com o fim do projeto apresentam 
continuidade. Entretanto, o fornecimento de ferramentas de combate, que ocorria durante 
o projeto, não foi continuado. Algumas novas ações vêm sendo desenvolvidas, como a 
formação de bombeiros mirins e oficinas em escolas públicas urbanas e rurais.

5. Avaliação dos Resultados
Nesta seção, serão apresentados os pontos positivos e desafios observados em relação à 
estrutura, os recursos humanos dedicados e os fluxos voltados à execução das intervenções.

Pontos positivos
O CBMAC possui uma diretoria de apoio logístico, o que facilitou a época do projeto, sua 
gestão e diálogo com parceiros estaduais. Ela é composta por onze militares, que se 
dedicam à gestão de projetos e convênios.

Essa diretoria foi responsável pela elaboração de termos de referência (TdRs), contando, 
também, com a expertise de outros CBM na Amazônia para elaboração de tais TdR, além 
do apoio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) para realização das 
licitações.

Contemporaneamente, e em parte reflexo do apoio do projeto, foi incorporada à estrutura 
do CBM uma diretoria de planejamento com engenheiros civis e oito militares, voltados ao 
desenvolvimento de ações para à prevenção no estado.

31. Acre (2013). Plano Integrado de Prevenção, Controle e Combate às Queimadas e aos Incêndios Florestais do Esta-
do do Acre. Disponível em : http://imc.ac.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/Plano_Integrado_Queimadas.pdf
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Para o monitoramento de resultados, o projeto envolveu a SEMA, Incra, ICMBio, IMAC e 
Batalhão ambiental no diálogo sobre gestão e uso das aquisições realizadas. Observa-se 
que esse diálogo ocorreu, principalmente, pela comissão de gestão de riscos no estado.

Desafios
Mesmo com a dedicação da diretoria de apoio logístico, a baixa experiência na elaboração de 
TdRs e realização de licitações, levou a atrasos nas aquisições previstas no projeto. Somado 
a isso, a possibilidade de realocação dos recursos de rendimentos, levou a necessidade de 
revisar o planejamento de ações e influenciou a ampliação do tempo de projeto em onze 
meses, para conclusão.

A diretoria de apoio logístico, responsável pelo projeto, teve dificuldades de realizar as 
relatorias e prestações de contas ao FA, o que foi mitigado a partir do diálogo com a equipe 
técnica do Fundo para tirar dúvidas e encaminhamentos sobre o uso de rendimentos.

6. Conclusões
O projeto do CBMAC possibilitou maior efetividade às ações de monitoramento, prevenção e 
combate ao desmatamento decorrente de incêndios florestais e queimadas não autorizadas 
no estado, contribuindo assim para o objetivo geral do Fundo Amazônia de “redução do 
desmatamento com desenvolvimento sustentável na região amazônica”.

Com base nos resultados do projeto, constatou-se que as ações apoiadas possibilitaram 
ao CBMAC estar mais bem equipado com recursos operacionais apropriados e específicos 
para as operações de combates aos incêndios florestais. As capacitações e formações 
de brigadas civis incentivaram o comprometimento dos produtores rurais nas ações de 
combate e prevenção dos incêndios florestais, bem como, a correta utilização do fogo.

O projeto fortaleceu e estimulou as articulações institucionais realizadas por meio da ação 
integrada de órgãos públicos das diversas esferas de governo, com a necessária mobilização 
da sociedade civil, voltada para a prevenção e o combate a incêndios florestais e queimadas.
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7. Lições aprendidas e recomendações

Recomendação

Ex
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ut
or

es

Es
ta

do
s

Fu
nd

o 
Am

az
ôn

ia

M
M

A

Do
ad

or
es

Ef
ei

to
 In

di
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Desenvolver uma estratégia espacial para o fortalecimento dos postos avança-
dos para combate a incêndios florestais no Brasil, aumentando a cobertura 
territorial e diminuindo o tempo de resposta de combate em campo.

✔ ✔ ✔

Avaliar a possibilidade legal de criar brigadas locais remuneradas para auxiliar a 
prevenção e combate de incêndios florestais.

✔ ✔

Considerar as áreas protegidas que estejam em risco de avanço de queimadas, 
para priorização de iniciativas de apoio a órgãos de controle de desmatamento 
e queimadas nos níveis federal e estadual, além do fortalecimento dos povos e 
comunidades tradicionais para consolidação da ocupação de seus territórios.

✔ ✔

Fortalecer os projetos de lei ou propostas que têm por finalidade punir desmata-
dores ilegais, com o impedimento de acesso ao crédito rural, e possibilidade de 
exploração econômica das áreas ilegalmente desmatadas e queimadas.

✔ ✔ ✔

Ef
ei

to
 D

ire
to

Implementar um ciclo de capacitação contínuo para servidores públicos sobre 
monitoramento, combate e prevenção a incêndios florestas.

✔ ✔ ✔

Realizar uma ampla campanha de divulgação sobre as consequências dos incên-
dios florestais para a população, com foco em aspectos ambientais, econômicos 
e de saúde.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Aprimorar o acompanhamento de métricas e indicadores adequados para ações 
de combate a incêndios florestais.

✔

G
es

tã
o 

e 
M

on
ito

ra
m

en
to Fortalecer os grupos de trabalho especializados em gestão de projetos nas 

instituições.
✔

Promover participação dos agentes interessados nos projetos, para observação 
de metas, bem como engajamento em atividades e na divulgação dos resultados 
a sociedade civil.

✔

G
er

ai
s

Ter maior envolvimento das universidades e instituições de pesquisa nos 
projetos, colaborando com os corpos de bombeiros na melhoria do combate de 
desenvolvimento de novas metodologias. 

✔ ✔

Buscar recursos externos não reembolsáveis, como os disponibilizados pelo 
Fundo Amazônia. 

✔

8. Salvaguardas de Cancun (REDD+)
Salvaguarda Atende Observação

1.  Ações complementares ou consistentes com os objetivos dos 

programas florestais nacionais e outras convenções e acordos 

internacionais relevantes. 

Sim

Foco do projeto é na redução do 

desmatamento relacionado aos 

incêndios florestais e queimadas 

irregulares.

Os projetos mostraram estar alinhados com o PPCDAm e os planos 

estaduais de prevenção e controle do desmatamento?
Sim

As ações, além de atuarem de 

maneira complementar, contribuem 

diretamente em diversas metas e 

estratégias previstas nos planos.
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A quais outras políticas públicas federais ou acordos internacionais 

os projetos demonstraram alinhamento? Em quais aspectos?
Sim

Estratégia Nacional para REDD+ do 

Brasil.

Os projetos contribuíram ou poderão vir a contribuir direta ou 

indiretamente para a redução das emissões por desmatamento ou 

degradação florestal? De que forma?

Sim

As ações desenvolvidas no projeto 

visam a redução da degradação e 

do desmatamento. O fortalecimento 

da presença do poder público e 

as ações de monitoramento e 

fiscalização desenvolvidas em 

parcerias no projeto contribuem 

para as reduções.
2. Estruturas de governança florestais nacionais transparentes 

e eficazes, tendo em vista a soberania nacional e a legislação 

nacional.

Sim

Em que medida os projetos promoveram a articulação entre 

diversos atores (setor público, privado, terceiro setor ou 

comunidades locais)? Foi feito uso de instâncias de governança 

compartilhada? Quais?

Sim

Promoção das ações do Comitê 

Estadual de Prevenção e Controle às 

Queimadas e Incêndios Florestais 

do estado do Acre.

Em que medida os projetos contribuíram para fortalecer os 

instrumentos públicos e processos de gestão florestal e territorial?
Sim

Articulações conjuntas com demais 

instituições públicas municípios, 

estaduais e federais.
3. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e 

membros de comunidades locais, levando-se em consideração 

as obrigações internacionais relevantes, circunstâncias e leis 

nacionais e observando que a Assembleia Geral da ONU adotou 

a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas.

Não se 

aplica
Não se aplica

Em que medida os projetos influenciaram os direitos 

constitucionais associados à posse e destinação formal da terra na 

sua área de atuação? 

Não se 

aplica
Não se aplica

Em que medida os projetos influenciaram o uso sustentável dos 

recursos naturais na sua área de atuação?

Não se 

aplica
Não se aplica

Se os projetos tiveram como beneficiários diretos povos indígenas, 

comunidades tradicionais ou agricultores familiares: seus sistemas 

socioculturais e conhecimentos tradicionais foram considerados e 

respeitados ao longo dos projetos? 

Não se 

aplica
Não se aplica

Há efeitos que interferem com o modo tradicional de vida destes 

grupos? Que tipo de efeitos: na organização social, econômica 

ou do uso de espaços e recursos disponíveis? De que forma 

interferem: positivamente, negativamente ou ambos?

Não se 

aplica
Não se aplica

4. Participação plena e efetiva das partes interessadas, em 

particular povos indígenas e comunidades locais, nas ações 

referidas nos parágrafos 70 e 72 da Decisão 1/CP 16.

Não se 

aplica
Não se aplica

De que forma os projetos garantiram o consentimento prévio 

e a forma local/tradicional de escolha dos representantes dos 

seus beneficiários (especialmente dos povos indígenas e das 

comunidades tradicionais)?

Não se 

aplica
Não se aplica
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Quais instrumentos participativos de planejamento e gestão os 

projetos aplicaram durante o planejamento e a tomada de decisão?

Não se 

aplica
Não se aplica

Em caso de projetos com fins econômicos: eventuais benefícios 

advindos dos projetos foram acessados de forma justa, 

transparente e equitativa pelos beneficiários, evitando uma 

concentração de recursos?

Não se 

aplica
Não se aplica

Em que medida os projetos proporcionaram ao público em geral 

e aos seus beneficiários o livre acesso e fácil entendimento às 

informações relacionadas a ações dos projetos?

Não se 

aplica
Não se aplica

O projeto conseguiu montar um bom sistema de monitoramento de 

resultados e impactos? Os projetos monitoraram e divulgaram de 

forma sistemática os resultados realizados e os seus efeitos?

Não se 

aplica
Não se aplica

5.  Ações consistentes com a conservação das florestas naturais 

e diversidade biológica, garantindo que as ações referidas 

no parágrafo 70 Decisão 1/CP 1632 não sejam utilizadas para 

a conversão de florestas naturais, mas para incentivar a 

proteção e conservação das florestas naturais e seus serviços 

ecossistêmicos e para melhorar outros benefícios sociais e 

ambientais.

Não se 

aplica
Não se aplica

Como os projetos contribuíram para a ampliação ou consolidação 

de áreas protegidas?

Não se 

aplica
Não se aplica

Como contribuíram para a recuperação de áreas desmatadas ou 

degradadas?

Não se 

aplica
Não se aplica

Em caso de atividades de restauração e reflorestamento de áreas, 

as metodologias empregadas priorizaram espécies nativas? 

Não se 

aplica
Não se aplica

Em que medida os projetos contribuíram para estabelecer modelos 

de recuperação com ênfase no uso econômico?

Não se 

aplica
Não se aplica

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

REDD+.
Em parte

Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados de 

REDD+? Como os projetos os abordaram?
7. Ações para reduzir o deslocamento de emissões de carbono 

para outras áreas.
Em parte

Houve deslocamento das emissões evitadas pelas ações dos 

projetos para outras áreas?

32.  Decisão 1/CP 16: Redução de emissões do desmatamento; redução de emissões da degradação florestal; con-
servação de estoques de carbono florestal; manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono.
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Critérios transversais
Critérios transversais Atende Observação

Redução da 

pobreza

Em que medida os projetos contribuíram de 

forma efetiva para alternativas econômicas 

que valorizam a floresta em pé e o uso 

sustentável de recursos naturais?

Em parte

As ações de capacitação na 

realização de queimas prescritas 

possibilitam o correto uso do fogo, 

reduzindo a ocorrência de incêndios 

florestais.
Em que medida os projetos influenciaram 

positivamente na redução de pobreza, na 

inclusão social e na melhoria nas condições 

de vida dos beneficiários que vivem na sua 

área de atuação?

Em parte

A redução dos incêndios florestais 

proporciona melhores condições da 

qualidade do ar e reduz a ocorrência 

de doenças respiratórias.

Os projetos conseguiram promover e 

incrementar a produção em cadeias de 

valor de produtos florestais madeireiros 

e não-madeireiros, originados em manejo 

sustentável?

Não se aplica Não se aplica

Equidade de 

gênero

Os projetos conseguiram integrar questões de 

gênero nas suas estratégias e intervenções 

ou tratou do assunto de forma isolada? 

Como?

Não

Havia separação por gênero na coleta de 

dados para o planejamento e o monitoramento 

dos projetos?

Não

Como os projetos contribuiu para a equidade 

de gênero?

Não
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Bombeiros Florestais de Mato Grosso
Título do projeto: Bombeiros Florestais de Mato Grosso

Organismo responsável: Estado de Mato Grosso - Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso 
(CBMMT)

Período do projeto: 2012-2017

Escopo territorial (municípios):
Nova Santa Helena, Cláudia, Colíder, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itaúba, 
Marcelândia, Matupá, Peixoto de Azevedo, Santa Carmem, Sinop, Sorriso, 
União do Sul, Vera e Alta Floresta

Beneficiários: População da região de atuação da Base de Operações Aéreas e Terrestres do 
Corpo de Bombeiros Militar localizada em Sorriso

Objetivo:

Apoiar as ações de monitoramento, prevenção e combate ao desmatamento 
decorrentes de incêndios florestais e queimadas não autorizadas no estado 
de Mato Grosso, por meio de capacitação e aquisições de aeronaves, veículos 
e equipamentos de apoio para a Base de Operações Aéreas e Terrestres do 
Corpo de Bombeiros Militar do estado de Mato Grosso localizada na cidade 
de Sorriso

Valor total do projeto: R$ 16.742.500,00
Valor do apoio do Fundo Amazônia: R$ 12.518.230,09

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES.

1. Resumo do Projeto
O estado do Mato Grosso ocupa uma área de 903 mil km², o que representa 10,6% do 
território brasileiro, e faz divisa com os estados Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Amazonas, 
Rondônia e Tocantins e fronteira com a Bolívia. O estado possui 141 municípios, e seus 
três principais centros urbanos são: Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. As estimativas 
populacionais do IBGE33, indicam que, em 2020, a população é de 3,5 milhões de habitantes, 
o que represente uma densidade demográfica de 3,9 habitantes por km².

O projeto “Bombeiros Florestais de Mato Grosso” teve como objetivo apoiar ações 
de monitoramento, prevenção e combate ao desmatamento decorrente de incêndios 
florestais. A execução do projeto contribuiu para a estruturação da Base de Operações 
Aéreas e Terrestres, localizada no município de Sorriso, por meio da construção de sua 
infraestrutura e a aquisição de caminhões-tanques autoflorestais, viaturas 4x4, kits 
de combate a incêndios florestais e equipamentos de comunicação. Foram também 
adquiridas duas aeronaves de asa fixa para combate a incêndios florestais (Air tractor 
802F) e um auto bomba tanque de combustível.

Além disso, também foram desenvolvidas atividades de capacitação para a formação de 
pilotos para as aeronaves em operações de combate e de capacitação de oficiais do Corpo 
de Bombeiros Militar do Mato Grosso (CBMMT) e de gestores de órgãos parceiros em curso 
de pós-graduação de prevenção, controle e combate a incêndios florestais.

33.  Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt.html
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2. Lógica de Intervenção
No quadro lógico do Fundo Amazônia (FA), o projeto “Bombeiros Florestais de Mato Grosso” 
se insere na componente 2: “Monitoramento e Controle”, tendo como objetivo específico: 
“Base de Operações de Sorriso (MT) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) 
melhor estruturada para o monitoramento e combate ao desmatamento provocado por 
incêndios florestais e queimadas ilegais” (Figura 6).

Figura 5 – Localização dos municípios apoiados e área de maior atuação do projeto do Mato Grosso.

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

Figura 6 - Árvore de Objetivos do Quadro Lógico do projeto Bombeiros Florestais de Mato Grosso.

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES. Elaboração própria.
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Componente Monitoramento e Controle (2)
Ações do governo do estado de Mato Grosso asseguram a adequação das atividades 

antrópicas à legislação ambiental

Capacitação dos Gestores do CBMMT 
e de parceiros em cursos de pós-
graduação em ciências ambientais

Estruturação da Base de Operações 
Aéreas e Terrestres de SINOP (MT)

Base de operações de Sinop (MT) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 
(CBMMT) melhor estruturada para o monitoramento e combate ao desmatamento 

provocado por incêndios florestais e queimadas ilegais

Capacitação de pilotos do CBMMT para 
operação de aeronaves de asa fixa
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3. Metodologia Específica
Os critérios e as metodologias utilizadas na avaliação de efetividade do projeto do CBMMT 
seguiram os procedimentos apresentados na parte principal do relatório temático da avaliação.

No desenvolvimento dos trabalhos, a coleta de dados foi realizada principalmente através 
de videoconferências. Os contatos iniciais foram prioritariamente realizados com os 
atuais comandos do CBMMT. Sequencialmente, buscou-se contatar os comandantes e 
outros oficiais evolvidos na ocasião da contratação e execução dos projetos. De maneira 
complementar, foram também realizados contatos com outras instituições e atores 
relacionados diretamente ou indiretamente com os incêndios florestais, além de uma 
missão de campo para coleta de dados junto ao CBMMT.

Para a avaliação dos dados de desmatamento e focos de calor (satélite referência) foram 
adotados diferentes níveis de observação, sendo:

a. área de todo o estado;

b. área dos municípios apoiados;

c. áreas de maior atuação do CBM.

Para a definição das áreas de maior atuação do CBMMT, utilizou-se como critério a área em 
um raio de até 100 km de suas companhias ou seus batalhões inseridos nos municípios 
apoiados. A distância de 100km foi definida com base nas informações reportadas na 
ocasião das entrevistas e na compreensão sobre a capacidade logística para deslocamento 
de militares e equipamentos. As áreas de unidades de conservação federais e terras indígenas 
não foram contabilizadas, uma vez que existe outras instituições que atuam diretamente 
nessas localidades.

4. Avaliação dos Resultados

Efeitos indiretos
Para a avalição das ações governamentais que asseguram a adequação de atividades 
antrópicas à legislação ambiental, nesse projeto buscou-se avaliar componentes que 
pudessem estimar a capacidade de fiscalização e a efetiva implementação das políticas 
ambientais no Mato Grosso. O indicador utilizado foi baseado nas taxas anuais de 
desmatamento na área total do estado, nas áreas dos municípios apoiados e naquelas 
áreas consideradas de maior atuação do CBMMT, conforme proposta na metodologia. 
Destaca-se que o CBM não atua diretamente no combate a desmatamentos, mas sim no 
combate a incêndios florestais, sendo esse indicador observado de maneira complementar 
às reflexões do projeto.

Com base nos dados disponíveis do PRODES, sistematizados na Plataforma Terrabrasílis, 
observou-se as taxas de desmatamento de 5 anos antes da execução (2008 a 2012) e 7 
anos durante e pós o projeto (2013 a 2019)34.

34.  O período de 2008 a 2019 foi definido em decorrência, exclusivamente, da disponibilidade de dados da Plataforma 
do Inpe. Esses dados encontram-se sistematizados para os municípios de atuação do CBM.
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No período 2008 a 2012, que antecede o apoio do Fundo Amazônia (FA), a área de maior 
atuação do CBMMT apresenta uma média do desmatamento anual de 296 km². Após a 
implementação do apoio do FA, nos anos de 2013 a 2019, a média do desmatamento é de 
318 km², o que representa um aumento de 7,4%.

Com base nos dados disponíveis no PRODES, sistematizados na Plataforma Terrabrasílis, 
observou-se as taxas de desmatamento de cinco anos antes da execução (2008 a 2012) e sete 
anos durante e pós o projeto (2013 a 2019)35 (Figura 7). No período 2008 a 2012, que antecede 
o apoio do Fundo Amazônia (FA), a área de maior atuação do CBMMT apresentou uma média 
de desmatamento anual de 296 km². Após a implementação desse apoio, nos anos de 2013 a 
2019, a média do desmatamento foi de 318 km², o que representa um aumento de 7,4%.

No período 2008 a 2012, que antecede o apoio do Fundo Amazônia, 21,3% do desmatamento 
do estado estava concentrado na área de maior atuação do CBMMT. Com a implementação 
do apoio, nos anos de 2013 a 2019, ocorreu um aumento médio de 1,2% da concentração 
do desmatamento nas áreas de maior atuação do CBMMT (Figura 8). 

35.  O período de 2008 a 2019 foi definido em decorrência, exclusivamente, da disponibilidade de dados da plataforma 
do Inpe. Esses dados encontram-se sistematizados para os municípios de atuação do CBMMT.

Figura 7 - Histórico do desmatamento nos diferentes níveis de observação na avaliação do projeto do CBMMT.

Figura 8 - Percentual do desmatamento nas áreas de maior atuação do CBMMT em relação ao estado do Maro Grosso.

Fonte: Terrabrasilis/Inpe. Elaboração própria.

Fonte: Terrabrasilis/Inpe. Elaboração própria.
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O projeto também estimulou a articulação institucional, realizada por meio da ação integrada 
de órgãos públicos das diversas esferas de governo com a necessária mobilização da 
sociedade civil, voltada para prevenção e combate a incêndios florestais. Nesse contexto, 
são desenvolvidas inúmeras ações, tais como operações de combate, prevenção e apoio 
nas ações de monitoramento e fiscalizações desenvolvidas por outras instituições. As 
instituições vêm buscando fortalecer e aprimorar as parcerias, o que vem tornando esse 
processo sustentável e de grande relevância nas ações do CBMMT.

Efeitos diretos
Os focos de calor são importantes indicadores para se verificar tendências no aumento ou 
na diminuição de queimadas e incêndios florestais, o que consequentemente torna essas 
informações uma ferramenta bastante útil para avalições dos efeitos diretos das ações de 
prevenção e combate. 

Os dados do CBMMT foram avaliados em três diferentes níveis, conforme indicado na 
metodologia: (i) área do estado; (ii) áreas dos municípios apoiados; e (iii) área de maior atuação. 

No estado Mato Grosso, a média do número de focos de calor do período que antecede o apoio 
do Fundo Amazônia (2003 a 2012) é superior à média do período após a implementação do 
projeto. Nos anos de 2013 a 2019, o número de focos de calor foi de 25.524, representando uma 
redução de 50,1% dos focos de calor após a implementação do projeto do Fundo Amazônia. 
A redução dos focos de calor não é verificada somente a nível de estado, mas ocorre também 
nos demais níveis de observação.  A principal redução, de 68,8%, ocorreu nas áreas de maior 
atuação do CBMMT, o que pode ser relacionado a melhor estruturação do CBMMT. 

Essa estruturação, foi proporcionada pelo apoio do Fundo Amazônia e se deu por meio 
da aquisição de aeronaves, veículos e equipamentos especializados, permitindo que o 
CBMMT tenha condições de atuar mais intensamente em operação de incêndio florestais. 
A melhor estruturação proporcionou ao CBMMT um aumento no número de atendimento 
de ocorrências, redução do tempo de deslocamento e aumento da velocidade de resposta.

No Mato Grosso, além das aeronaves, foram também adquiridos auto tanque de combustível 
para as aeronaves, veículos específicos para as operações de combate aos incêndios florestais 
e caminhonetes 4 x 4 denominadas auto rápido florestal, que possibilitaram uma maior 
mobilidade e capilaridade do CBMMT em suas áreas de atuação. Com essa estruturação, 
o CBMMT passou a ter maior autonomia, reduzindo a dependência do empréstimo de 
equipamentos de outras instituições para a realização de operações de combate. 

Na execução do projeto, ocorreu a alteração do local da construção do Batalhão de Emergências 
Ambientais (BEA), que inicialmente era previsto em Sinop. Essa alteração foi decorrente do 
estabelecimento da parceria entre o CBMMT e o município de Sorriso, que se deu com a 
realização do convênio entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA) e a prefeitura, 
possibilitando o repasse de recursos para a construção da Base Aérea e Terrestre em Sorriso.

No Quadro 3, são reportados os dados históricos dos focos de calor e os gráficos de 
avaliação do CBMMT nos diferentes níveis de observação. Nos gráficos, o eixo y representa 
os focos de calor do satélite de referência (em 1.000 focos), a linha verde representa a linha 
de base (média de 2003 a 2012) e a linha vermelha representa a quantidade anual de focos. 
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Quadro 3 - Linha de base e histórico dos focos de calor no projeto do CBMMT apoiado pelo Fundo Amazônia.

Nível de 
observação

Linha de 
base36 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Média 

(13-19)37 
Variação 

(%)38 

Estado apoiado 51.197 18.554 24.955 27.741 27.305 30.911 18.032 31.169 25.524 -50,1

Municípios 
apoiados

6.880 2.301 3.488 2.931 2.892 3.866 2.382 3.740 3.086 -55,1

Área de maior 
atuação

9.229 2.392 3.403 3.177 3.059 3.348 2.190 2.603 2.882 -68,8

Estado apoiado Municípios apoiados Área de maior atuação

Fonte: BDQueimadas/Inpe. Elaboração própria.

Ações de capacitação também foram apoiadas no projeto do CBMMT. Foram desenvolvidas 
formações dos pilotos das aeronaves adquiridas, nas quais o projeto capacitou e habilitou 
cinco oficiais do CBMMT a operarem aeronaves monomotor (classe em que se encontra o 
Air tractor 802F).

Ocorreu também a realização de capacitação em cursos de pós-graduação “lato sensu” em 
prevenção, controle e combate a incêndios florestais com uma carga horária total de 900 
horas, sendo 460 horas de aulas presenciais, distribuídas em 12 disciplinas. Seu objetivo 
principal foi a capacitação profissional de militares do CBMMT, de servidores públicos – da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), da Secretaria 
Adjunta de Proteção e Defesa Civil e das prefeituras de Sinop e de Alta Floresta – e de 
profissionais autônomos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Essa 
capacitação resultou na formação de 45 profissionais, 15 a mais do que eram previstos 
inicialmente no projeto.

As capacitações desenvolvidas no projeto, possibilitaram uma formação mais especializada 
em incêndios florestais, o que resultou em uma maior efetividade das operações. Os 
treinamentos, como o de uso de geotecnias e o de perícias em incêndios, possibilitaram a 
formação de expertises dentro do quadro do CBMMT.

No Mato Grosso, foram implementadas Brigadas Municipais Mistas (BMMs), um novo 
conceito fundamentado na integração de esforços, em que estado, município, empresas 
rurais e entidades de classe assumem compromissos a fim de estruturar a primeira resposta 
a incêndios florestais em municípios que não possuem unidades de bombeiro militar. A 
brigada é composta por dois bombeiros militares e por, pelo menos, seis brigadistas 
contratados exclusivamente ou cedidos pela prefeitura. 

36.  Média de 2003 a 2012 (satélite referência).
37.  Média de 2013 a 2019 (satélite referência).
38.  Variação entre a linha de base e a média de 13 a 19.
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Em 2015, foram estruturadas BMMs em quatro municípios: Sinop, Claudia, Sapezal e Campo 
Novo do Parecis. Na ocasião da implementação destas brigadas, o estado do Mato Grosso 
apresentou um aumento dos focos calor em relação à média dos dez anos antecedes (2005 
a 2014), enquanto, nos municípios com BMMs, foi registrado redução. 

Em 2016, o CBMMT visitou 15 municípios apresentando aos gestores municipais a proposta 
para a formação de BMMs. Na ocasião das visitas, foram entregues a minuta do protocolo 
de intenções, apresentando as informações referente as atribuições e contrapartidas de 
cada uma das instituições. No total, foram estruturadas CBMs em seis municípios: Sinop, 
Claudia, Sapezal, Comodoro, Aripuanã e Porto Esperidião. 

Tabela 2 – Principais indicadores do projeto “Bombeiros Florestais de Mato Grosso”

Indicadores Descrição do indicador Referência
(2011)

Situação no 
último ano do 

projeto
(2017)

Situação após 
o projeto 
(2019)

Focos de calor
(INPE)

Número de focos de calor no estado 
do Mato Grosso, do satélite de 
referência

17.371
(2011)

30.911
(2017)

31.169
(2019)

Número de focos de calor nos 
municípios apoiados do Mato 
Grosso, do satélite de referência

2.355
(2011)

3.866
(2017)

3.740
(2019)

Número de focos de calor nas áreas 
de maior atuação do CBM do Mato 
Grosso, do satélite de referência

2.147
(2011)

3.348
(2017)

2.603
(2019)

Número de focos de calor 
verificados pelo CBMMT

Focos de calor, INPE, que foram 
verificados in loco pelo Corpo de 
Bombeiros do Mato Grosso (ou 
região de abrangência do projeto)39 

0
(2011)

3.866
(2017)

3.739
(2019)

Incêndios florestais 
combatidos diretamente 
pelo CBMMT

Incêndios florestais ou queimadas 
não autorizadas que foram 
identificados e combatidos com êxito 
pelo Corpo de Bombeiros do Mato 
Grosso

0
(2011)

313
(2017)

1.191
(2019)

Servidores do CBMMT e de 
parceiros capacitados 

Servidores do CBMMT e de 
parceiros capacitados utilizando os 
conhecimentos adquiridos

0
(2011)

1.296
(2012 a 2017)

605
(2019)

Servidores de instituições 
parceiras capacitados 

Servidores de instituições parceiras 
capacitados pelo CBMMT

0
(2011)

1.110
(2012 a 2017)

526
(2019)

Servidores do CBMMT 
capacitados 

Servidores do Corpo de Bombeiro 
Militar do Mato Grosso capacitados

0
(2011)

183
(2012 a 2017)

79
(2019)

Pilotos capacitados
Número de pilotos capacitados 
efetivamente utilizando os 
conhecimentos adquiridos

0
(2011)

7
(2012 a 2017)

2
(2020)

Missões de monitoramento 
e combate aéreo

Horas de missões de monitoramento 
e combate aéreo de incêndios 
florestais realizadas

0
(2011)

22.993
(2012 a 2017)

3.091
(2019)
11.889
(2020)

39. Sinop, Alta Floresta, Claudia, Colíder, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itaúba, Marcelândia, Nova Santa Helena, Santa 
Carmem, Sorriso, União do Sul, Vera, Matupá e Peixoto Azevedo
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As ações executadas no projeto do CBMMT possuem um alinhamento com os objetivos 
específicos do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas 
(PPCDQ) no Mato Grosso40 e potencializou o Plano Estadual de Prevenção e Combate a 
Incêndios e Queimadas. As ações do projeto, além de atuarem de maneira complementar, 
contribuem diretamente em diversas metas e estratégias previstas no PPCDQ.

A estruturação das unidades do CBMMT resultou em uma melhora significativa nas 
condições de transporte e em todo o processo logístico, levando ao aumento do número 
de ocorrências atendidas, redução do tempo de deslocamento de tropas e a consequente 
melhora na velocidade de resposta e atendimento de um número maior de ocorrências. A 
sustentabilidade desse ganho operacional está relacionada com a manutenção e reposição 
dos equipamentos e veículos, que foram absorvidos pelo CBMMT e o poder público estadual. 

As ações de capacitação, mesmo com o fim do projeto, apresentam continuidade. Um 
exemplo disso é a requalificação de cerca de 90% do efetivo do CBMMT em modalidade 
EAD em 2020. Outra ação desenvolvida, também em 2020, foi a capacitação e treinamento 
de mais de 1.000 brigadistas florestais junto a diversas instituições, em especial o Exército 
Brasileiro. Foram também estruturadas salas de situação descentralizadas, estabelecidas 
nos Comandos Regionais do CBMMT.

5. Gestão e monitoramento do projeto
Nesta seção, serão apresentados os pontos positivos e desafios observados em relação 
à estrutura, aos recursos humanos dedicados e aos fluxos voltados à execução das 
intervenções.

Pontos positivos
Desde o princípio do projeto, havia uma equipe dedicada no CBMMT. Em 2014, foi criada a 
Diretoria de Gestão estratégica (DGE) voltada para a gestão de projetos e convênios, o que 
fortaleceu as atividades do projeto, bem como passou a aperfeiçoar propostas para novos 
projetos.

As licitações realizadas eram apoiadas pela Diretoria de Administração Institucional (DAI), 
dedicada à elaboração de termos de referência (TdRs), ao apoio na construção do hangar 
e ao empenho dos recursos recebidos pelo projeto. A Secretaria de Estado de Segurança 
Pública (SESP) realizou as licitações no âmbito do projeto, inclusive a primeira licitação 
internacional, voltada para a aquisição das aeronaves air tractor.

O CBMMT amadureceu com o apoio do Fundo Amazônia e, por meio da DGE, possui uma 
equipe com know-how para execução e gestão de projetos. Destaca-se que, no segundo 
semestre de 2020, com o estado de emergência decretada pelo avanço das queimadas 
nas áreas rurais, florestais e de pantanal, o CBMMT conseguiu captar R$10,6 milhões para 
atividades e aquisições de equipamentos.

40.  Mato Grosso (2009). Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Mato 
Grosso PPCDQ/MT. 69p. 2009. Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/docu-
mentos/prevencao-e-controle-do-desmatamento/Plano_Estadual_Mato_Grosso.pdf
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Desafios
Destaca-se, como desafios ao longo da execução, as trocas de comando no CBM, que, além 
de influenciarem nos atrasos, levaram à necessidade de sensibilizar e priorizar as atividades 
do projeto junto aos novos comandantes.

Mesmo com a existência de diretorias dedicadas a gestão e licitações, o projeto apresentou 
dificuldades para realização do monitoramento de resultados, bem como o cumprimento do 
prazo contratual, devido aos procedimentos licitatórios.

As dificuldades em firmar parcerias para construção do hangar (base de operações) em 
Sinop levou a replanejamentos e revisões internas, e, com apoio da SEMA, foi definido o 
município de Sorriso como base. Outro desafio encontrado foi a realização do curso de 
pós-graduação em prevenção, controle e combate a incêndios florestais. Após frustradas 
tentativas de licitar o curso, foi celebrada uma parceria junto à Secretaria de Estado de 
Gestão (SEGES) para realização do curso por meio da Escola de Governo.

6. Conclusões
O projeto do CBMMT possibilitou maior efetividade às ações de monitoramento, prevenção e 
combate ao desmatamento decorrente de incêndios florestais e queimadas não autorizadas 
no estado, contribuindo assim para o objetivo geral do Fundo Amazônia de “redução do 
desmatamento com desenvolvimento sustentável na região amazônica”.

Com base nos resultados do projeto “Bombeiros Florestais de Mato Grosso”, constatou-
se que as ações apoiadas possibilitaram ao CBMMT estar melhor equipado com recursos 
operacionais apropriados e específicos para as operações de combates a incêndios 
florestais. As capacitações e formações de brigadas civis incentivaram o comprometimento 
dos produtores rurais nessas ações de prevenção e combate, bem como, a correta utilização 
do fogo.

O apoio do Fundo Amazônia foi um importante impulso para a formação das Brigadas 
Municipais Mistas (BMM), que apresentam um avanço importante, principalmente na 
promoção de novos arranjos institucionais, superando o modelo tradicional de instituições 
públicas com ações isoladas e centralizadas. A utilização dessas brigadas promovem e 
fortalecem a construção de redes institucionais funcionais, envolvendo articulações 
intergovernamentais e da sociedade civil.

A execução do projeto promoveu e estimulou as articulações institucionais realizadas 
por meio da ação integrada de órgãos públicos das diversas esferas de governo, com a 
necessária mobilização da sociedade civil voltada para prevenção e combate a incêndios 
florestais.
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7. Lições aprendidas e recomendações

Recomendação

Ex
ec

ut
or

es

Es
ta

do
s

Fu
nd

o 
Am

az
ôn

ia

M
M

A

Do
ad

or
es

Ef
ei

to
 In

di
re

to

Desenvolver uma estratégia espacial para identificar “áreas prioritárias” para 
instalação de novos postos avançados para combate a incêndios florestais na 
Amazônia Legal, aumentando a cobertura territorial e diminuindo o tempo de 
resposta de combate em campo.

✔ ✔ ✔

Assegurar, em propostas de projetos, a vinculação de recursos específicos e 
mecanismos para promoção da articulação institucional. 

✔ ✔

Ampliar a criação das Brigadas Municipais Mistas para auxiliar a prevenção e 
combate de incêndios florestais.

✔ ✔

Considerar as áreas protegidas que estejam em risco de avanço de queimadas, 
para priorização de iniciativas de apoio a órgãos de controle de desmatamento 
e queimadas nos níveis federal e estadual, além do fortalecimento dos povos e 
comunidades tradicionais para consolidação da ocupação de seus territórios.

✔ ✔

Fortalecer os projetos de lei ou propostas que têm por finalidade punir 
desmatadores ilegais, com o impedimento de acesso ao crédito rural, e 
possibilidade de exploração econômica das áreas ilegalmente desmatadas e 
queimadas.

✔ ✔ ✔

Ef
ei

to
 D

ire
to

Implementar um ciclo de capacitação contínuo para servidores públicos sobre 
monitoramento, combate e prevenção a incêndios florestas.

✔ ✔ ✔

Realizar uma ampla campanha de divulgação sobre as consequências dos 
incêndios florestais para a população, com foco em aspectos ambientais, 
econômicos e de saúde.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Aprimorar o acompanhamento de métricas e indicadores adequados para ações 
de combates a incêndios florestais.

✔

A base estruturada em Sorriso deve ser utilizada em cooperação com atores 
municipais e federais para fortalecer ações de combate.

✔

G
es

tã
o 

e 
M

on
ito

ra
m

en
to Fortalecer os grupos de trabalho especializados em gestão de projetos nas 

instituições.
✔

Promover participação dos agentes interessados nos projetos, para observação 
de metas, bem como engajamento em atividades e na divulgação dos resultados 
a sociedade civil.

✔

G
er

ai
s

Ter maior envolvimento das universidades e instituições de pesquisa nos 
projetos, colaborando com os corpos de bombeiros na melhoria do combate de 
desenvolvimento de novas metodologias. 

✔ ✔

Buscar recursos externos não reembolsáveis, como os disponibilizados pelo 
Fundo Amazônia. 

✔
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8. Salvaguardas de Cancun (REDD+)
Salvaguarda Atende Observação

1.  Ações complementares ou consistentes com os objetivos dos 

programas florestais nacionais e outras convenções e acordos 

internacionais relevantes. 

Sim

Foco do projeto é na redução do 

desmatamento relacionado aos 

incêndios florestais e queimadas 

irregulares.

Os projetos mostraram estar alinhados com o PPCDAm e os planos 

estaduais de prevenção e controle do desmatamento?
Sim

As ações, além de atuarem de 

maneira complementar, contribuem 

diretamente em diversas metas e 

estratégias previstas nos planos.

A quais outras políticas públicas federais ou acordos internacionais 

os projetos demonstraram alinhamento? Em quais aspectos?
Sim

Estratégia Nacional para REDD+ do 

Brasil, além de estarem alinhados 

ao Plano para o Controle do 

Desmatamento do estado.

Os projetos contribuíram ou poderão vir a contribuir direta ou 

indiretamente para a redução das emissões por desmatamento ou 

degradação florestal? De que forma?

Sim

Sim. O CBMMT melhor estruturado 

possui maior capacidade logística 

e vem desenvolvendo ações 

integradas de monitoramento e 

fiscalização.
2. Estruturas de governança florestais nacionais transparentes 

e eficazes, tendo em vista a soberania nacional e a legislação 

nacional.

Sim

Em que medida os projetos promoveram a articulação entre 

diversos atores (setor público, privado, terceiro setor ou 

comunidades locais)? Foi feito uso de instâncias de governança 

compartilhada? Quais?

Sim

A execução do projeto contou com a 

articulação de atores públicos como 

a secretaria de meio. 

Em que medida os projetos contribuíram para fortalecer os 

instrumentos públicos e processos de gestão florestal e territorial?
Sim

Articulações conjuntas com demais 

instituições públicas municípios, 

estaduais e federais.
3. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e 

membros de comunidades locais, levando-se em consideração 

as obrigações internacionais relevantes, circunstâncias e leis 

nacionais e observando que a Assembleia Geral da ONU adotou 

a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas.

Não se 

aplica
Não se aplica

Em que medida os projetos influenciaram os direitos 

constitucionais associados à posse e destinação formal da terra na 

sua área de atuação? 

Não se 

aplica
Não se aplica

Em que medida os projetos influenciaram o uso sustentável dos 

recursos naturais na sua área de atuação?

Não se 

aplica
Não se aplica

Se os projetos tiveram como beneficiários diretos povos indígenas, 

comunidades tradicionais ou agricultores familiares: seus sistemas 

socioculturais e conhecimentos tradicionais foram considerados e 

respeitados ao longo dos projetos? 

Não se 

aplica
Não se aplica
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Há efeitos que interferem com o modo tradicional de vida destes 

grupos? Que tipo de efeitos: na organização social, econômica 

ou do uso de espaços e recursos disponíveis? De que forma 

interferem: positivamente, negativamente ou ambos?

Não se 

aplica
Não se aplica

4. Participação plena e efetiva das partes interessadas, em 

particular povos indígenas e comunidades locais, nas ações 

referidas nos parágrafos 70 e 72 da Decisão 1/CP 16.

Não se 

aplica
Não se aplica

De que forma os projetos garantiram o consentimento prévio 

e a forma local/tradicional de escolha dos representantes dos 

seus beneficiários (especialmente dos povos indígenas e das 

comunidades tradicionais)?

Não se 

aplica
Não se aplica

Quais instrumentos participativos de planejamento e gestão os 

projetos aplicaram durante o planejamento e a tomada de decisão?

Não se 

aplica
Não se aplica

Em caso de projetos com fins econômicos: eventuais benefícios 

advindos dos projetos foram acessados de forma justa, 

transparente e equitativa pelos beneficiários, evitando uma 

concentração de recursos?

Não se 

aplica
Não se aplica

Em que medida os projetos proporcionaram ao público em geral 

e aos seus beneficiários o livre acesso e fácil entendimento às 

informações relacionadas a ações dos projetos?

Não se 

aplica
Não se aplica

Os projetos conseguiram montar um bom sistema de monitoramento 

de resultados e impactos? Os projetos monitoraram e divulgaram de 

forma sistemática os resultados realizados e os seus efeitos?

Não se 

aplica
Não se aplica

5.  Ações consistentes com a conservação das florestas naturais 

e diversidade biológica, garantindo que as ações referidas no 

parágrafo 70 Decisão 1/CP 1641 não sejam utilizadas para a 

conversão de florestas naturais, mas para incentivar a proteção e 

conservação das florestas naturais e seus serviços ecossistêmicos 

e para melhorar outros benefícios sociais e ambientais.

Não se 

aplica
Não se aplica

Como os projetos contribuíram para a ampliação ou consolidação 

de áreas protegidas?

Não se 

aplica
Não se aplica

Como contribuíram para a recuperação de áreas desmatadas ou 

degradadas?

Não se 

aplica
Não se aplica

Em caso de atividades de restauração e reflorestamento de áreas, 

as metodologias empregadas priorizaram espécies nativas? 

Não se 

aplica
Não se aplica

Em que medida os projetos contribuíram para estabelecer modelos 

de recuperação com ênfase no uso econômico?

Não se 

aplica
Não se aplica

6.  Ações para tratar os riscos de reversões em resultados de REDD+. Em parte
Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados de 

REDD+? Como os projetos os abordaram?
7. Ações para reduzir o deslocamento de emissões de carbono 

para outras áreas.
Em parte

Houve deslocamento das emissões evitadas pelas ações dos 

projetos para outras áreas?

41.  Decisão 1/CP 16: Redução de emissões do desmatamento; redução de emissões da degradação florestal; con-
servação de estoques de carbono florestal; manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono.
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Critérios transversais
Critérios transversais Atende Observação

Redução da 

pobreza

Em que medida os projetos contribuíram de 

forma efetiva para alternativas econômicas 

que valorizam a floresta em pé e o uso 

sustentável de recursos naturais?

Em parte

A redução dos incêndios florestais 

possibilita uma maior fonte de renda 

para os produtores, devida a baixa 

perda de produção.
Em que medida os projetos influenciaram 

positivamente na redução de pobreza, na 

inclusão social e na melhoria nas condições 

de vida dos beneficiários que vivem na sua 

área de atuação?

Em parte

A redução dos incêndios florestais 

proporciona melhores condições da 

qualidade do ar e reduz a ocorrência 

de doenças respiratórias.

Os projetos conseguiram promover e 

incrementar a produção em cadeias de 

valor de produtos florestais madeireiros 

e não-madeireiros, originados em manejo 

sustentável?

Não se aplica Não se aplica

Equidade de 

gênero

Os projetos conseguiram integrar questões de 

gênero nas suas estratégias e intervenções 

ou tratou do assunto de forma isolada? 

Como?

Não

Na concepção do projeto, não foram 

definidas ações com objetivo de se 

trabalhar equidade de gênero.

Havia separação por gênero na coleta de 

dados para o planejamento e o monitoramento 

dos projetos?

Não

Como os projetos contribuiu para a equidade 

de gênero?

Não



75

Pará - Combatendo os incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas

Título do projeto: Pará Combatendo os Incêndios Florestais e Queimadas Não Autorizadas
Organismo responsável: Estado do Pará - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA)

Período do projeto: 2013-2020

Escopo territorial (municípios): Altamira, Castanhal, Itaituba, Parauapebas, Paragominas, Marabá, Tucuruí, 
Santarém, Redenção, Abaetetube

Beneficiários: População do estado do Pará

Objetivo:

Apoiar as ações de monitoramento, prevenção e combate ao desmatamento 
decorrente de incêndios florestais e queimadas não autorizadas no estado do 
Pará, por meio da estruturação física e operacional de unidades do Corpo de 
Bombeiros Militar.

Valor total do projeto: R$ 23.469.023,55
Valor do apoio do Fundo Amazônia: R$ 16.830.280,00

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES.

1. Resumo do Projeto
O estado do Pará ocupa uma área de 1.246 mil km², o que representa 14,6% do território 
brasileiro, e faz divisa com os estados Amapá, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins 
e Maranhão e fronteira com Suriname e Guiana. O estado possui 144 municípios e seus três 
principais centros urbanos são: Belém, Ananindeua e Santarém. As estimativas populacionais 
do IBGE42, indicam que, em 2020, a população é de 8,7 milhões habitantes, o que representa 
uma densidade demográfica de 6,97 habitantes/km².

O projeto “Pará combatendo os incêndios florestais e queimadas não autorizadas” teve 
como objetivo apoiar as ações de monitoramento, prevenção e combate ao desmatamento 
decorrente de incêndios florestais e queimadas. O apoio do Fundo Amazônia possibilitou a 
estruturação do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) através da aquisição diversos 
equipamentos, como: veículos pesados de combate a incêndios florestais (10.000 litros), 
veículos leves de combate a incêndios florestais (4.000 litros), veículos pesados para 
transporte de tropa, caminhonetes, kits de combate para caminhonete, equipamentos de 
proteção individual (EPIs) e diversos equipamentos para o combate a incêndios florestais.

A projeto apoiou a melhoria e a expansão da estrutura física do CBMPA com a construção e 
a estruturação dos Grupamentos de Bombeiros Militares dos municípios de Tailândia, Vigia 
e Salvaterra e com a reforma e estruturação das unidades dos municípios de Castanhal, 
Marabá e Canaã dos Carajás. Ocorreu também a implementação do Centro Regional de 
Monitoramento, Prevenção Ambiental e Desastres (CRMPAD), com a função de sala de 
situação, localizado no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

Foram desenvolvidas atividades de capacitação em nível de especialização em gestão e 
segurança ambiental, como as realizadas para gestores do CBMPA. Ocorreram também 
capacitações relacionadas ao combate, prevenção e perícia em incêndios florestais. 

42.  Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa.html
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Objetivando a formação de brigadas civis, também foram desenvolvidas ações de mobilização 
e treinamento de produtores rurais em técnicas de prevenção e combate ao fogo.

Figura 9 – Localização dos municípios apoiados e área de maior atuação do projeto do Pará.

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

2. Lógica de Intervenção
No quadro lógico do Fundo Amazônia, o projeto “Pará combatendo os incêndios florestais 
e queimadas não autorizadas” está inserido na componente 2: “Monitoramento e Controle”, 
tendo como objetivo específico: “Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) melhor 
estruturado para o monitoramento e combate ao desmatamento provocado por incêndios 
florestais e queimadas não autorizadas”. (Figura 10)
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Figura 2 - Árvore de objetivos do quadro lógico do projeto Pará Combatendo os Incêndios Florestais e Queimadas Não 
Autorizadas.

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES. Elaboração própria.
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Componente 2 (Monitoramento e controle)
Ações do Governo do Estado do Pará asseguram a adequação das atividades antrópicas 

à legislação ambiental

Contrução e estruturação operacional do 
Grupamento de Bombeiros Militar de 
Itaituba e estruturação física operacional 
de Núcleos Operaacionals de Resposta 
Rápida (NORRs) nos municípios de 
Castanhal, Tucuruí, Redenção, Altamira, 
Santarém, Abaetetuba, Parauapebas, 
Paragominas e Marabá (inclusive seu 
Batalhão Operacional de Proteção 
Ambiental), alcançando todas as 12 
regiões de integração do Estado do Pará

Capacitação dos Gestores do 
CBMPA em cursos de pós-
graduação em Ciências Ambientais

Corpo de Bombeiros Militar do estado do Pará (CBMPA) melhor estruturado para o 
monitoramento e combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais e 

queimadas ilegais

3. Metodologia Específica
Os critérios e as metodologias utilizadas na avaliação de efetividade do projeto do CPMPA 
seguiram os procedimentos apresentados na parte principal do relatório temático da avaliação.

No desenvolvimento dos trabalhos, a coleta de dados foi realizada principalmente através 
de videoconferências. Os contatos iniciais foram prioritariamente realizados com os 
atuais comandos do CBMPA. Sequencialmente, buscou-se contatar os comandantes e 
outros oficiais evolvidos na ocasião da contratação e execução dos projetos. De maneira 
complementar, foram também realizados contatos com outras instituições e atores 
relacionados diretamente ou indiretamente com os incêndios florestais, além de uma 
missão de campo para coleta de dados junto ao CBMPA.

Para a avaliação dos dados de desmatamento e focos de calor (satélite referência) foram 
adotados diferentes níveis de observação, sendo:

a. área de todo o estado;

b. área dos municípios apoiados e;

c. áreas de maior atuação do CBM.

Para a definição das áreas de maior atuação do CBMPA, utilizou-se como critério a área em 
um raio de até 100 km de suas companhias ou seus batalhões inseridos nos municípios 
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apoiados. A distância de 100km foi definida com base nas informações reportadas na 
ocasião das entrevistas e na compreensão sobre a capacidade logística para deslocamento 
de militares e equipamentos.  As áreas de unidades de conservação federais e terras 
indígenas não foram contabilizadas, uma vez que existem de outras instituições que atuam 
diretamente nessas localidades.

4. Avaliação dos Resultados

Efeitos indiretos
Para a avalição das ações governamentais que asseguram a adequação de atividades 
antrópicas à legislação ambiental nesse projeto, buscou-se avaliar componentes que 
pudessem estimar a capacidade de fiscalização e a efetiva implementação das políticas 
ambientais no Pará. O indicador utilizado para o estado foi baseado nas taxas anuais de 
desmatamento na área total do estado, nas áreas dos municípios apoiados e naquelas 
áreas consideradas de maior atuação do CBMPA. O CBM não atua diretamente no combate 
a desmatamentos, mas sim no combate a incêndios florestais, sendo esse indicador 
observado de maneira complementar às reflexões do projeto.

Com base nos dados disponíveis no PRODES, sistematizados na Plataforma Terrabrasílis, 
observou-se as taxas de desmatamento de cinco anos antes da execução (2008 a 2012) 
e sete anos após a contratação do projeto (2013 a 2019)43 (Figura 11). No período 2008 a 
2012, que antecede o apoio do Fundo Amazônia (FA), a área de maior atuação do CBMPA 
apresentou uma média do desmatamento anual de 438 km². Após a implementação desse 
apoio, nos anos de 2013 a 2019, a média do desmatamento foi de 414 km², o que representa 
uma redução de 5,5%.

No período 2008 a 2012, que antecede o apoio do Fundo Amazônia, 14,1% dos desmatamentos 
estavam concentrados na área de maior atuação do CBMPA. Com a implementação do 
apoio, nos anos de 2013 a 2019, ocorreu um aumento médio de 1% da concentração do 
desmatamento nas áreas de maior atuação do CBMPA (Figura 12).

43.  O período de 2008 a 2019 foi definido em decorrência, exclusivamente, da disponibilidade de dados da plataforma 
do Inpe. Esses dados encontram-se sistematizados para os municípios de atuação do CBMPA.

Figura 11 – Histórico do desmatamento nos diferentes níveis de observação na avaliação do projeto do CBMPA.

Fonte: Terabrasilis/Inpe. Elaboração própria.
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O projeto também estimulou a articulação institucional realizada por meio da ação integrada 
de órgãos públicos das diversas esferas de governo com a necessária mobilização da 
sociedade civil, voltada para prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas. Nesse 
contexto, são desenvolvidas inúmeras ações, tais como operações de combate, prevenção 
e apoio nas ações de monitoramento e fiscalizações desenvolvidas por outras instituições. 
As instituições vêm buscando fortalecer e aprimorar as parcerias, o que vem tornando esse 
processo sustentável e de grande relevância nas ações do CBMPA.

Efeitos diretos
Os focos de calor são importantes indicadores para se verificar tendências no aumento ou 
na diminuição das queimadas e incêndios florestais, o que consequentemente torna essas 
informações uma ferramenta bastante útil para avalições dos efeitos diretos das ações de 
prevenção e combate.

Os dados do CBMPA foram avaliados em três diferentes níveis, conforme apresentado 
na metodologia: (i) área do estado, (ii) áreas dos municípios apoiados e (iii) área de maior 
atuação do CBM.

No estado do Pará, a média do número de focos de calor do período que antecede o apoio 
do Fundo Amazônia (2003 a 2012) é superior à média do período após a implementação do 
projeto. Nos anos de 2013 a 2019, o número de focos de calor foi de 33.496, representando 
uma redução de 37,3% dos focos de calor no estado após a implementação do projeto do 
Fundo Amazônia. 

A principal redução de focos de calor. de 39,8%, ocorreu nas áreas de maior atuação do 
CBMPA, o que pode ser relacionada a melhor estruturação do CBMPA. O apoio do Fundo 
Amazônia proporcionou aumento no número de ocorrências atendidas, redução do tempo de 
deslocamento de tropas e aumento da velocidade de resposta. A aquisição de ferramentas e 
equipamento específicos para as operações de combate a incêndios florestais proporcionou 
maior efetividades das operações. Além disso, a aquisição de veículos específicos para 
as operações de combate a incêndios florestais, possibilitaram uma maior capilaridade e, 
consequentemente, tornaram a presença do CBMPA mais frequente. 

Figura 12 – Percentual do desmatamento nas áreas de maior atuação do CBMPA em relação ao estado do Pará.

Fonte: Terrabrasilis/Inpe. Elaboração própria.
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No Quadro 5, são reportados os dados históricos dos focos de calor e os gráficos de avaliação 
do CBMPA nos diferentes níveis de observação. Nos gráficos, o eixo y representa os focos 
de calor do satélite de referência (em 1.000 focos), a linha verde representa a linha de base 
(média de 2003 a 2012) e a linha em vermelho representa a quantidade anual de focos. 

Quadro 5 - Linha de base e histórico dos focos de calor no projeto do CBMPA apoiado pelo Fundo Amazônia. 

Nível de 
observação

Linha de 
base44 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Média 

(13-19)45 
Variação 

(%)46 

Estado apoiado 53.416 24.046 35.526 43.164 29.724 49.770 22.080 30.165 33.496 -37,3

Municípios 
apoiados

8.361 3.487 6.270 7.567 4.739 8.884 3.689 6.375 5.859 -29,9

Área de maior 
atuação

20.350 11.135 13.500 16.334 11.799 16.729 8.564 9.105 12.452 -38,8

Estado apoiado Municípios apoiados Área de maior atuação

Fonte: BDQueimadas/Inpe. Elaboração própria.

Uma das principais ações realizadas exclusivamente com recursos do Fundo Amazônia foi a 
implantação da Base Operacional de Proteção Ambiental (Bopa) em Marabá e dos Núcleos 
Operacionais de Resposta Rápida (NORRs) nos municípios paraenses de Itaituba, Castanhal, 
Tucuruí, Redenção, Altamira, Santarém, Abaetetuba, Parauapebas e Paragominas. Além disso, 
foi incluído no escopo do projeto a estruturação operacional do batalhão em Tailândia. 

Essa distribuição territorial proporcionou maior eficácia na resposta de combate a incêndios 
florestais, pois diminuiu drasticamente o tempo de deslocamento de tropas. A estruturação 
das unidades do CBMPA resultou em uma melhora significativa nas condições de transporte 
e em todo o processo logístico.

A aquisição de ferramentas e equipamento específicos para as operações de combate a 
incêndios florestais proporcionou maior efetividade das operações. Foram adquiridos 
equipamentos diversos, tais como 6 veículos pesados de combate a incêndios florestais 
(10.000 litros), 12 veículos leves de combate a incêndios florestais (4.000 litros), 4 veículos 
pesados para transporte de tropa, 10 moto bombas flutuantes, 150 mangueiras, 150 
esguichos de jato regulável, 800 trajes de aproximação para combate, 15 caminhonetes, 
15 kits de combate a incêndio para caminhonete, 200 extintores costais, 18 aparelhos GPS, 
25 barracas de camping, 200 colchões para camping, 200 abafadores de fogo e capacetes 
para combate a incêndios florestais. Importante destacar que, antes do apoio do Fundo 
Amazônia, o CBMPA não possuía veículos próprios para combate a incêndios florestais e 
era muito difícil realizar as ações em campo. 

44.  Média de 2003 a 2012 (satélite referência).
45.  Média de 2013 a 2019 (satélite referência).
46.  Variação entre a linha de base e a média de 13 a 19.
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Durante a execução do projeto, foram realizadas capacitações de 13 gestores do CBMPA, 
em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), que receberam a titulação em 
nível de Especialização em Gestão e Segurança Ambiental, com carga horária de 500 horas. 
Também foram capacitados 32 bombeiros militares em prevenção e combate a incêndios 
florestais e 33 bombeiros militares em perícia ambiental durante a implementação a 
estruturação física e operacional do 7º Grupamento de Bombeiros Militar em Itaituba. As 
capacitações são extremamente relevantes, pois agregam maior capacidade institucional 
relacionado ao tema de combate de incêndios florestais. 

Com relação ao tema monitoramento, foi implementado o Centro Regional de Monitoramento, 
Prevenção Ambiental e Desastres (CRMPAD). Ele funciona como uma sala de situação, localizada 
no prédio onde funciona o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em Belém.

Todas essas ações de estruturação do CBMPA realizadas pelo projeto geraram uma 
capacidade maior de atuação e, por consequência, resultados práticos. Por exemplo, 
os indicadores de monitoramento demostram um aumento expressivos das ações de 
verificação dos focos de calor e de incêndios florestais combatidos pelo CBMPA (Quadro 8), 
durante o período de apoio do Fundo Amazônia (2013 a 2019).

Quadro 8 – Principais indicadores do projeto “Pará - Combatendo os incêndios florestais e queimadas não autorizadas”

Indicadores Descrição do indicador Referência

Situação no 
último ano do 

projeto
(2020)

Focos de calor
(INPE)

Número de focos de calor no estado do Pará, do 
satélite de referência

37.221
(2012)

30.165
(2019)

Número de focos de calor nos municípios apoiados 
do Pará, do satélite de referência

6.692
(2012)

6.375
(2019)

Número de focos de calor nas áreas de maior 
atuação do CBM do Pará, do satélite de referência

11.135
(2012)

9.105
(2019)

Número de focos de calor 
verificados pelo CBMPA

Focos de calor, INPE, que foram verificados in loco 
pelo Corpo de Bombeiros do Pará (ou região de 
abrangência do projeto)

0
(2012)

30.165
(2019)

Incêndios florestais 
combatidos diretamente 
pelo CBMPA

Incêndios florestais ou queimadas não autorizadas 
que foram identificados e combatidos com êxito pelo 
Corpo de Bombeiros do Pará.

0
(2012)

2.157
(2019)

Servidores capacitados Servidores do CBMPA efetivamente utilizando os 
conhecimentos adquiridos

0
(2012)

71
(2014 a 2020)

Municípios que terão os 
COMDECs e NUDECs 

Número de municípios que terão os Comitês de 
Defesa Civil (COMDECs) e os Núcleos de Defesa Civil 
(NUDECs) mobilizados

0
(2012)

95
(2019)

Membros dos COMDECs e 
NUDECs treinados

Número de membros dos COMDECs e NUDECs que 
treinados

0
(2012)

1.025
(2014 a 2020)

Número de agricultores 
qualificados em incêndios 
florestais

Número de agricultores qualificados em técnicas de 
queimadas controladas, alternativas ao uso do fogo e 
prevenção de incêndios florestais

0
(2012)

420
(2014 a 2020)

Bombeiros Militares 
qualificados em cursos 
de combate a incêndios 
florestais e perícia de 
incêndio

Medição do número de Bombeiros Militares 
qualificados em cursos de combate a incêndios 
florestais e perícia de incêndio

0
(2012)

71
(2014 a 2020)
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De forma geral, a redução do tempo de resposta das ocorrências do CBMPA e a disponibilidade 
de equipamento específicos tornaram as operações de combate mais eficientes, o que 
vem possibilitando o atendimento de um número maior de ocorrências. A manutenção e a 
sustentabilidade desse ganho operacional estão relacionadas com a manutenção e reposição 
dos equipamentos e veículos, os quais vem sendo absorvidos pelo poder público estadual.

Durante a avaliação também foi observado que as ações executadas no projeto do CBMPA 
possuem um alinhamento com os objetivos específicos do Plano de Prevenção, Controle e 
Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará47. As ações do projeto, além de atuarem de 
maneira complementar, contribuem diretamente em diversas metas e estratégias previstas.

5. Gestão e monitoramento do projeto
Nesta seção, serão apresentados os pontos positivos e desafios observados em relação 
à estrutura, aos recursos humanos dedicados e aos fluxos voltados à execução das 
intervenções.

Pontos positivos
A gestão do projeto foi priorizada no alto comando, tendo à frente o comandante-geral 
com apoio de um tenente coronel, um major e um capitão, que fortaleceram o diálogo com 
comandantes locais.

Somados a esses esforços, as diretorias de apoio logístico e finanças apoiaram a execução 
do projeto. Tal envolvimento nas atividades contribuiu para o crescimento da expertise 
interna e potencial capacidade para gestão de novos recursos no âmbito do CBMPA.

A Secretaria de Segurança Pública (SEGUP) apoiou a gestão financeira do projeto e a 
facilitação para elaboração de termos de referência (TdRs) e licitações. As licitações 
realizadas pelo projeto foram facilitadas pela disponibilidade imediata dos recursos do 
Fundo Amazônia – o CBMPA recebeu o desembolso total do projeto em única parcela –, 
bem como pelo apoio do pregoeiro que atua para a instituição.

Desafios
A gestão não foi realizada por uma diretoria ou setor do CBMPA, o que sobrecarregou o 
alto comando em relação a dedicação de tempo para tais atividades. Para construção da 
Base Operacional de Proteção Ambiental (Bopa) em Marabá e dos Núcleos Operacionais de 
Resposta Rápida (NORRs), não foi prevista a definição de um responsável técnico gestor 
que pudesse realizar o diálogo direto com o comando-geral sobre o monitoramento das 
intervenções planejadas, o que comprometeu o acompanhamento e o relato dos resultados.

Além disso, houve baixa articulação institucional com parceiros estaduais, para 
acompanhamento e sensibilização do projeto, e com os municípios alvo do projeto. Nesse 
último caso, foram priorizadas ações de combate em detrimento daquelas que fortaleceriam 
a prevenção ao uso da queima de áreas para produção.

47.  Pará (2009). Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará. 30p. Disponível em: 
http://www.amazonfund.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/prevencao-e-controle-do-



83

Apesar da pronta disponibilidade do desembolso, o projeto teve dificuldades para identificar 
fornecedores que pudessem prover produtos específicos a atuação no combate ao fogo, o 
que provocou atraso nas licitações previstas.

O CBMPA não conhecia as metodologias e métodos propostos pelo Fundo Amazônia e 
houve dificuldade para prestação de contas sobre as capacitações ofertada pelo CBM, 
que era contrapartida do projeto. As prestações foram ajustadas por meio da elaboração, 
apresentação e diálogo direto com a equipe do Fundo Amazônia.

Conforme avaliado, o CBMPA passa por uma reestruturação de seu quadro, o que pode ser 
oportuno para refletir sobre o desenvolvimento de capacidades voltadas para a articulação 
institucional e melhor inserção nos temas e políticas de combate e prevenção ao fogo 
propostas pelo estado, no âmbito da Política Estadual Amazônia Agora (PEAA), bem como 
fortalecer seus conhecimentos acerca de gestão de projetos e convênios.

6. Conclusões
Com base nos resultados do projeto “Pará combatendo os incêndios florestais e queimadas 
não autorizadas” é possível afirmar que as ações apoiadas possibilitaram que o CBMPA 
fosse mais eficiente em todas as suas ações de monitoramento, prevenção e combate a 
incêndios florestais. 

No tema monitoramento, a criação do Centro Regional de Monitoramento, Prevenção 
Ambiental e Desastres (CRMPAD) fomenta ações de integração institucional e de inteligência. 
Como resultado, o CBMPA tem acesso a informações detalhadas e, consequentemente, 
ações de planejamento adequadas para ações em campo.

Com relação a prevenção, apesar dos esforços realizados de capacitação de gestores e 
maior presença territorial em diversas regiões do estado, há ainda uma necessidade de 
ações de sensibilização e capacitação de produtores rurais e comunidades tradicionais 
sobre o correto manejo do fogo. A prevenção é um trabalho continuo e necessário, sendo 
necessário a internalização dessas ações pelo CBMPA. Por outro lado, houve o fortalecimento 
de articulações institucionais realizadas por meio da ação integrada de órgãos públicos das 
diversas esferas de governo, com a necessária mobilização da sociedade civil voltada para 
a prevenção e o combate a incêndios florestais e queimadas.

A capacidade de combate em campo foi sem dúvida um aspecto positivo do projeto. A 
aquisição de recursos operacionais apropriados e específicos para as operações de 
combates a incêndios florestais gerou uma maior eficácia nas ações do CBMPA. No período 
anterior ao projeto, não havia veículos próprios para combate a incêndios florestais. 

O projeto colaborou para uma melhor distribuição territorial das ações de monitoramento, 
prevenção e combate a incêndios florestais. As regiões de atuação foram definidas pelo 
estado e consideram características de concentração populacional, acessibilidade, 
complementaridade e interdependência econômica. 

Em resumo, o projeto do CBMPA possibilitou maior efetividade às ações de monitoramento, 
prevenção e combate ao desmatamento decorrente de incêndios florestais e queimadas 
não autorizadas no estado, contribuindo assim para o objetivo geral do Fundo Amazônia de 
“redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável na região amazônica”.
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7. Lições aprendidas e recomendações

Recomendação

Ex
ec

ut
or

es

Es
ta

do
s

Fu
nd

o 
Am

az
ôn

ia

M
M

A

Do
ad

or
es

Ef
ei

to
 In

di
re

to

Desenvolver uma estratégia espacial para o fortalecimento dos postos 
avançados para combate a incêndios florestais no Brasil, aumentando a 
cobertura territorial e diminuindo o tempo de resposta de combate em campo.

✔ ✔ ✔

Avaliar a possibilidade legal de criar brigadas locais remuneradas para auxiliar a 
prevenção e combate de incêndios florestais.

✔ ✔

Considerar as áreas protegidas que estejam em risco de avanço de queimadas, 
para priorização de iniciativas de apoio a órgãos de controle de desmatamento 
e queimadas nos níveis federal e estadual, além do fortalecimento dos povos e 
comunidades tradicionais para consolidação da ocupação de seus territórios.

✔ ✔

Fortalecer os projetos de lei ou propostas que têm por finalidade punir 
desmatadores ilegais, com o impedimento de acesso ao crédito rural, e 
possibilidade de exploração econômica das áreas ilegalmente desmatadas e 
queimadas.

✔ ✔ ✔

Ef
ei

to
 D

ire
to

Implementar um ciclo de capacitação contínuo para servidores públicos sobre 
monitoramento, combate e prevenção a incêndios florestas.

✔ ✔ ✔

Realizar uma ampla campanha de divulgação sobre as consequências dos 
incêndios florestais para a população, com foco em aspectos ambientais, 
econômicos e de saúde.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Aprimorar o acompanhamento de métricas e indicadores adequados para ações 
de combate a incêndios florestais.

✔

G
es

tã
o 

e 
M

on
ito

ra
m

en
to Fortalecer os grupos de trabalho especializados em gestão de projetos nas 

instituições.
✔

Promover participação dos agentes interessados nos projetos, para observação 
de metas, bem como engajamento em atividades e na divulgação dos resultados 
a sociedade civil.

✔

G
er

ai
s

Ter maior envolvimento das universidades e instituições de pesquisa nos 
projetos, colaborando com os corpos de bombeiros na melhoria do combate de 
desenvolvimento de novas metodologias. 

✔ ✔

Buscar recursos externos não reembolsáveis, como os disponibilizados pelo 
Fundo Amazônia. 

✔
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8. Salvaguardas de Cancun (REDD+)
Salvaguarda Atende Observação

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

Sim

Foco do projeto é na redução do 
desmatamento relacionado aos 
incêndios florestais e queimadas 
irregulares.

Os projetos mostraram estar alinhados com o PPCDAm e os planos 
estaduais de prevenção e controle do desmatamento? Sim

As ações, além de atuarem de 
maneira complementar, contribuem 
diretamente em diversas metas e 
estratégias previstas nos planos.

A quais outras políticas públicas federais ou acordos internacionais 
os projetos demonstraram alinhamento? Em quais aspectos? Sim

Estratégia Nacional para REDD+ do 
Brasil e Plano para o Controle do 
Desmatamento do estado.

Os projetos contribuíram ou poderão vir a contribuir direta ou 
indiretamente para a redução das emissões por desmatamento ou 
degradação florestal? De que forma?

Sim

O CBM melhor equipado e 
com seu efetivo capacitado é 
capaz de combater incêndios 
de forma eficiente, evitando que 
o fogo cause maiores danos e, 
consequentemente aumente 
o número de emissões por 
desmatamento ou queimadas não 
autorizadas para abertura de novas 
áreas.

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

Sim

Em que medida os projetos promoveram a articulação entre 
diversos atores (setor público, privado, terceiro setor ou 
comunidades locais)? Foi feito uso de instâncias de governança 
compartilhada? Quais?

Sim

Houve ações integradas de 
monitoramento e fiscalização, além 
da criação de uma nova base de 
apoio na região da Amazônia Legal 
do estado.

Em que medida os projetos contribuíram para fortalecer os 
instrumentos públicos e processos de gestão florestal e territorial? Sim

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

Não se 
aplica Não se aplica

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

Não se 
aplica Não se aplica

Em que medida os projetos influenciaram o uso sustentável dos 
recursos naturais na sua área de atuação?

Não se 
aplica Não se aplica

Se os projetos tiveram como beneficiários diretos povos indígenas, 
comunidades tradicionais ou agricultores familiares: seus sistemas 
socioculturais e conhecimentos tradicionais foram considerados e 
respeitados ao longo dos projetos? 

Não se 
aplica Não se aplica

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

Não se 
aplica Não se aplica

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

Não se 
aplica Não se aplica
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De que forma os projetos garantiram o consentimento prévio 
e a forma local/tradicional de escolha dos representantes dos 
seus beneficiários (especialmente dos povos indígenas e das 
comunidades tradicionais)?

Não se 
aplica Não se aplica

Quais instrumentos participativos de planejamento e gestão os 
projetos aplicaram durante o planejamento e a tomada de decisão?

Não se 
aplica Não se aplica

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

Não se 
aplica Não se aplica

Em que medida os projetos proporcionaram ao público em geral 
e aos seus beneficiários o livre acesso e fácil entendimento às 
informações relacionadas a ações dos projetos?

Não se 
aplica Não se aplica

O projeto conseguiu montar um bom sistema de monitoramento de 
resultados e impactos? Os projetos monitoraram e divulgaram de 
forma sistemática os resultados realizados e os seus efeitos?

Não se 
aplica Não se aplica

5.  Ações consistentes com a conservação das florestas naturais 
e diversidade biológica, garantindo que as ações referidas no 
parágrafo 70 Decisão 1/CP 1648 não sejam utilizadas para a 
conversão de florestas naturais, mas para incentivar a proteção e 
conservação das florestas naturais e seus serviços ecossistêmicos 
e para melhorar outros benefícios sociais e ambientais.

Não se 
aplica Não se aplica

Como os projetos contribuíram para a ampliação ou consolidação 
de áreas protegidas?

Não se 
aplica Não se aplica

Como contribuíram para a recuperação de áreas desmatadas ou 
degradadas?

Não se 
aplica Não se aplica

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

Não se 
aplica Não se aplica

Em que medida os projetos contribuíram para estabelecer modelos 
de recuperação com ênfase no uso econômico?

Não se 
aplica Não se aplica

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

Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados de 
REDD+? Como os projetos os abordaram?

O aumento do número de 
queimadas associado ao aumento 
do desmatamento representam 
grandes riscos. Porém, com o CBM 
melhor equipado e com equipes 
mais capacitadas, a velocidade de 
resposta para conter os incêndios 
e evitar que sejam maiores são 
fatores importantes para se 
assegurar os resultados alcançados.

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

Houve deslocamento das emissões evitadas pelas ações dos 
projetos para outras áreas?

48.  Decisão 1/CP 16: Redução de emissões do desmatamento; redução de emissões da degradação florestal; con-
servação de estoques de carbono florestal; manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono.
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Critérios transversais
Critérios transversais Atende Observação

Redução da 

pobreza

Em que medida os projetos contribuíram de 

forma efetiva para alternativas econômicas 

que valorizam a floresta em pé e o uso 

sustentável de recursos naturais?

Em parte

As ações de capacitação na 

realização de queimas prescritas 

possibilitam o correto uso do fogo, 

reduzindo a ocorrência de incêndios 

florestais.
Em que medida os projetos influenciaram 

positivamente na redução de pobreza, na 

inclusão social e na melhoria nas condições 

de vida dos beneficiários que vivem na sua 

área de atuação?

Em parte

A redução dos incêndios florestais 

proporciona melhores condições da 

qualidade do ar e reduz a ocorrência 

de doenças respiratórias.

Os projetos conseguiram promover e 

incrementar a produção em cadeias de 

valor de produtos florestais madeireiros 

e não-madeireiros, originados em manejo 

sustentável?

Não se aplica Não se aplica

Equidade de 

gênero

Os projetos conseguiram integrar questões de 

gênero nas suas estratégias e intervenções 

ou tratou do assunto de forma isolada? 

Como?

Não

Havia separação por gênero na coleta de 

dados para o planejamento e o monitoramento 

dos projetos?

Não

Como os projetos contribuiu para a equidade 

de gênero?

Não



88

Proteção Florestal Tocantins
Título do projeto: Proteção Florestal Tocantins

Organismo responsável: Estado do Tocantins - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins 
(CBMTO)

Período do projeto: 2012-2019

Escopo territorial (municípios):

Araguanã, Araguaína, Aragominas, Arapoema, Bernardo Sayão, Bandeirantes do 
Tocantins, Carmolândia, Colinas do Tocantins, Colméia, Couto de Magalhães, 
Esperantina, Fortaleza do Tabocão, Guaraí, Itaporã do Tocantins, Brasilândia 
do Tocantins, Araguantins, Juarina, Ananás, Angico, Buriti de Tocantins, 
Muricilândia, Nova Olinda, Pau D'Arco, Piraquê, Presidente Kennedy, Riachinho, 
Santa Fé do Araguaia, São Sebastião do Tocantins, Wanderlândia, Xambioá, 
Pequizeiro

Beneficiários: População do estado do Tocantins, em especial de sua região centro-norte

Objetivo:

Apoiar ações de monitoramento, prevenção e combate ao desmatamento 
decorrente de incêndios florestais e queimadas não autorizadas no estado do 
Tocantins, com ênfase em sua região centro-norte, por meio de capacitação, 
da estruturação de mecanismos de gestão integrada e da aquisição de 
materiais e equipamentos para a instrumentalização do Batalhão de Proteção 
Ambiental, localizado no município de Araguaína

Valor total do projeto: R$ 6.697.880,00
Valor do apoio do Fundo Amazônia: R$ 4.958.910,00

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES.

1. Resumo do Projeto
O estado do Tocantins ocupa uma área de 277 mil km², o que representa 3,25% do território 
brasileiro, e faz divisa com Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí e Bahia. O estado 
possui 139 municípios e seus três principais centros urbanos são: Palmas, Araguaína e 
Gurupi. As informações do censo do IBGE (2010) indicam uma população de 1,38 milhões 
habitantes, sendo 78,8% urbana e 21,2% rural. As estimativas populacionais do IBGE49, 
indicam que, em 2020, a população é de 1,59 milhões habitantes, o que representa uma 
densidade demográfica de 5,73 habitantes/km².

O projeto do “Proteção Florestal Tocantins” teve como objetivo apoiar ações de monitoramento, 
prevenção e combate ao desmatamento decorrente de incêndios florestais e queimadas 
não autorizadas no estado, com ênfase em sua região centro-norte. A execução do projeto 
viabilizou a criação do 2º Batalhão de Bombeiro Militar do Estado, situado no município 
de Araguaína. Foram criadas também as unidades operacionais de Colinas do Tocantins e 
Araguatins. A ampliação de sua atuação, com as unidades do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Tocantins (CBMTO) nessas localidades, proporcionou o aumento de sua 
capacidade operacional e a maior capilaridade nas áreas do bioma Amazônia no estado.

O projeto apoiou a aquisição de caminhão para transporte de materiais e apoio logístico, 
veículo caminhão auto florestal, veículos, ônibus, kits de combate a incêndio móveis, 
ferramentas de combate aos incêndios florestais e itens de informática para a estruturação 
da sala de situação do CBMTO. 

49.  Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/to.html
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2. Lógica de Intervenção
No quadro lógico do Fundo Amazônia, o projeto está inserido na componente 2: 
“Monitoramento e Controle”, tendo como objetivo específico: “Corpo de Bombeiros Militar do 
Tocantins (CBMTO) melhor estruturado para o monitoramento e combate ao desmatamento 
provocado por incêndios florestais e queimadas não autorizadas”. (Figura 14)

Figura 13 – Localização dos municípios apoiados e área de maior 
atuação do projeto do Tocantins.

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

Figura 14 - Árvore de Objetivos do Quadro Lógico do projeto Proteção Florestal Tocantins.

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES. Elaboração própria.
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Componente Monitoramento e Controle (2)
Ações do governo do estado de Tocantins asseguram a adequação das atividades 

antrópicas à legislação ambiental

Intrumentalização do Batalhão de 
Proteção Ambiental em Araguaina (TO)

Estruturação da Sala de situação do 
Comitê Estadual do Fogo

Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) melhor estruturado para o 
monitoramento e combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais e 

queimadas ilegais

Implementação das ações previstas no 
Plano de Ações de Controle das 
Queimadas de Tocantins

Capacitação dos gestores do CBMTO e 
da comunidade em cursos de prevenção 
e combate a incêndios e queimadas
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3. Metodologia Específica
Os critérios e as metodologias utilizadas na avaliação de efetividade do projeto do CBMTO 
seguiram os procedimentos apresentados na parte principal do relatório temático da avaliação.

No desenvolvimento dos trabalhos, a coleta de dados foi realizada principalmente através 
de videoconferências. Os contatos iniciais foram prioritariamente realizados com os 
atuais comandos do CBMTO. Sequencialmente, buscou-se contatar os comandantes e 
outros oficiais evolvidos na ocasião da contratação e execução dos projetos. De maneira 
complementar, foram também realizados contatos com outras instituições e atores 
relacionados diretamente ou indiretamente com os incêndios florestais.

Para a avaliação dos dados de desmatamento e focos de calor (satélite referência) foram 
adotados diferentes níveis de observação, sendo:

a. área de todo o estado;
b. área dos municípios apoiados e;
c. áreas de maior atuação do CBM.

Para a definição das áreas de maior atuação do CBMTO, utilizou-se como critério a área 
em um raio de até 100 km das companhias ou batalhões do CBM inseridos nos municípios 
apoiados. A distância de 100km foi definida com base nas informações reportadas na 
ocasião das entrevistas e na compreensão sobre a capacidade logística para deslocamento 
de militares e equipamentos.  As áreas de unidades de conservação federais e terras 
indígenas não foram contabilizadas, decorrente da existência de outras instituições que 
atuam diretamente nessas localidades.

4. Avaliação dos Resultados

Efeitos indiretos
Para a avalição das ações governamentais que asseguram a adequação de atividades 
antrópicas à legislação ambiental nesse projeto, buscou-se avaliar componentes 
que pudessem estimar a capacidade de fiscalização e a efetiva implementação das 
políticas ambientais no Tocantins. O indicador utilizado foi baseado nas taxas anuais de 
desmatamento ocorridos na área total do estado, nas áreas dos municípios apoiados e 
naquelas áreas consideradas de maior atuação do CBMTO. O CBM não atua diretamente 
no combate a desmatamentos, mas sim no combate a incêndios florestais, sendo esse 
indicador observado de maneira complementar às reflexões do projeto.

Com base nos dados disponíveis do PRODES, sistematizados na Plataforma Terrabrasílis, 
observou-se as taxas de desmatamento de cinco anos antes da execução (2008 a 2012) e sete 
anos após a contratação do projeto (2013 a 2019)50 (Figura 15). No período 2008 a 2012, que 
antecede o apoio do Fundo Amazônia (FA), a área de maior atuação do CBMTO apresentou uma 
média do desmatamento anual de 40 km². Após a implementação desse apoio, nos anos de 
2013 a 2019, a média do desmatamento foi de 20 km², o que representa uma redução de 50%.

50.  O período de 2008 a 2019 foi definido em decorrência, exclusivamente, da disponibilidade de dados da Plataforma 
do Inpe. Esses dados encontram-se sistematizados para os municípios de atuação do CBMTO.
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Figura 15 - Histórico do desmatamento nos diferentes níveis de observação na avaliação do projeto do CBMTO. 

Estado do Tocantins 51 Municípios apoiados Área de maior do CBMTO

   

Fonte: Terrabrasilis/Inpe. Elaboração própria.

No período 2008 a 2012, que antecede o apoio do Fundo Amazônia, 65,7% dos desmatamentos 
estavam concentrados na área de maior atuação do CBMTO. Com a implementação do 
apoio, nos anos de 2013 a 2019, ocorreu uma redução média de 15,6% da concentração do 
desmatamento nas áreas de maior atuação do CBMTO (Figura 16).

As taxas de desmatamento, para as áreas de floresta dos dados PRODES52, apresentaram 
uma redução para o estado do Tocantins. Entretanto, nas áreas de maior atuação do CBMTO 
a redução apresenta uma tendência maior do que aquelas registradas para o estado. A 
criação das novas unidades do CBMTO e a sua estruturação possibilitaram uma maior 
capilaridade, com uma presença mais efetiva e, consequentemente, uma redução maior do 
desmatamento. 

51.  Área de desmatamento dos dados do PRODES, referente as áreas de cobertura florestal na Amazônia Legal, mais 
informações da metodologia podem ser obtidas em: http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/
prodes/pdfs/Metodologia_Prodes_Deter_revisada.pdf
52. Área de desmatamento dos dados do PRODES, referente as áreas de cobertura florestal na Amazônia Legal, mais 
informações da metodologia podem ser obtidas em: http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/
prodes/pdfs/Metodologia_Prodes_Deter_revisada.pdf

Figura 16 - Percentual do desmatamento nas áreas de maior atuação do CBMTO em relação ao estado do Tocantins.

Fonte: Terrabrasilis/Inpe. Elaboração própria.
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O projeto também estimulou a articulação institucional realizada por meio da ação integrada 
de órgãos públicos das diversas esferas de governo com a necessária mobilização da 
sociedade civil, voltada para prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas. Nesse 
contexto, são desenvolvidas inúmeras ações, tais como operações de combate, prevenção 
e apoio nas ações de monitoramento e fiscalizações desenvolvidas por outras instituições. 
As instituições vêm buscando fortalecer e aprimorar as parcerias, o que vem tornando esse 
processo sustentável e de grande relevância nas ações do CBMTO.

Efeitos diretos
Os focos de calor são importantes indicadores para se verificar tendências no aumento ou 
na diminuição de queimadas e incêndios florestais, o que consequentemente torna essas 
informações uma ferramenta bastante útil para avalições dos efeitos diretos das ações de 
prevenção e combate. 

Os dados do CBMTO foram avaliados em três diferentes níveis, sendo: (i) área de todo o estado 
do Tocantins; (ii) área dos municípios apoiados; e(iii) áreas de maior atuação do CBM. 

No estado do Tocantins, a média do número de focos de calor do período que antecede 
o apoio do Fundo Amazônia (2003 a 2012) é superior à média do período após a 
implementação do projeto. Nos anos de 2013 a 2019, o número de focos de calor foram 
13.077, representando s uma redução de 15,7% dos focos de calor após a implementação 
do projeto do Fundo Amazônia.

A redução dos focos de calor não é verificada somente a nível de estado, mas ocorre 
também nos demais níveis de observação. A principal redução, 29,7%, ocorreu nas áreas de 
maior atuação do CBMTO, o que que pode ser relacionado a criação das novas unidades e 
a melhor estruturação do CBMTO. O apoio do Fundo Amazônia proporcionou aumento no 
número de ocorrências atendidas, redução do tempo de deslocamento de tropas e aumento 
da velocidade de resposta. 

A aquisição de ferramentas e equipamento específicos para as operações de combate aos 
incêndios florestais resultou em maior efetividade das operações. Além da aquisição de três 
veículos específicos para as operações de combate aos incêndios florestais, foram também 
adquiridas 13 caminhonetes 4x4, 1 caminhão baú, 1 veículo auto tanque e 2 ônibus para 
transporte de tropa, que possibilitaram maior mobilidade e capilaridade do CBMTO. 

Como parte integrante do projeto, foi criado o 2º Batalhão de Bombeiro Militar do Estado do 
Tocantins, no município de Araguaína. Atualmente, o batalhão conta com um efetivo de 96 
bombeiros militares. Adicionalmente, foram criadas as unidades operacionais de Colinas e 
Araguatins, ambas vinculadas ao 2º Batalhão do CBMTO. A criação destas novas unidade 
do CBMTO, com o apoio do Fundo Amazônia, viabilizou uma atuação mais efetiva nas áreas 
do bioma Amazônia do estado Tocantins.

No Quadro 7, são reportados os dados históricos dos focos de calor e os gráficos de 
avaliação do CBMTO nos diferentes níveis de observação. Nos gráficos, o eixo y representa 
os focos de calor do satélite de referência (em 1.000 focos), a linha verde representa a linha 
de base (média de 2003 a 2012) e a linha vermelha representa a quantidade anual de focos. 
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Quadro 7 - Linha de base e histórico dos focos de calor no projeto do CBMTO apoiado pelo Fundo Amazônia.

Nível de 
observação

Linha de 
base53 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Média 

(13-19)54 
Variação 

(%)55 

Estado apoiado 15.514 9.935 14.075 15.705 14.494 15.673 8.033 13.625 13.077 -15,7

Municípios 
apoiados

1.284 621 980 966 797 1.727 490 429 859 -33,1

Área de maior 
atuação

2.434 1.262 2.003 2.164 1.494 3.004 965 1.094 1.712 -29,7

Estado apoiado Municípios apoiados Área de maior atuação

Fonte: BDQueimadas/Inpe. Elaboração própria.

As ações de capacitação no projeto do CBMTO compreenderam a realização do primeiro 
Protege Tocantins em 2016. O evento contou com a participação de 320 pessoas e possibilitou 
o desenvolvimento de capacitações relacionadas, principalmente, ao uso adequado das 
técnicas de combate, gestão e elaborações de planos de prevenção.

Durante o apoio do Fundo Amazônia, foram também adquiridos equipamentos de proteção 
individual, diversos kits de combate a incêndios florestais, equipamentos de informática 
e telecomunicação, entre outros que permitiram ao CBMTO melhorar as condições para o 
desenvolvimento de ações de monitoramento.

O fortalecimento das ações do Comitê Estadual de Combate a Incêndio Florestal e Controle de 
Queimadas do Tocantins nos últimos anos é uma forte evidência que as questões relacionadas 
aos incêndios florestais passaram a ser um componente importante no CBMTO. Os indicadores 
de monitoramento demostram um aumento expressivos das ações de verificação dos focos 
de calor e de incêndios florestais combatidos pelo CBMTO (Quadro 8) durante o período de 
apoio do Fundo Amazônia (2013 a 2019).

53.  Média de 2003 a 2012 (satélite referência).
54.  Média de 2013 a 2019 (satélite referência).
55.  Variação entre a linha de base e a média de 13 a 19.
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Quadro 8 – Principais indicadores do projeto “Pará - Combatendo os incêndios florestais e queimadas não autorizadas”

Indicadores Descrição do indicador Referência
(2011)

Situação no 
último ano do 

projeto
(2019)

Focos de calor
(INPE)

Número de focos de calor no estado do Tocantins, do 
satélite de referência

10.637
(2011)

13.625
(2019)

Número de focos de calor nos municípios apoiados 
do Tocantins, do satélite de referência

693
(2011)

429
(2019)

Número de focos de calor nas áreas de maior 
atuação do CBM do Tocantins, do satélite de 
referência

1.599
(2011)

1.094
(2019)

Ações de educação e 
conscientização

Número de ações de educação e conscientização 
- Campanhas: Educação e Conscientização; 
Mobilização e Prevenção; Fiscalização e Combate

0
(2011)

1.387
(2013 a 2015)

As ações executadas no projeto do CBMTO possuem um alinhamento com os objetivos 
específicos do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas 
do Estado do Tocantins56. As ações do projeto, além de atuarem de maneira complementar, 
contribuem diretamente em diversas metas e estratégias previstas.

Após o apoio do Fundo Amazônia, verificou-se o aumento das ocorrências atendidas, a 
redução do tempo de deslocamento de tropas e o aumento da velocidade de resposta. 
A aquisição de ferramentas e equipamento específicos para as operações de combate a 
incêndios florestais proporcionou maior efetividades das operações. No estado, além da 
aquisição de veículos específicos para as operações de combate aos incêndios florestais, 
foram também adquiridas caminhonetes que possibilitaram uma maior mobilidade das 
equipes, resultando em uma maior capilaridade.

5. Gestão e monitoramento do projeto
Nesta seção, serão apresentados os pontos positivos e desafios observados em relação 
à estrutura, aos recursos humanos dedicados e aos fluxos voltados à execução das 
intervenções.

Pontos positivos
Para a gestão do projeto, a Diretoria de Logística e Patrimônio do CBMTO dedicou-se aos 
processos necessários para as aquisições. Essa diretoria é composta por quatro militares, 
que dedicam parte do seu tempo a gestão de convênios e projetos. O comandante-geral e 
os comandantes das unidades apoiaram a gestão e as necessidades operacionais sobre o 
plano de trabalho.

56.  Tocantins (2009). Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do To-
cantins, 107p. Disponível em: https://www.mma.gov.br/estruturas/168/_arquivos/plano_estadual_de_prevenao_e_con-
trole_do_desmatamento_do_tocantins_168.pdf.
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A equipe de gestão tinha atribuições divididas para prestação de contas, aquisições e 
elaboração de termos de referência (TdRs), incluindo também o acompanhamento jurídico 
dentro do CBM e, diálogo com a diretoria de orçamento.

As licitações realizadas, por serem dedicadas a itens comuns a atuação do CBMTO, tiveram 
seus fluxos facilitados para elaboração de termos. As licitações foram feitas com apoio da 
Superintendência de Compras e Central de Licitações.

Desafios
A diretoria dedicada a gestão do projeto enfrentou entraves relacionados, principalmente, 
a baixa compreensão dos prazos definidos junto a equipe técnica do Fundo Amazônia e 
devido às dificuldades para realização dos processos licitatórios e geração de relatorias de 
monitoramento de resultados.

Ao longo da execução do projeto, a expertise dos militares foi otimizada para melhor 
comunicação com o Fundo Amazônia, de forma que puderam tirar dúvidas para melhor 
elaborar as prestações de contas do projeto. Apesar das licitações contarem com itens 
comuns à atuação do CBMTO, foram registrados atrasos nos processos, decorrentes de 
dificuldades na compreensão dos prazos necessários. Isso foi solucionado por meio da 
adesão modalidade de atas de registro de preços.

Apesar da articulação interna, o CBMTO não se articulou com parceiros estaduais e 
municipais para ações de sensibilização e acompanhamento. Dessa forma, apesar dos 
avanços na atuação e organização interna, observa-se a necessidade de ampliação de seu 
efetivo e capilaridade para acompanhar e monitorar os municípios que foram alvo do projeto.

6. Conclusões
O projeto do CBMTO possibilitou maior efetividade às ações de monitoramento, prevenção e 
combate ao desmatamento decorrente de incêndios florestais e queimadas não autorizadas 
no estado, contribuindo assim para o objetivo geral do Fundo Amazônia de “redução do 
desmatamento com desenvolvimento sustentável na região amazônica”.

Com base nos resultados do projeto, constatou-se que as ações apoiadas possibilitaram 
ao CBMTO estar melhor equipado com recursos operacionais apropriados e específicos 
para as operações de combate a incêndios florestais. A estruturação de sala de situação 
contribuiu com as atividades de monitoramento e planejamento do CBMTO.

A realização do projeto “Proteção Florestal Tocantins” contribui significativamente para 
que o CBMTO tivesse uma atuação mais efetiva nas operações de incêndios florestais. 
A criação de novas unidades possibilitou um aumento da capacidade operacional e uma 
maior efetividade das operações, principalmente nas áreas do bioma Amazônia.
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7. Lições aprendidas e recomendações

Recomendação

Ex
ec

ut
or

es

Es
ta

do
s

Fu
nd

o 
Am

az
ôn

ia

M
M

A

Do
ad

or
es

Ef
ei

to
 In

di
re

to

Desenvolver uma estratégia espacial para o fortalecimento dos postos 
avançados para combate a incêndios florestais no Brasil, aumentando a 
cobertura territorial e diminuindo tempo de resposta de combate em campo.

✔ ✔ ✔

Fortalecer a criação de brigadas locais remuneradas para auxiliar a prevenção e 
combate de incêndios florestais.

✔ ✔

Considerar as áreas protegidas que estejam em risco de avanço de queimadas, 
para priorização de iniciativas de apoio a órgãos de controle de desmatamento 
e queimadas nos níveis federal e estadual, além do fortalecimento dos povos e 
comunidades tradicionais para consolidação da ocupação de seus territórios.

✔ ✔

Fortalecer os projetos de lei ou propostas que têm por finalidade punir 
desmatadores ilegais, com o impedimento de acesso ao crédito rural, e 
possibilidade de exploração econômica das áreas ilegalmente desmatadas e 
queimadas.

✔ ✔ ✔

Ef
ei

to
 D

ire
to

Implementar um ciclo de capacitação contínuo para servidores públicos sobre 
monitoramento, combate e prevenção a incêndios florestas

✔ ✔ ✔

Realizar uma ampla campanha de divulgação sobre as consequências dos 
incêndios florestais para a população, com foco em aspectos ambientais, 
econômicos e de saúde.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Aprimorar o acompanhamento de métricas e indicadores adequados para ações 
de combate a incêndios florestais

✔

G
es

tã
o 

e 
M

on
ito

ra
m

en
to Criar e fortalecer os grupos de trabalho especializados em gestão de projetos na 

instituição.
✔

Promover participação dos agentes interessados nos projetos, para observação 
de metas, bem como engajamento em atividades e na divulgação dos resultados 
a sociedade civil.

✔

G
er

ai
s

Ter maior envolvimento das universidades e instituições de pesquisa nos 
projetos, colaborando com os corpos de bombeiros na melhoria do combate de 
desenvolvimento de novas metodologias. 

✔ ✔

Buscar recursos externos não reembolsáveis, como os disponibilizados pelo 
Fundo Amazônia. 

✔
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8. Salvaguardas de Cancun (REDD+)
Salvaguarda Atende Observação

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

Sim

Foco do projeto é na redução do 
desmatamento relacionado aos 
incêndios florestais e queimadas 
irregulares.

Os projetos mostraram estar alinhados com o PPCDAm e os planos 
estaduais de prevenção e controle do desmatamento?

Sim

As ações, além de atuarem de 
maneira complementar, contribuem 
diretamente em diversas metas e 
estratégias previstas nos planos.

A quais outras políticas públicas federais ou acordos internacionais 
os projetos demonstraram alinhamento? Em quais aspectos?

Sim

Estratégia Nacional para REDD+ do 
Brasil, além de estarem alinhados 
ao Plano para o Controle do 
Desmatamento do estado.

Os projetos contribuíram ou poderão vir a contribuir direta ou 
indiretamente para a redução das emissões por desmatamento ou 
degradação florestal? De que forma?

Sim

O CBM melhor equipado e com 
seu efetivo capacitado é capaz 
de combater incêndios de forma 
eficiente, evitando que o fogo cause 
maiores danos e consequentemente 
aumente o número de emissões por 
desmatamento ou queimadas não 
autorizadas para abertura de novas 
áreas.

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

Sim

Em que medida os projetos promoveram a articulação entre 
diversos atores (setor público, privado, terceiro setor ou 
comunidades locais)? Foi feito uso de instâncias de governança 
compartilhada? Quais?

Sim

Houve ações integradas de 
monitoramento e fiscalização, além 
da criação de uma nova base de 
apoio na região da Amazônia Legal 
do estado.

Em que medida os projetos contribuíram para fortalecer os 
instrumentos públicos e processos de gestão florestal e territorial?

Não

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

Não se 
aplica

Não se aplica

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

Não se 
aplica

Não se aplica

Em que medida os projetos influenciaram o uso sustentável dos 
recursos naturais na sua área de atuação?

Não se 
aplica

Não se aplica

Se os projetos tiveram como beneficiários diretos povos indígenas, 
comunidades tradicionais ou agricultores familiares: seus sistemas 
socioculturais e conhecimentos tradicionais foram considerados e 
respeitados ao longo dos projetos? 

Não se 
aplica

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

Não se 
aplica

Não se aplica

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

Não se 
aplica

Não se aplica

De que forma os projetos garantiram o consentimento prévio 
e a forma local/tradicional de escolha dos representantes dos 
seus beneficiários (especialmente dos povos indígenas e das 
comunidades tradicionais)?

Não se 
aplica

Não se aplica

Quais instrumentos participativos de planejamento e gestão os 
projetos aplicaram durante o planejamento e a tomada de decisão?

Não se 
aplica

Não se aplica

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

Não se 
aplica

Não se aplica

Em que medida os projetos proporcionaram ao público em geral 
e aos seus beneficiários o livre acesso e fácil entendimento às 
informações relacionadas a ações dos projetos?

Não se 
aplica

Não se aplica

O projeto conseguiu montar um bom sistema de monitoramento de 
resultados e impactos? Os projetos monitoraram e divulgaram de 
forma sistemática os resultados realizados e os seus efeitos?

Não se 
aplica

Não se aplica

5.  Ações consistentes com a conservação das florestas naturais 
e diversidade biológica, garantindo que as ações referidas no 
parágrafo 70 Decisão 1/CP 16  não sejam utilizadas para a 
conversão de florestas naturais, mas para incentivar a proteção e 
conservação das florestas naturais e seus serviços ecossistêmicos 
e para melhorar outros benefícios sociais e ambientais.

Não se 
aplica

Não se aplica

Como os projetos contribuíram para a ampliação ou consolidação 
de áreas protegidas?

Não se 
aplica

Não se aplica

Como contribuíram para a recuperação de áreas desmatadas ou 
degradadas?

Não se 
aplica

Não se aplica

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

Não se 
aplica

Não se aplica

Em que medida os projetos contribuíram para estabelecer modelos 
de recuperação com ênfase no uso econômico?

Não se 
aplica

Não se aplica

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

Não se aplica

Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados de 
REDD+? Como os projetos os abordaram?

Não se 
aplica

Não se aplica

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

Não se 
aplica

Não se aplica

Houve deslocamento das emissões evitadas pelas ações dos 
projetos para outras áreas?

Não se 
aplica

Não se aplica
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Critérios transversais
Critérios transversais Atende Observação

Redução da 

pobreza

Em que medida os projetos contribuíram de 

forma efetiva para alternativas econômicas 

que valorizam a floresta em pé e o uso 

sustentável de recursos naturais?

Em parte

A redução dos incêndios florestais 

possibilita uma maior fonte de renda 

para os produtores devida a baixa 

perda de produção.
Em que medida os projetos influenciaram 

positivamente na redução de pobreza, na 

inclusão social e na melhoria nas condições 

de vida dos beneficiários que vivem na sua 

área de atuação?

Em parte

A redução dos incêndios florestais 

proporciona melhores condições da 

qualidade do ar e reduz a ocorrência 

de doenças respiratórias.

Os projetos conseguiram promover e 

incrementar a produção em cadeias de 

valor de produtos florestais madeireiros 

e não-madeireiros, originados em manejo 

sustentável?

Não se aplica Não se aplica

Equidade de 

gênero

Os projetos conseguiram integrar questões de 

gênero nas suas estratégias e intervenções 

ou tratou do assunto de forma isolada? 

Como?

Não

Em relação à equidade de gênero, os 

projetos não previram uma estratégia 

específica para o empoderamento 

das mulheres.
Havia separação por gênero na coleta de 

dados para o planejamento e o monitoramento 

dos projetos?
Como os projetos contribuiu para a equidade 

de gênero?
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Anexo 4 - Questionário aplicado
Perguntas orientadoras guiam o processo de coleta de dados, sejam dados de fontes 
primárias, secundárias ou entrevistas. A seguir são apresentadas as perguntas orientadoras 
sugeridas de acordo com o Projeto avaliado, levantadas de forma preliminar.

Critérios Pergunta orientadora Acre Mato 
Grosso Pará Tocantins

Relevância

Os resultados obtidos foram relevantes para 
a melhoria do combate ao desmatamento 
decorrente de incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas?

✔ ✔ ✔ ✔

Os resultados obtidos contribuíram para a 
redução da emissão dos gases de efeito estufa? ✔ ✔

Qual o impacto do projeto na melhoria 
do monitoramento, prevenção e combate 
de incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas nas regiões do projeto? 

✔ ✔ ✔ ✔

Eficácia

O projeto cumpriu seus objetivos 
propostos? Houve redução ou melhora no 
tempo de resposta a incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas?

✔ ✔ ✔ ✔

As atividades realizadas estavam 
diretamente relacionadas com os objetivos 
principais do projeto? 

✔ ✔ ✔ ✔

Quais fatores influenciaram a execução 
prática do projeto para atingir seus objetivos? ✔ ✔ ✔ ✔

A relação entre as instituições envolvidas foi 
um fator positivo para a eficácia do projeto? ✔ ✔ ✔ ✔

Eficiência

Qual a relação do custo-benefício das 
atividades realizadas? É possível identificar 
quais tiveram melhor e pior relação custo-
benefício?

✔ ✔ ✔ ✔

O projeto conseguiu executar todas as 
atividades previstas? Em caso negativo, 
quais os motivos?

✔ ✔ ✔ ✔

É possível medir o quanto os resultados do 
projeto foram eficientes para o combate 
desmatamento decorrente de incêndios 
florestais e queimadas não autorizadas? Há 
alguma métrica que possa ser monitorada?

✔ ✔ ✔ ✔

Impacto

Houve melhoria em processos internos 
devido a capacitação de gestores das 
instituições principais?

✔ ✔ ✔ ✔

Como a capacitação de gestores de 
instituições parceiras influenciou os 
resultados do projeto?

✔

Visto que grande parte dos equipamentos 
foram relacionados a prevenção e no 
combate a incêndios, quais os impactos 
nas atividades de monitoramento?

✔ ✔ ✔ ✔

Quais impactos gerados pelo projeto na 
região de execução? Houve assimilação dos 
resultados pelos executores, associações e 
comunidades?

✔ ✔ ✔ ✔
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Sustentabilidade

Os resultados obtidos são sustentáveis 
após o término do projeto? ✔ ✔ ✔ ✔

É possível estimar por quanto tempo os 
resultados do projeto ainda gerarão impacto 
no monitoramento, prevenção e combate a 
incêndios florestais?

✔ ✔ ✔ ✔

Em que medida a sustentabilidade do 
projeto foi considerada no planejamento das 
ações? A manutenção dos equipamentos 
foi contabilizada e internalizada no 
orçamento das instituições?

✔ ✔ ✔ ✔

Equidade de 
gênero

O projeto considerou questões de gênero 
em sua estratégia de execução? Como? ✔ ✔ ✔ ✔

Redução da 
Pobreza

Os impactos dos projetos auxiliaram para 
geração de renda local? ✔ ✔ ✔ ✔

Houve alguma ação para desestimular 
incêndios florestais e estimular alternativas 
econômicas que valorizam a floresta em pé 
e o uso sustentável de recursos naturais?

✔ ✔ ✔ ✔

Salvaguardas de 
REDD+

Os projetos tiveram algum alinhamento com 
o PPCDAm e com os planos estaduais de 
prevenção e combate ao desmatamento? 
Como?

✔ ✔ ✔ ✔

Os resultados dos projetos de alguma 
forma foram internalizados em processos 
da gestão pública para combate ao 
desmatamento? 

✔ ✔ ✔ ✔

Como foi estimado a redução das emissões 
de gases de efeito estufa devido aos 
resultados do projeto?

✔ ✔
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Anexo 5 – Lista de entrevistados
Entrevistados Organização Função 

(durante o projeto)
Função

(durante a avaliação)

André Luís Torres Baby SEMA MT Secretário de Meio Ambiente Consultor independente

Aristotales Barros de Medeiros INCRA AC   

Carlos Edgard de Deus SEMA AC Secretário de Meio Ambiente Professor UFAC

Cassiana Moreira GIZ
Assessora técnica da GIZ na 
cooperação no Cerrado/Jalapão 
(TO)

Contrato IBAMA

Coronel Arthur CBM PA   

Coronel BM Alessandro Borges 
Ferreira CBM MT Comandante geral Comandante geral

Coronel BM Aluisio Metelo 
Junior CBM MT   

Coronel BM Carlos Batista CBM AC Capitão responsável pelo 
monitoramento Comandante Geral

Coronel BM Flávio Ferreira 
Pires CBM AC Comandante Geral Reserva

Coronel BM Flávio Gledson 
Vieira Bezerra CBM MT Militar treinado para operações 

aéreas
Comandante do Batalhão de 
Emergências Ambientais – BEA

Coronel BM Hayman Apolo 
Gomes De Souza CBM PA  Comandante geral

Coronel BM Paulo André da 
Silva Barroso CBM MT Comandante Geral  

Coronel BM Vanderlei Bonoto 
Cante CBM MT

Responsável pela operação 
relacionadas aos incêndios 
florestais

Comandante-geral Adjunto do 
Corpo de Bombeiros Militar 
(CBM)

Elaine Corsini SEMA MT  Analista Ambiental  Analista ambiental

Fábio Plotkowisc BNDES Gerente de projetos Outra área no BNDES

Foster Brown  UFAC Professor e pesquisador  Professor e pesquisador

Gabriel Constantino Zacharias IBAMA
Centro Nacional de Prevenção 
e Combate aos Incêndios 
Florestais (Prevfogo)

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

Jair Shmitt IBAMA

Coordenador-Geral de 
Fiscalização Ambiental no 
IBAMA. Diretor do Departamento 
de Florestas e de Combate ao 
Desmatamento no MMA

Analista Ambiental

João Paulo Morita ICMBio  
Atua na Coordenação de 
Prevenção e Combate a 
Incêndios - Coin

Lara Steil IBAMA  

Coordenadora do Núcleo de 
Interagências e Controle de 
Queimadas - NIQ / Prevfogo / 
Ibama

Major Leonardo Gomes Coelho  CBM TO  Responsável pelo 
monitoramento

Coordenador de Compras E 
Controle
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Major Tavares CBM PA Gestor do projeto  

Maria Gertrudes Alves de 
Oiveira  SEGUP PA  Gestora na Secretaria de 

segurança pública Aposentada

Marlene Fátima Lima Aprosoja – 
MT  Gerente de Sustentabilidade 

Socioambiental

Mauro Pires ICMBio DPCD MMA    

Pedro Ivo BNDES Técnico de projeto Outra área no BNDES

Rubens Pereira Brito SEMARH TO Diretor de Meio Ambiente da 
SEMARH TO

Inspetor Florestal no Instituto 
NATURATINS

Tenente-coronel BM Sulemar 
Barroso CBM AM Tenente coronel diretor de saúde 

do CBMAM

Comandante do Batalhão 
de Incêndio Florestal e Meio 
Ambiente (Bifma)

Tenente-Coronel BM Peterson 
Queiroz Ornelas CBM TO Defesa Civil do TO

Diretoria de Biodiversidade 
e Áreas Protegidas - 
NATUTATINS

Vera Reis Brown SEMA AC
Diretora técnica do Instituto 
de Mudanças Climáticas - IMC 
(2015 a 2018) 

Diretora executiva SEMA
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Anexo 6 - Termo de Referência
Projeto: Cooperação com o Fundo Amazônia/ BNDES

PN: 15.2132.7-001.00
Output + atividade: 3 + 3.5

Técnico responsável: Bernardo Anache

Objetivo: Avaliar a efetividade de quatro projetos de combate a incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas no âmbito do Fundo Amazônia/BNDES

Avaliação de Efetividade de projetos de combate a incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas no âmbito do Fundo Amazônia/BNDES

1. INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS
No âmbito do projeto de cooperação entre a Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) e o BNDES/Fundo Amazônia, umas das ações apoiadas pela 
GIZ é a avaliação de efetividade ex-post de projetos já concluídos que foram apoiados pelo 
Fundo Amazônia, com o objetivo de dar visibilidade aos resultados e lições aprendidas desses 
projetos, além de promover a aprendizagem institucional do próprio Fundo Amazônia. Além 
disso a avaliação de projetos encerrados é uma demanda por parte de doadores e atores 
da cooperação internacional para ações de monitoramento e avaliação, por meio de uma 
avaliação externa e independente. 

Até o momento, já foram realizadas a avaliação de onze projetos concluídos, cujos resultados 
encontram-se disponíveis ao público no website desse Fundo Amazônia57. Os próximos 
projetos a serem avaliados, e objeto do presente Termo de Referência (TdR), se enquadram 
na componente, “Ações governamentais asseguram a adequação de atividades antrópicas 
à legislação ambiental, conforme a sua árvore de objetivos58”.

Também é importante observar que em 2019 foi realizada a avaliação de meio termo da 
efetividade do Fundo Amazônia59, compreendendo o período de 2008 a 2018. A avaliação 
foi realizada por uma equipe de consultores independentes, com a coordenação técnica 
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL, da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Concomitante à avaliação, foram elaborados dois estudos temáticos 
complementares, que serviram de subsídios para a avaliação, sendo um estudo dedicado a 
Distribuição de Benefícios do Fundo Amazônia e outro, dedicado aos projetos de Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) apoiados pelo Fundo Amazônia.

57. Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/monitoramento-e-avaliacao/avaliacoes-externas/
58.  Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramen-
to-avaliacao/arvore_de_objetivos_FA_2018.pdf
59.   Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/monitoramento-e-avaliacao/avaliacoes-externas/
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Para compreender os resultados e impactos alcançados e identificar possíveis caminhos 
para maior eficiência dos projetos de combate a incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas, o presente TdR visa à realização de uma avaliação conjunta de quatro projetos 
encerrados que estão enquadrados nessa componente, que são:

 • Proteção Florestal Tocantins,
 • Acre: Incêndios Florestais Zero,
 • Bombeiros Florestais de Mato Grosso e
 • Pará combatendo incêndios florestais e queimadas não autorizadas.

O objeto do presente TdR é avaliar os projetos encerrados do Fundo Amazônia, no âmbito do 
apoio a iniciativas que tiveram por objetivo contribuir para a redução das emissões de gases 
de efeito estufa, decorrentes de queimadas não autorizadas e incêndios florestais. O apoio 
aos quatro projetos totalizou um montante financeiro de R$ 47,6 milhões.

1.1. Contexto dos projetos
Apesar da redução do desmatamento ao longo dos últimos anos, os estados envolvidos 
na avaliação, Tocantins, Acre, Mato Grosso e Pará, correspondem, pelo menos a 76% das 
áreas desmatadas60 desde 2004, destacando-se os estados do Mato Grosso e Pará que são 
responsáveis em média por 77%. O mesmo ocorre no que diz respeito ao número de focos 
de calor61, esses estados são responsáveis por 72% dos focos na Amazônia entre 2005 e 
2018, destacando-se Mato Grosso e Pará com 68%.

Comum a esse cenário, está à ocorrência de queimadas e incêndios florestais, relacionados 
aos períodos de estiagem e ao uso do fogo em atividades produtivas, sendo o fogo um 
elemento comum na prática rural, no qual é utilizado para a limpeza de áreas recém 
desmatadas ou pastos. Porém, frequentemente este fogo escapa do controle de quem 
o provocou e consequente vindo a se tornar uma queimada. Em casos de estiagem, o 
cenário pode ser pior, pois a baixa umidade favorece o avanço das queimadas sobre as 

60.  Fonte: Prodes/Inpe. Disponível em:  http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes
61.  Fonte: BDQueimadas/Inpe Disponível em: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/

Monitoramento dos Focos ativos na Amazônia Legal (AmL), no período de 2005 até 2019. 

Fonte: elaboração própria com dados do BDQueimadas/Inpe.
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florestas. A ocorrência do fogo também pode ser identificada como uma das etapas para 
o desmatamento ilegal e grilagem de terras62, quando após o corte de árvores, o fogo é 
utilizado para a abertura de novas áreas para fins agropastoris. Observa-se que os focos 
de calor identificados pelo Inpe se concentram, principalmente, nos estados apoiados pelo 
Fundo Amazônia. O restante da Amazônia concentra cerca de 28% de focos.

Os principais vetores do desmatamento são comuns aos estados alvos dos projetos a 
serem avaliados, destacando-se as atividades agropecuárias. Por exemplo, na pecuária 
bovina é comum, assim como na agricultura de grãos, onde se destaca pelo crescimento 
do cultivo da soja.

Com base nos Censos agropecuários de 2006 e 2017 é destacado o crescimento da atividade 
agropecuária na Amazônia, notadamente a pecuária bovina e a soja, que são os principais 
vetores responsáveis pelo avanço do desmatamento e consolidação de áreas exploradas. 
Assim, registrou-se um crescimento de 9% da pecuária bovina na Amazônia, enquanto para o 
restante do Brasil, houve uma queda de -7,6%. Com relação a área plantada de soja houve um 
crescimento de 81,4 % para Amazônia, destacando-se as áreas do Tocantins e Maranhão. Para 
o restante do Brasil, o crescimento foi de 47%. Observa-se assim um cenário de consolidação 
de áreas exploradas, primeiramente para pecuária e posteriormente para grãos, como a soja63.

Neste mesmo período, houve para a Amazônia um crescimento de 63% da área agricultável, 
consolidando-se 135 mil km². Já a área de pastagens, diz respeito em 2018 a 679 mil km², 
com crescimento de 15 % entre 2005 e 2018. Houve um incremento na área de florestas 
plantadas na Amazônia de 469 km² em 2005, alcançou-se 1.688 km² em 201864. Percebe-se 
que a expansão da área dedicada a agropecuária é muito mais célere que o reflorestamento 
e recuperação de áreas degradadas.

Os projetos a serem avaliados tem como principal foco apoiar os estados, tendo como 
executores o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), com o objetivo geral de reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa, fortalecer o monitoramento, a prevenção e o combate 
ao desmatamento, às queimadas não autorizadas e aos incêndios florestais nos estados, 

Alguns dos projetos também se dedicaram à aquisição de equipamentos para a instrumentalização 
dos Batalhões, capacitação de atores locais para monitorar, prevenir, e combater incêndios 
florestais e queimadas e, capacitar oficiais para perícia, auditoria e gestão ambiental.

Os projetos estão inseridos nas estratégias estaduais de combate a incêndios florestais 
e queimadas ilegais, previstas nos Planos de Prevenção, Controle e Alternativas ao 
Desmatamento de Estado (PPCDs), que por sua vez tem por objetivo de assegurar o 
cumprimento das metas previstas no Plano de Ação para Prevenção e Combate do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). No próximo tópico, encontra-se a descrição 
dos projetos apoiados.

62.  Grilagem de terras é a prática ilegal de tomar a posse de terras devolutas públicas ou de terceiros, por meio da 
falsificação de documentos, feitas por meio do engavetamento de documentos forjados junto a grilos, que por sua vez 
contribuem de forma orgânica para dar aparência de envelhecimento a tais documentos.
63.  Fonte: CENSO Agropecuário 2006 e 2017. IBGE. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-
agropecuario/censo-agropecuario-2017.
64.  Fonte: MAPBIOMAS. Cobertura: dados de área (ha) de cobertura e uso do solo por bioma, estado e município 
de 1985 a 2018. Disponível em: https://mapbiomas.org/download_estatisticas?cama_set_language=pt-BR e  https://
mapbiomas.org/downloads_referencia?cama_set_language=pt-BR
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1.2. Contexto dos projetos

Título do projeto
Organismo Responsável 

(Gestão do Projeto e 
financeira)

Período do 
projeto

Valor de apoio do 
Fundo Amazônia Objetivo Escopo territorial: municípios

Acre: Incêndios 
Florestais Zero

Estado do Acre/Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado do Acre (CBMAC)

3° trimestre 
de 2012 ao 4º 
trimestre de 2016

R$13.280.709,56

Apoiar as ações de monitoramento, 
prevenção e combate ao desmatamento 
decorrente de incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas no estado do 
Acre.

Cruzeiro do Sul, Tarauacá Manoel Urbano, 
Rio Branco, Brasiléia

Bombeiros 
Florestais de Mato 
Grosso

Corpo de Bombeiros do 
Estado de Mato Grosso 
(CBMMT)

3° trimestre 
de 2012 a 1° 
trimestre de 2017

R$12.518.230,09

Apoiar as ações de monitoramento, 
prevenção e combate ao desmatamento 
decorrentes de incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas no estado de 
Mato Grosso, por meio de capacitação 
e aquisições de aeronaves, veículos e 
equipamentos de apoio para a Base de 
Operações Aéreas e Terrestres do Corpo 
de Bombeiros Militar do estado de Mato 
Grosso localizada na cidade de Sorriso.

Sinop, Alta Floresta, Feliz Natal, 
Marcelândia, Nova Santa Helena, Sorriso, 
Peixoto de Azevedo, União do Sul, Santa 
Carmen, Vera, Matupá, Ipiranga do Norte, 
Cláudia, Colíder, Itaúba

Pará Combatendo 
os Incêndios 
Florestais e 
Queimadas Não 
Autorizadas 
Bioma Amazônia

Estado do Pará (Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará)

4° trimestre de 
2013 até 1º. 
trimestre de 2020

R$16.830.280,00

Apoiar as ações de monitoramento, 
prevenção e combate ao desmatamento 
decorrente de incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas no estado 
do Pará, por meio da estruturação física 
e operacional de unidades do Corpo de 
Bombeiros Militar.

Altamira, Castanhal, Itaituba, Parauapebas, 
Paragominas, Maraba, Tucurui, Santarém, 
Redenção, Abaetetube

Proteção Florestal 
Tocantins Estado do Tocantins

4° trimestre de 
2012 até o 2º 
Trimestre de 2019

R$ 4.958.910,00

Apoiar as ações de monitoramento, 
prevenção e combate ao desmatamento 
decorrente de incêndios florestais e 
queimadas não-autorizadas no estado 
do Tocantins, com ênfase na região 
centro-norte, por meio de capacitação, da 
estruturação de mecanismos de gestão 
integrada e da aquisição de materiais e 
equipamentos para a instrumentalização 
do Batalhão de Proteção Ambiental, 
localizado no município de Araguaína

Araguanã, Araguaína, Aragominas, 
Arapoema, Bernardo Sayão, Bandeirantes 
do Tocantins, Carmolândia, Colinas do 
Tocantins, Colméia, Couto de Magalhães, 
Esperantina, Fortaleza do Tabocão, Guaraí, 
Itaporã do Tocantins, Brasilândia do 
Tocantins, Araguantins, Juarina, Ananás, 
Angico, Buriti de Tocantins, Muricilândia, 
Nova Olinda, Pau D’Arco, Piraquê, 
Presidente Kennedy, Riachinho, Santa Fé 
do Araguaia, São Sebastião do Tocantins, 
Wanderlândia, Xambioá, Pequizeiro
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2. PROPÓSITO E OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO
O objetivo principal da avaliação dos projetos é medir os resultados alcançados, seus efeitos 
e a sustentabilidade das mudanças geradas pela sua implementação, além de 

avaliar a efetividade dos quatro projetos de combate a incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas no âmbito do Fundo Amazônia/BNDES

Todos os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia seguem um quadro lógico individualizado 
no qual são definidos resultados (produtos e serviços a serem entregues ou outputs), efeitos 
diretos da intervenção (objetivos específicos ou outcomes) e efeitos indiretos (objetivos 
gerais ou impacts) a serem alcançados. Trata-se da lógica de intervenção do projeto, 
também chamada de teoria de mudança, por representar um modelo de pensamento que 
explica como se espera que o projeto ocasione uma mudança desejada. Os quadros lógicos 
dos projetos podem ser visualizados no tópico 3.2 ou no website do Fundo Amazônia65.

Os objetivos específicos dessa avaliação são:

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

 • Possibilitar a aprendizagem institucional do próprio Fundo, contribuindo para melhorar a 
qualidade dos projetos e a priorização dos investimentos, subsidiando, assim, a tomada 
de decisões;

 • Verificar a observância pelos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia das salvaguardas 
de Cancun acordadas no âmbito da UNFCCC para ações de REDD+;

 • Verificar o alinhamento dos projetos com o PPCDAm66 e os planos estaduais de prevenção 
e controle do desmatamento;

 • Analisar as fortalezas e fragilidades da intervenção do projeto;
 • Identificar desafios e lições aprendidas; e
 • Constatar em que medida o projeto é relevante, eficiente, eficaz, sustentável e gera 

impactos. 

2.1. Descrição da tarefa: objeto e foco da avaliação
Para alcançar os objetivos identificados no tópico anterior, serão observados os projetos 
alvo dessa avaliação, implementados entre 2012 e 2020, nos estados do Tocantins, Acre, 
Mato Grosso e Pará. Dessa forma, o foco da avaliação são as áreas de intervenção dos 
projetos e a observação de seus efeitos diretos e indiretos explicitados nas árvores de 
objetivos apresentadas no tópico seguinte (3.2). Assim, deverão ser observados os seguintes 
resultados trabalhados:

65.  Fonte: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/ 
66.  Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm.
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a. Contribuições para o monitoramento e combate ao  desmatamento de forma geral; 

b. Estruturar o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) para o monitoramento e combate ao 
desmatamento provocado por incêndios florestais e queimadas não autorizadas (efeito 
indireto dos projetos);

c. Fortalecer a capacidade de identificação de focos de incêndio pelo CBM e de parceiros 
estaduais;

d. Fortalecer a capacidade de identificação de Incêndios florestais ou queimadas não 
autorizadas identificados pelo CBM e parceiros estaduais;

e. Fortalecer a capacidade de combate a Incêndios florestais ou queimadas não autorizadas 
pelo CBM e parceiros estaduais;

f. Capacitar os recursos humanos do CBM em cursos de pós-graduação para gestão e 
ciências ambientais;

g. Capacitar os parceiros estaduais em técnicas de combate ao fogo;

h. Capacitar e formar brigadas de incêndio civis;

i. Ampliar a área de abrangência territorial de atuação do CBM.

Além disso, deverá ser observado o alcance dos indicadores que deveriam ser monitorados 
para os projetos, no âmbito do Fundo Amazônia, nos temas Capacidade de monitoramento 
e verificação; Combate ao fogo e; Prevenção de incêndios florestais ou rurais e difusão de 
métodos alternativos, tendo por base os dados de setores de produção nas Secretarias de 
Meio Ambienta (SEMA), Secretarias de Agricultura e órgãos de assistência técnica e extensão 
rural (ATER) e; identificar unidades de produção rural que utilizam métodos alternativos. Essas 
observações poderão ser orientadas pelo trabalho já realizado com tais projetos no âmbito do 
Guia para monitoramento de impactos de projetos dos corpos de bombeiros militares67.

2.2. A lógica de intervenção
Os quadros lógicos dos projetos abordados no início dessa seção, dão origem a árvore de 
objetivos do projeto, que apresenta os efeitos indiretos, diretos e produtos e serviços de 
cada um, facilitando assim a visualização para seu acompanhamento e avaliação. Seguem 
abaixo as árvores de objetivos dos projetos a serem avaliados.

67.  Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-
avaliacao/Guia_Monitoramento_Impactos_Projetos_Bombeiros.pdf.
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Árvore de Objetivos do Quadro Lógico do projeto Acre - Incêndios Florestais Zero:

Árvore de Objetivos do Quadro Lógico do projeto Bombeiros Florestais de Mato Grosso:
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Componente Monitoramento e Controle (2)
Ações do governo do estado do Acre asseguram a adequação das atividades antrópicas 

à legislação ambiental

Capacitação dos Gestores do 
CBMAC em cursos de pós-
graduação em Ciências Ambientais 
e de combate ao fogo para 
formação de brigadas civis

Estruturação física e operacional 
dos Batalhões Terrestres do 
CBMAC para monitoramento, 
prevenção e combate ao 
desmatamento, queimadas não 
autorizadas e incêndios florestais

Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) melhor estruturado para o monitoramento 
e combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais e queimadas não 

autorizadas
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Componente Monitoramento e Controle (2)
Ações do governo do estado de Mato Grosso asseguram a adequação das atividades 

antrópicas à legislação ambiental

Capacitação dos Gestores do CBMMT 
e de parceiros em cursos de pós-
graduação em ciências ambientais

Estruturação da Base de Operações 
Aéreas e Terrestres de SINOP (MT)

Base de operações de Sinop (MT) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 
(CBMMT) melhor estruturada para o monitoramento e combate ao desmatamento 

provocado por incêndios florestais e queimadas ilegais

Capacitação de pilotos do CBMMT para 
operação de aeronaves de asa fixa
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Árvore de Objetivos do Quadro Lógico do projeto Pará Combatendo os Incêndios Florestais e Queimadas Não Autorizadas:

Árvore de Objetivos do Quadro Lógico do projeto Proteção Florestal Tocantins:

2.3. Perguntas-chave e critérios de avaliação
A avaliação de efetividade dos projetos Proteção Florestal Tocantins, Acre: incêndios florestais 
zero, Bombeiros florestais de Mato Grosso e Pará combatendo incêndios florestais e queimadas 
não autorizadas obedecerá às orientações e os critérios especificados no documento “Avaliação 
de Efetividade dos projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia - Marco Conceitual68”.

68.  http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/
FA_Marco_Conceitual_Avaliacao_Efetividade_Projetos_2016.pdf
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Componente 2 (Monitoramento e controle)
Ações do Governo do Estado do Pará asseguram a adequação das atividades antrópicas 

à legislação ambiental

Contrução e estruturação operacional do 
Grupamento de Bombeiros Militar de 
Itaituba e estruturação física operacional 
de Núcleos Operaacionals de Resposta 
Rápida (NORRs) nos municípios de 
Castanhal, Tucuruí, Redenção, Altamira, 
Santarém, Abaetetuba, Parauapebas, 
Paragominas e Marabá (inclusive seu 
Batalhão Operacional de Proteção 
Ambiental), alcançando todas as 12 
regiões de integração do Estado do Pará

Capacitação dos Gestores do 
CBMPA em cursos de pós-
graduação em Ciências Ambientais

Corpo de Bombeiros Militar do estado do Pará (CBMPA) melhor estruturado para o 
monitoramento e combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais e 

queimadas ilegais
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Componente Monitoramento e Controle (2)
Ações do governo do estado de Tocantins asseguram a adequação das atividades 

antrópicas à legislação ambiental

Intrumentalização do Batalhão de 
Proteção Ambiental em Araguaina (TO)

Estruturação da Sala de situação do 
Comitê Estadual do Fogo

Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) melhor estruturado para o 
monitoramento e combate ao desmatamento provocado por incêndios florestais e 

queimadas ilegais

Implementação das ações previstas no 
Plano de Ações de Controle das 
Queimadas de Tocantins

Capacitação dos gestores do CBMTO e 
da comunidade em cursos de prevenção 
e combate a incêndios e queimadas
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Esses critérios estão baseados na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e nas salvaguardas de Redução das Emissões por Desmatamento e 
Degradação Florestal (REDD+), que foram definidas pela Convenção-Quadro (no Anexo I 
da Decisão 1/CP 1641 e as orientações da Decisão 12/CP 17), e nos critérios transversais 
selecionados. Cada critério adota um roteiro básico de perguntas orientadoras a serem 
aplicadas e respondidas na avaliação dos projetos e que deverão ser complementadas no 
Relatório de Desenho de Avaliação de Efetividade (1º Produto a ser apresentado pela equipe 
de avaliadores), conforme a equipe de avaliação julgar necessário. Como nessa avaliação 
serão avaliados dois projetos diferentes, serão selecionadas as perguntas orientadoras 
que fazem sentido de acordo com os objetivos de cada projeto, e essas podem ser 
complementadas por perguntas específicas por projeto, se julgado necessário.

Abaixo, segue a tabela resumo de critérios e respectivas perguntas orientadoras:

2.3.1. Perguntas-chave e critérios de avaliação

Critérios Perguntas orientadoras

Relevância

 • Em que medida os objetivos do projeto ainda são válidos no momento da sua finalização?

 • As atividades e os resultados imediatos do projeto são coerentes com o alcance dos 
objetivos definidos para o projeto?

 • As atividades e os resultados imediatos do projeto são coerentes com os efeitos e os 
impactos esperados?

Eficácia
 • Os objetivos diretos (específicos) do projeto foram ou serão cumpridos? 

 • Quais são os principais fatores que influenciam o cumprimento ou não dos objetivos 
diretos (específicos)?

Eficiência

 • Qual é a relação custo-benefício das atividades realizadas?

 • Os meios aplicados se encontram em uma relação razoável com os resultados obtidos?

 • Os objetivos foram alcançados dentro do prazo?

 • Existem formas alternativas de obter os mesmos resultados com menos custos/ meios?

Impacto

 • Quais foram as principais mudanças geradas como resultado do projeto?

 • Quais principais efeitos alcançados que contribuíram no alcance do objetivo?

 • Que ações ou eventos externos ao projeto contribuíram para o alcance das mudanças 
observadas?

 • O projeto fez alguma diferença para os(as) beneficiários(as)? 

 • O projeto tem escala na região ou influencia outras iniciativas?

Sustentabilidade

 • Em que medida os benefícios do projeto perduram após o término do financiamento do 
Fundo Amazônia?

 • Quais foram os principais fatores que influenciaram o alcance ou não da sustentabilidade 
do projeto?

 • Quais os riscos que devem ser monitorados para garantir a sustentabilidade alcançada?
Critérios transversaisCritérios transversais

Redução da pobreza
 • Em que medida o projeto influenciou positivamente na redução de pobreza, na inclusão 

social e na melhoria nas condições de vida dos(as) beneficiários(as) que vivem na sua 
área de atuação?

Equidade de gênero

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

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

 • Como o projeto contribuiu para a equidade de gênero? 
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2.3.2. Salvaguardas de REDD+ e Questões Avaliativas

Critérios Perguntas orientadoras

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

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

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

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

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

 • Em que medida o projeto promoveu a articulação entre diversos atores (setor 
público, privado, terceiro setor ou comunidades locais)? Foi feito uso de 
instâncias de governança compartilhada? Quais?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ações consistentes com a 
conservação das florestas naturais 
e diversidade biológica, garantindo 
que as ações referidas no 
parágrafo 70 Decisão 1/CP 1669 não 
sejam utilizadas para a conversão 
de florestas naturais, mas sim 
para incentivar a proteção e 
conservação das florestas naturais 
e seus serviços ecossistêmicos e 
para melhorar outros benefícios 
sociais e ambientais

 • Como o projeto contribuiu para a ampliação ou consolidação de áreas protegidas?
 • Como contribuiu para a conservação de florestas naturais e biodiversidade?
 • Os investimentos em projetos de geração de renda foram proporcionais ao 

aumento de áreas sob regime de manejo e, efetivamente, contribuíram para 
evitar desmatamentos?

 • O projeto contribuiu para a recuperação de áreas desmatadas e/ou degradadas?
 • Em caso de atividades de restauração e reflorestamento de áreas, as 

metodologias empregadas priorizaram espécies nativas? 
 • Em que medida o projeto contribuiu para estabelecer modelos de recuperação 

com ênfase no uso econômico?

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

 • Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados de REDD+? 
Como o projeto os abordou? Existe uma estratégia de monitoria contínua 
desses resultados?

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

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

3. METODOLOGIA69. Decisão 1/CP 16: Redução de emissões do desmatamento; redução de emissões da degradação florestal; con-
servação de estoques de carbono florestal; manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono.
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A metodologia a ser aplicada na avaliação deve ser baseada nos critérios e objetivos contidos 
no documento “Avaliação de Efetividade dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia - 
Marco Conceitual”. 

Espera-se que sejam gerados os seguintes produtos: o Relatório de Desenho da Avaliação 
e o Relatório de Avaliação de Efetividade dos projetos Proteção florestal Tocantins, Acre: 
incêndios florestais zero, Bombeiros florestais de Mato Grosso e Pará combatendo incêndios 
florestais e queimadas não autorizadas. E ainda, em uma etapa intermediária, um Relatório 
de Avaliação de Efetividade, produto a ser utilizado na Rodada de Consulta. 

Abaixo, segue a metodologia proposta para cada fase e suas respectivas etapas: 

3.1. Fase de preparação
Nessa fase, deve-se definir os objetivos e realizar o planejamento da avaliação dos 
projetos. Após a elaboração do TdR e a contratação da equipe de avaliadores, deverão ser 
organizados os documentos-chave. Para tanto, deverão ser identificados, junto ao BNDES e 
a organização responsável pela execução do projeto, os documentos, dados e relatórios que 
serão utilizados para a realização da avaliação. A equipe de avaliação realizará, de forma 
sistemática, uma coleta de dados de fontes secundárias, que tem como objetivo compor 
um “memorandum” que servirá de fonte de referência, nivelamento e ajuda-memória de 
todas as informações relativas aos projetos a serem avaliados.

Em sequência, deverá ser aprofundada uma proposta metodológica para a avaliação 
conjunta dos quatro projetos, pois trata-se da primeira avaliação no âmbito da componente 
2 do Fundo. A metodologia deve estar baseada no documento “Avaliação de Efetividade 
dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia – Marco Conceitual”, incluindo métodos de 
levantamento que contribuam ao entendimento da efetividade dos projetos conforme 
realidade de cada um deles; indicações para opções dos melhores locais para missões 
de campo (considerando os locais com mais alta e mais baixa efetividade); análise prévia 
do diálogo e riscos entre indicadores de efetividade dos projetos e os da componente 2 
do Fundo e lista de atores a serem entrevistados, todos esses elementos metodológicos 
deverão estar detalhados no Relatório de Desenho de Avaliação de Efetividade, detalhado 
no próximo tópico (3.2).

3.2. Fase de implementação
Desenho da avaliação e ferramentas. O Relatório de Desenho de Avaliação de Efetividade 
a ser elaborado pela equipe de avaliadores deverá apresentar o roteiro do trabalho de 
avaliação, a metodologia detalhada, a escolha das áreas de campo a serem visitadas e as 
ferramentas que serão utilizadas durante o trabalho de avaliação. Esse relatório deverá ter 
o seguinte roteiro:
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a. Dados básicos dos projetos;
b. Introdução;
c. Análise do TdR;
d. Divisão de tarefas, Plano de Trabalho e Logística;
e. Desenho/Metodologia. Aqui, devem ser consideradas especificidades sobre as áreas 

geográficas de atuação dos projetos, vistos que atuam em mais de um bioma e lidem 
com diferentes formas de uso do fogo e acontecimento de queimadas; 

f. Anexos. As especificidades dos projetos devem ser levadas em consideração, 
eventualmente com perguntas orientadoras e métodos de levantamento específicos.

3.2.1. Coleta e análise de dados

 A metodologia a ser desenvolvida deve ser de formato diversificado, utilizando dois formas 
de coleta de dados: i) Não-reativa (fontes secundárias: documentação dos projetos, dados 
públicos e científicos disponíveis na área de atuação dos projetos, além dos documentos-
chave já organizados na fase de preparação); ii) Enquete (pesquisa de campo: aplicação de 
questionários quantitativos/qualitativos padronizados, condução de entrevistas qualitativas 
com indivíduos ou grupos, uso de ferramentas de análise situacional); e iii) Observação 
(durante as visitas, participativa ou individual; poderá ser utilizada uma abordagem 
contrafactual, ou seja, comparando com casos semelhantes fora dos projetos).

Essa é a primeira fase de análise dos dados, que tem como objetivo analisar a lógica da 
intervenção, os produtos e serviços realizados pelos projetos e os resultados alcançados. 
Nessa fase, é importante levantar as dúvidas e questões que precisam ser respondidas 
pelos(as) executores(as) e beneficiários(as), pois isso servirá de insumo para a próxima 
etapa, a missão de campo.

Para a análise contrafactual, deverá ser considerada a observação de áreas que não contaram 
com o apoio do Fundo e que não passaram por intervenções ou apoio de outras iniciativas. 
Com essa análise espera-se determinar as diferenças entre casos semelhantes fora dos 
projetos. Ainda para essa análise, o local a ser observado deverá ser determinado com apoio 
das análises espaciais disponíveis no Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe – BDQueimadas70), essa visita deverá ser feita ao longo da Missão de campo.

3.2.2. Missão de campo

 Tem como objetivo realizar parte da coleta de dados, de forma presencial, em uma amostra 
representativa do universo de atuação dos projetos, em visita à sua região de atuação e 
seus entornos. A missão ocorrerá por meio de visitas em campo, por parte da equipe de 
avaliação, pelo tempo julgado necessário (deverá ser detalhado no Relatório de Desenho 
de Avaliação de Efetividade), até o limite de 22 dias. Nessas visitas, além da observação 
dos resultados e benefícios físicos dos projetos, também poderão ser entrevistados(as) 
técnicos(as) que atuaram diretamente com os projetos Proteção florestal Tocantins, Acre: 
incêndios florestais zero, Bombeiros florestais de Mato Grosso e Pará combatendo incêndios 
florestais e queimadas não autorizadas no período de referência da avaliação.

70.  BDQueimadas/Inpe Disponível em: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/
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3.2.3. Relatório Preliminar

 Após a missão de campo, a equipe de avaliação deverá complementar a análise dos dados 
coletados. Para tanto, deverá ser gerado um Relatório de Avaliação de Efetividade dos 
projetos. Esse relatório deverá incluir ainda uma análise dos resultados alcançados, assim 
como dos  impactos agregados atingidos pelos quatro projetos à luz dos indicadores da 
componente 2, de forma a gerar recomendações. A divisão de atribuições e tarefas de cada 
membro da equipe de avaliação deverá ser detalhada no Relatório de Desenho de Avaliação 
de Efetividade. 

3.2.4. Rodada de consulta

 Nessa etapa será realizado uma oficina, provavelmente em Brasília, com a participação da 
equipe de avaliadores(as), de representantes do Ministério do Meio Ambiente, de pessoas 
chave dos projetos e representantes das instituições avaliadas, além de alguns pares, que 
são os especialistas que detêm responsabilidades sob temas correlatos aos dos projetos 
avaliados. A metodologia da oficina deverá ser descrita no Relatório de Desenho de Avaliação 
de Efetividade. 

3.3. Fase de análise e disseminação
Consolidação da análise de dados. Junto aos insumos complementares da Rodada de 
Consulta haverá uma nova análise baseada nos comentários e justificativas apresentados 
pelos participantes.

Relatório final

 A metodologia e a composição do Relatório de Avaliação de Efetividade dos projetos Proteção 
florestal Tocantins, Acre: incêndios florestais zero, Bombeiros florestais de Mato Grosso e 
Pará combatendo incêndios florestais e queimadas não autorizadas estão especificadas no 
documento “Avaliação de Efetividade dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia – Marco 
Conceitual”, nos itens 5.3 e 5.4.

Divulgação dos resultados

Apresentação dos resultados e do relatório final junto aos(às) beneficiários(as) dos projetos. 
O Relatório de Avaliação de Efetividade dos projetos e seu resumo executivo serão publicados 
no website71 do Fundo Amazônia

71. www.fundoamazonia.gov.br
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4. ATIVIDADES, PRODUTOS E PRAZOS 
O cronograma a seguir apresenta o roteiro básico para realização da avaliação dos projetos. A tabela contém as atividades, os serviços 
e produtos assim como os prazos do processo. 

Atividades Responsável Dias 
Úteis Prazos Produtos

1 Divulgar TdR GIZ (responsável pela 
contratação) 15 31/03/2020 Propostas dos consultores recebidas organizadas

2
Receber e organizar propostas dos consultores e 
contratar consultores e formar equipe de avaliação 
(consultores + GIZ)

GIZ 20 15/05/2020 Consultores contratados e equipe formada

3

 • Preparar encontro inicial da equipe com o Fundo 
Amazônia.

 • Contatar as instituições responsáveis pelos projetos a 
serem avaliados.

 • Analisar documentos relevantes.
 • Consolidar metodologia da avaliação elaborada e 

proposta pelos consultores externos.
 • Consolidar proposta de Relatório de Desenho de 

Avaliação de Efetividade.
 • Entregar Relatório de Desenho de Avaliação de 

Efetividade ao BNDES.
 • Apresentação do Relatório ao BNDES.

GIZ 30 20/06/2020 Proposta de Relatório de Desenho de Avaliação de 
Efetividade.

4 Comentar proposta de Relatório de Desenho de 
Avaliação de Efetividade GERAV/BNDES DEFAM/BNDES 5 01/07/2020 Proposta de Relatório de Desenho de Avaliação de 

Efetividade com comentários

5 Revisar Relatório de Desenho de Avaliação de 
Efetividade Equipe de avaliação 4 07/07/2020 Relatório de Relatório de Desenho de Avaliação de 

Efetividade revisado.

6 Aprovar relatório revisado GERAV/BNDES DEFAM/BNDES 2 09/07/2020 Relatório de Desenho de Avaliação de Efetividade 
(final)

7
Implementar avaliação:
- Levantar e analisar dados secundários, e
- Realizar missão de campo.

Equipe de avaliação 45 25/09/2020

8 Preparar e entregar Relatório de Avaliação de 
Efetividade. Equipe de avaliação 10 05/09/2020
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9 Apresentar resultados (Rodada de Consultas). Equipe de avaliação 20 25/10/2020 Relatório de Avaliação de Efetividade com 
considerações relatadas na Rodada de Consultas.

10 Comentar Relatório de Avaliação de Efetividade.
GERAV/BNDES DEFAM/BNDES 
Organização responsável pelo 
projeto

5 02/11/2020
Relatório de Avaliação de Efetividade com 
comentários enviados posteriormente a Rodada de 
Consultas.

11 Preparar Relatório Final de Avaliação de Efetividade. Equipe de avaliação 15 16/11/2020 Relatório de Avaliação de Efetividade

12 Comentar Relatório Final de Avaliação de Efetividade. GERAV/BNDES DEFAM/BNDES 4 20/11/2020

13
Incorporar os conteúdos complementares de 
apresentação, prefácio, resumo executivo ao Relatório 
Final de Avaliação de Efetividade

Equipe de avaliação 3 25/11/2020 Relatório da Avaliação de Efetividade em formato 
para divulgação 

14
Diagramar e traduzir o Relatório Final de Avaliação 
de Efetividade de avaliação e seus anexos. (versão 1: 
português; versão 2: inglês)

Diagramador/Tradutor/ Equipe 
de avaliação 15

Versão 1 até 
02/12/2020
Versão 2 até 
20/12/2020

Relatório da Avaliação de Efetividade em formato 
para divulgação (inglês)

15 Divulgar e distribuir o Relatório da Avaliação de 
Efetividade Equipe do Fundo Amazônia -

Versão 1 até 
11/12/2020
Versão 2 até 
30/12/2020

Upload no website do Fundo Amazônia/BNDES
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5. EQUIPE DE AVALIADORES
A avaliação será realizada por uma equipe composta por quatro pessoas, sendo dois(uas) 
(2) assessores(as) técnicos(as) da GIZ e dois(uas) (2) consultores(as) externos(as) a serem 
contratados(as) pela GIZ após chamada de contratação divulgada na Rede Brasileira de 
Monitoramento e Avaliação. Os(as) técnicos(as) da GIZ terão o seguinte perfil: um(a) (1) 
pleno(a) com experiência em avaliação de projetos e políticas públicas nos temas tratados 
e um(a) (1) pleno(a) para apoiar o levantamento de dados e elaboração de diagnósticos 
temáticos sob orientação da equipe.

Os(as) consultores(as) externos(as) deverão ter o seguinte perfil:

 • um(a) (1) consultor(a) sênior ou pleno(a), com conhecimentos em políticas nacionais 
e estaduais de prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas, no contexto 
da Amazônia Legal e, com experiência em monitoramento e avaliação de políticas em 
projetos, e

 • um(a) (1) consultor(a) sênior ou pleno(a), com conhecimentos em políticas ambientais e 
sustentabilidade, assim como experiências em monitoramento e avaliação de programas 
e projetos socioambientais na Amazônia Legal. É desejável conhecimento de Sistemas 
de Informações Geográficas (SIG)

Em relação às qualificações da equipe de avaliadores, incluem as seguintes exigências:

 • Conhecimento técnico. A equipe de avaliadores, de forma multidisciplinar, deverá ter 
conhecimento sobre políticas de em políticas nacionais e estaduais de combate a 
incêndios florestais e queimadas, políticas ambientais e sustentabilidade no contexto da 
Amazônia Legal, além de ter experiência em monitoramento e avaliação dessas políticas 
e projetos nos temas tratados.

 • Conhecimento metodológico. A equipe de avaliadores deverá ter conhecimento 
nas metodologias que serão utilizadas para avaliação dos projetos, em especial, 
às relacionadas à coleta e análise de dados, à medição do alcance de resultados e 
qualificação dos efeitos alcançados. Além disso, é importante conhecer instrumentos 
que permitam a combinação de métodos para triangular a coleta dos dados, de forma a 
aumentar a confiabilidade dos resultados. 

 • Conhecimento regional. A equipe de avaliadores deverá ter conhecimento sobre as 
questões regionais da Amazônia que são tratadas no âmbito dos projetos apoiados pelo 
Fundo Amazônia, como dinâmica social, econômica, questões legislativas e jurídicas, 
logística etc. É desejável que tenham experiência profissional na Amazônia.

Os(as) consultores(as) contratados(as) não podem ter nenhum envolvimento anterior ou 
vínculo particular com os projetos a serem avaliados. A equipe de avaliação trabalhará 
sem interferência externa, terá acesso aos dados dos projetos a serem avaliados e obterá 
apoio para levantar todas as informações necessárias. Os(as) peritos(as) da GIZ e os(as) 
consultores(as) devem tratar toda a documentação do Fundo Amazônia e dos projetos a 
serem avaliados com confidencialidade e sigilo, ressalvadas as informações que deverão 
constar do Relatório de Avaliação de Efetividade.
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6. RELATORIA, COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADES
Serão produzidos dois relatórios durante o processo de avaliação: o Relatório de Desenho 
da Avaliação e o Relatório de Avaliação de Efetividade dos projetos.  O conteúdo desses 
relatórios seguirá o estabelecido no tópico 8.1.7 do documento “Avaliação de Efetividade 
dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia – Marco Conceitual”.

A avaliação de efetividade dos projetos será acompanhada por um Grupo de Referência dos 
projetos, com a seguinte composição:

a. Representantes da Gerência de Monitoramento e Avaliação da Área de Planejamento do 
BNDES;

b. Representantes do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia do BNDES;
c. Representantes da GIZ, no âmbito do projeto de cooperação em vigor;
d. Representantes do CBM e parceiros, responsáveis pela execução dos projetos a serem 

avaliados; e
e. Integrantes da equipe de avaliação.

A coordenação do trabalho de avaliação será realizada pela GIZ. As responsabilidades de 
cada parte que compõem o Grupo de Referência estão definidas no tópico 5.1 do documento 
“Avaliação de Efetividade dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia – Marco Conceitual”.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A. Direitos autorais
Todas as informações e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto desse contrato 
terão os direitos autorais revertidos para a GIZ. A reprodução total ou parcial requer expressa 
autorização, reconhecendo-se a propriedade intelectual. Serão dados os devidos créditos de 
autoria de mapas, fotos, filmes e demais registros que venham a ser usado para fornecer 
informações sobre o estudo, a critério da instituição contratante. 

Para a publicação e produção de materiais bibliográficos na forma de artigos, trabalhos 
acadêmicos, para congressos e eventos científicos, entre outros, produzidos a partir 
de informações objeto da contratação pela consultoria e sua equipe técnica, deverá ser 
solicitada previamente autorização para a GIZ. 

B. Direitos autorais
A gestão interna da GIZ visa promover a equidade de oportunidade e de perspectivas, 
independente da identidade de gênero, orientação sexual, etnia, condição de saúde, origem 
social, religião ou idade. A diversidade de seu pessoal, assim como um ambiente corporativo 
regrado pelo respeito e apreço mútuos, representa para a GIZ um sinal de êxito e excelência 
em seu trabalho. A GIZ prioriza a indicação de mulheres, de LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transexuais e Travestis, Intersex), pessoas negras e indígenas, e pessoas com deficiência 
para palestras, representações, entrevistas e até mesmo vagas de emprego.
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Assim, o(a) consultor(a) ou empresa selecionado(a) deverá respeitar a diversidade de 
gênero, orientação sexual, etnia, condição de saúde, classe social, religião e idade e assumir 
atitudes que, com efeito multiplicador, ajudará a promover a igualdade entre os diversos 
atores envolvidos na consultoria desse TdR, adotando as seguintes posturas:

Postura pessoal

 • Escute e dê crédito a ideias de suas(eus) colegas de trabalho, independentemente de 
gênero, orientação sexual, etnia, condição de saúde, origem social, religião ou idade, 
mantenha a atenção para situações de vulnerabilidade, respeite sua oportunidade de 
fala e apoie as ideias de suas colegas de trabalho;

 • Fale sobre assuntos relacionados a gênero, escute e tenha empatia com quem é 
prejudicada(o) pelas desigualdades – em especial as mulheres, leia sobre o tema 
e incentive essa discussão nos espaços que circula, seja na empresa, organização, 
reuniões ou palestras;

 • Questione e combata o assédio sexual, seja um exemplo de respeito às mulheres e não 
se cale diante da denúncia ou testemunho a um assédio;

 • Questione a ideia de que existem atividades de homens e atividades de mulheres, evite 
atribuir certas atividades apenas a mulheres, simplesmente porque são tidas como 
“atividades femininas”;

Ao prestar o serviço

 • Seja um exemplo de respeito aos direitos das mulheres, de LGBTI, das pessoas negras 
e indígenas, pessoas com deficiência e idosas(os) para suas(seus) colegas de trabalho. 
Evite piadas que degradem esses grupos;

 • Procure estar sempre informada(o) sobre as políticas de promoção da equidade de 
gênero em seu ambiente de trabalho, busque divulgá-las e respeitá-las. A implementação 
de estratégias de promoção de equidade de gênero visa uma transformação de cultura 
interna e pode impactar também externamente;

Orientações corporativas

 • Apoie iniciativas de acesso e permanência de mulheres, de LGBTI, pessoas negras e indígenas, 
e pessoas com deficiência no campo do desenvolvimento sustentável, que encontram 
inúmeros obstáculos para ocuparem espaços de decisão e poder em nossa sociedade.
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8. ANEXOS
Este TdR possui dois anexos referentes à contratação de dois(duas) consultores(as) para 
avaliação:

 • Anexo 1 – Consultoria pessoa física – Consultor(a) 1

 • Anexo 2 – Consultoria pessoa física – Consultor(a) 2

Rio de Janeiro, 30 de março de 2020.

Christian Lauerhass

Diretor de Projeto 
Cooperação com o Fundo Amazônia/BNDES

Proteção e Gestão Sustentável das Florestas Tropicais
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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ANEXO 1 – CONSULTOR(A) 1: TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORIA DE 
PESSOA FÍSICA
Chamada de contratação referente ao TdR para Avaliação de Efetividade de quatro projetos 
de combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas no âmbito do Fundo 
Amazônia/BNDES

1. OBJETIVO
Contratação de um(a) (1) um(a) (1) consultor(a) sênior ou pleno(a), com conhecimentos em 
políticas nacionais e estaduais de prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas, 
no contexto da Amazônia Legal e, com experiência em monitoramento e avaliação de 
políticas em projetos, e

2. ATIVIDADES DO(A) CONSULTOR(A) 1
O(a) consultor(a) deverá integrar a equipe de avaliadores(as) dos projetos em questão, tendo 
como atividades:

Atividade Descrição

Relatório de Desenho Contribuir, em conjunto com a equipe de avaliadores(as), o relatório de desenho, 
consolidando a redação de acordo com o Termo de Referência.

Coleta de dados e análise

Realizar coleta, análise e interpretação de dados dos resultados, efeitos e impactos dos 
projetos nos temas relacionados à política ambiental e sustentabilidade e, em especial, 
na área de Medição de Impactos Socioeconômicos e Ambientais, assim como da 
legislação ambiental

Entrevistas
Realizar as entrevistas de campo de avaliação dos projetos e, caso possível, oficinas em 
campo de análise FOFA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), em conjunto 
com a equipe de avaliadores(as)

Relatório Preliminar
Elaborar, com apoio da equipe de avaliadores(as), o relatório preliminar, consolidando 
a redação de acordo com o Termo de Referência. Aqui estão inclusos os capítulos 
relacionados aos temas sob sua responsabilidade

Rodada de consulta Apoiar a organização e participar da rodada de consultas para apresentação do Relatório 
de Avaliação de Efetividade

Relatório de Avaliação de 
Efetividade dos projetos Contribuir, em conjunto com a equipe de avaliadores(as), a versão final

3. PERÍODO DO TRABALHO 
As atividades deverão ser realizadas entre 04/06/2020 e 31/12/2020. O período para a 
missão de campo está previsto para o segundo semestre de 2020.
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4. ATIVIDADES DO(A) CONSULTOR(A) 1

Produtos Dias de 
trabalho Prazo Formatos/ especificações técnicas

Produto 1 – Relatório de 
Desenho de Avaliação de 
Efetividade.

10 30/06/2020 Documento Word, Fonte Arial 12, espaço 1,5 e em 
formato digital.

Produto 2 – Relatório de 
Avaliação de Efetividade. 35 25/09/2020 Documento Word, Fonte Arial 12, espaço 1,5 e em 

formato digital.
Produto 3 – Relatório de 
Avaliação de Efetividade. 05 27/11/2020 Documento Word, Fonte Arial 12, espaço 1,5 e em 

formato digital.
TOTAL         50 dias

5. LOCAL DE TRABALHO E VIAGENS
O trabalho será desenvolvido no Rio de Janeiro, Brasília, e cidades dos projetos apoiados. 

Para tal estão previstas:

Destino Previsão de data Dias de viagem Dias de hospedagem
(pernoites) Diárias de alimentação

1. Rio Branco/AC Agosto/2020 04 dias 03 pernoites 04 diárias
2. Cuiabá/MT Agosto/2020 04 dias 03 pernoites 04 diárias
3. Palmas/TO Setembro/2020 04 dias 03 pernoites 04 diárias
4. Belém/PA Setembro/2020 04 dias 03 pernoites 04 diárias
5. Brasília/DF Novembro/2020 02 dias 01 pernoite 02 diárias

TOTAL 18 dias 13 pernoites 18 diárias

Serão necessárias, portanto, até cinco (05) viagens, em um total de até dezoito (18) dias de 
viagem, conforme especificado acima.

6. VALIDADE DO CONTRATO
As atividades deverão ser realizadas entre 04/06/2020 e 31/12/2020. O período para a 
missão de campo está previsto para o segundo semestre de 2020.

7. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O(a) consultor(a) contratado(a) deverá cumprir as seguintes condições:

 • Assinatura de confidencialidade dos dados dispostos para análise contratualmente;

 • Aceite do termo de compromisso de não publicação de informações acerca do objeto 
de análise;

 • Acesso e recepção de material prévio disponibilizado pelo setor responsável;

 • Desenvolvimento e acompanhamento do trabalho em coordenação com a GIZ e Fundo 
Amazônia, inclusive no que diz respeito à aprovação ou solicitação de retificação de 
produtos. 
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8. QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL
 • Consultor(a) sênior ou pleno(a), com 5 anos ou mais de experiência na área;

 • Conhecimentos em políticas nacionais e estaduais de combate a incêndios florestais e 
queimadas, no contexto da Amazônia Legal;

 • Experiências em monitoramento e avaliação de programas e projetos socioambientais 
na região da Amazônia Legal (desejável); 

 • Conhecimento sobre políticas públicas na área de desenvolvimento sustentável, 
mudanças climáticas e meio ambiente;

 • Conhecimento sobre as questões regionais da Amazônia que são tratadas no âmbito 
dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia.

9. PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados após a assinatura do contrato, aprovação dos produtos e 
apresentação de Nota Fiscal ou Fatura.  

Os custos de viagem serão reembolsados contra a apresentação dos comprovantes de 
despesas, conforme diretrizes da GIZ a serem informadas no contrato. 

O processo de revisão e aprovação técnica dos produtos inclui a avaliação do(a) assessor(a) 
técnica(a) da GIZ. 

A aprovação final dos produtos e a autorização para pagamento estão a cargo do(a) AV/DV 
do projeto.
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ANEXO 1 – CONSULTOR(A) 2: TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORIA DE 
PESSOA FÍSICA
Chamada de contratação referente ao TdR para Avaliação de Efetividade de quatro projetos 
de combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas no âmbito do Fundo 
Amazônia/BNDES

1. OBJETIVO
Contratação de um(a) (1) consultor(a) sênior ou pleno(a), com conhecimentos em políticas 
ambientais e sustentabilidade, assim como experiências em monitoramento e avaliação de 
programas e projetos socioambientais na Amazônia Legal. É desejável conhecimento de 
Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e, nos temas de capacitação, uso controlado 
do fogo.

2. ATIVIDADES DO(A) CONSULTOR(A) 1
O(a) consultor(a) deverá integrar a equipe de avaliadores(as) dos projetos em questão, tendo 
como atividades:

Atividade Descrição

Relatório de Desenho Elaborar, com apoio da equipe de avaliadores(as), o relatório de desenho, consolidando a 
redação de acordo com o Termo de Referência.

Coleta de dados e análise

Realizar coleta, análise e interpretação de dados dos resultados, efeitos e impactos dos 
projetos nos temas relacionados à política ambiental e sustentabilidade e, em especial, 
na área de Medição de Impactos Socioeconômicos e Ambientais, assim como da 
legislação ambiental

Entrevistas
Realizar as entrevistas de campo de avaliação dos projetos e, caso possível, oficinas em 
campo de análise FOFA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), em conjunto 
com a equipe de avaliadores(as)

Relatório Preliminar Contribuir na elaboração como um todo, inclusive os capítulos relacionados aos temas 
sob sua responsabilidade

Rodada de consulta Apoiar a organização e participar da rodada de consultas para apresentação do Relatório 
de Avaliação de Efetividade

Relatório de Avaliação de 
Efetividade dos projetos Consolidar, em conjunto com a equipe de avaliadores(as), a versão final

3. PERÍODO DO TRABALHO 
As atividades deverão ser realizadas entre 04/06/2020 e 31/12/2020. O período para a 
missão de campo está previsto para o segundo semestre de 2020.
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4. ATIVIDADES DO(A) CONSULTOR(A) 2

Produtos Dias de 
trabalho Prazo Formatos/ especificações técnicas

Produto 1 – Relatório de 
Desenho de Avaliação de 
Efetividade

15 30/06/2020 Documento Word, Fonte Arial 12, espaço 1,5 e em 
formato digital. 

Produto 2 – Relatório de 
Avaliação de Efetividade 30 25/09/2020 Documento Word, Fonte Arial 12, espaço 1,5 e em 

formato digital.
Produto 3 – Relatório de 
Avaliação de Efetividade 05 27/11/2020 Documento Word, Fonte Arial 12, espaço 1,5 e em 

formato digital.
TOTAL         50 dias

5. LOCAL DE TRABALHO E VIAGENS
O trabalho será desenvolvido no Rio de Janeiro e Brasília, e cidades dos projetos apoiados.

Para tal estão previstas:

Destino Previsão de data Dias de viagem Dias de hospedagem
(pernoites) Diárias de alimentação

1. Rio Branco/AC Agosto/2020 04 dias 03 pernoites 04 diárias
2. Cuiabá/MT Agosto/2020 04 dias 03 pernoites 04 diárias
3. Palmas/TO Setembro/2020 04 dias 03 pernoites 04 diárias
4. Belém/PA Setembro/2020 04 dias 03 pernoites 04 diárias
5. Brasília/DF Novembro/2020 02 dias 01 pernoite 02 diárias

TOTAL 18 dias 13 pernoites 18 diárias

Serão necessárias, portanto, até cinco (05) viagens, em um total de até dezoito (18) dias de 
viagem, conforme especificado acima.

6. VALIDADE DO CONTRATO
As atividades deverão ser realizadas entre 04/06/2020 e 31/12/2020. O período para a 
missão de campo está previsto para o segundo semestre de 2020.

7. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O(a) consultor(a) contratado(a) deverá cumprir as seguintes condições:

 • Assinatura de confidencialidade dos dados dispostos para análise contratualmente;

 • Aceite do termo de compromisso de não publicação de informações acerca do objeto 
de análise;

 • Acesso e recepção de material prévio disponibilizado pelo setor responsável;

 • Desenvolvimento e acompanhamento do trabalho em coordenação com a GIZ e Fundo 
Amazônia, inclusive no que diz respeito à aprovação ou solicitação de retificação de 
produtos. 
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8. QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL
 • Consultor(a) sênior ou pleno(a), com 5 anos ou mais de experiência na área;

 • Com conhecimentos em políticas ambientais e sustentabilidade e, nos temas de 
capacitação, uso controlado do fogo, assim como experiências em monitoramento e 
avaliação de programas e projetos socioambientais na região da Amazônia Legal

 • Experiências em monitoramento e avaliação de programas e projetos socioambientais 
na região da Amazônia Legal (desejável); 

 • Conhecimento sobre políticas públicas na área de desenvolvimento sustentável, 
mudanças climáticas e meio ambiente;

 • Conhecimento sobre as questões regionais da Amazônia que são tratadas no âmbito 
dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia.

9. PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados após a assinatura do contrato, aprovação dos produtos e 
apresentação de Nota Fiscal ou Fatura.  

Os custos de viagem serão reembolsados contra a apresentação dos comprovantes de 
despesas, conforme diretrizes da GIZ a serem informadas no contrato. 

O processo de revisão e aprovação técnica dos produtos inclui a avaliação do(a) assessor(a) 
técnica(a) da GIZ. 

A aprovação final dos produtos e a autorização para pagamento estão a cargo do(a) AV/DV 
do projeto.
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