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O Fundo Amazônia destinou R$ 332 milhões a 17 projetos e, considerando as áreas dos 
municípios apoiados e conforme dados no Sistema Nacional Cadastro Ambiental Rural 
(SICAR), identificou-se a inscrição de 1,2 milhões de imóveis de até quatro módulos fiscais 
(4MF) no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Esse apoio, que corresponde a 38% do valor 
alocado no componente de Monitoramento e Controle do Fundo Amazônia, e levou ao 
cadastramento de cerca de 40,9 milhões de hectares no SICAR.

A análise dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia ao longo do período de 2014 a 2018, 
demonstrou a ampliação da área cadastradas de imóveis de até 4MF, sendo 24% no bioma 
Amazônia e 22% no Cerrado. Considerando a ampliação da área total dos imóveis, também foi 
observado um aumento da área desmatada, de 25% no bioma Amazônia e 28% no Cerrado.

Ainda considerando o recorte espacial dos municípios apoiados por projetos do Fundo, o 
desmatamento se manteve a uma taxa média anual de 0,71% e 0,93% respectivamente, 
em relação a área cadastrada nos dois biomas, sem grandes variações ao longo do tempo. 
Nos últimos três anos, é relevante dizer que as pequenas propriedades rurais até 4MF, 
foco desta avaliação, contribuíram com 10% e 16% do total desmatado, respectivamente, 
nos biomas Amazônia e Cerrado. Esse dado é importante para dimensionarmos a 
contribuição dos dados de desmatamento em propriedades cadastradas no SICAR por 
projetos apoiados pelo Fundo Amazônia que serão apresentados a seguir. A comparação 
entre as taxas de desmatamento em imóveis rurais de até 4MF dentro e fora do SICAR 
indicou que a taxa de desmatamento anual nas propriedades rurais não cadastradas (2,1% 
na Amazônia e 2,4% no Cerrado) é maior do que nas propriedades cadastradas (0,71% na 
Amazônia e 0,93% no Cerrado). 

Seguindo a metodologia utilizada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para cálculo 
de resultados do Fundo Amazônia baseados em redução de emissões de CO2 por 
desmatamento, os projetos de CAR apoiados contribuíram para evitar o desmatamento de 
8.571 km² nos biomas Amazônia e Cerrado no período de 2014 a 2018, o que corresponde 
a 404 milhões de toneladas de emissões de CO2 evitadas.

Os projetos constituíram apoio fundamental para a inserção de pequenas propriedades 
na base do SICAR, alcançando regiões onde há pouca presença do estado. O CAR hoje 
é utilizado pelos estados apoiados como etapa inicial do licenciamento ambiental e, na 
maioria dos casos, é utilizado para as ações de monitoramento e fiscalização. É importante 
que se implemente os incentivos para o cumprimento e adequação ao Código Florestal, 
que podem contribuir de forma decisiva na mudança das taxas de desmatamento 
observadas. Os projetos também contribuíram para a definição de marcos regulatórios 
fundamentais para implementação do Código Florestal. 

Apesar dos resultados iniciais positivos em termos de uso do cadastro, o processo de 
análise dos CAR é uma etapa subsequente fundamental para que este seja utilizado com 
segurança nos processos de monitoramento e responsabilização de ilícitos ambientais, 
no planejamento territorial, incluindo de áreas prioritárias para conservação e recuperação 
ambiental, e na conservação de serviços ecossistêmicos.  

RESUMO EXECUTIVO
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Através de entrevistas com os executores dos projetos, foi possível identificar impactos 
positivos e desafios decorrentes do projeto, direta ou indiretamente, intencional ou 
involuntária: 

• Como dito no tópico anterior, os projetos de CAR apoiados contribuíram para evitar 
o desmatamento de 8.571 km² nos biomas Amazônia e Cerrado no período de 2014 
a 2018, respectivamente, 8.244 km² de desmatamento foram evitados na Amazônia 
e 327 km² no Cerrado, o que corresponde a 404 milhões toneladas de emissões de 
CO2 evitadas 

• Interiorização da gestão ambiental: o cadastramento de imóveis de até 4MF fez 
com que uma parte da população do interior tivesse acesso à informações sobre as 
exigências do Código Florestal e de que o estado está avançando em políticas públicas 
ambientais, seja por meio de beneficiários de projetos, quanto pelos municípios em 
que as atividades são realizadas;

• Melhoria da capacidade de identificação dos responsáveis pelas propriedades. 
Anteriormente ao CAR, a identificação, diretamente relacionada a capacidade de 
responsabilização, era feita a partir dos dados fundiários. Parte dos dados fundiários 
está desatualizado nos estados apoiados;

• Todos os estados têm o CAR como etapa inicial do processo de licenciamento 
ambiental. Essa é uma exigência estabelecida no Código florestal e que avançou com 
a ampliação da capacidade de gerenciar bases de dados.

• Avanços na articulação entre diferentes agências de governo. Foram observadas 
parcerias entre os Órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs) e agências de 
prestação de assistência técnica e extensão rural, além de agências que elaboram e 
implementam políticas públicas.  

• Aumento da pressão sobre os órgãos fundiários, que precisarão avançar também 
na regularização fundiária dentro do processo de análise dos CAR que apresentam 
sobreposição.

• Articulação do CAR ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) nos estados do 
Acre, Roraima e Rondônia. A base de dados foi utilizada na atualização do ZEE do 
Acre, e está sendo utilizada em Roraima para identificação de áreas prioritárias para 
conservação. 

• Aumento da possibilidade de acesso de pequenos produtores ao crédito rural, uma 
vez que este está condicionado ao CAR (Resolução BACEN no 4663/2018) 

 
Os projetos no estado do Pará contribuíram para a construção do Selo de Carne 
Sustentável do Xingu, com participação da Mafrig e Wallmart, com apoio da Fundação 
Moore. Os cadastros realizados pelos projetos possibilitaram que a discussão sobre o 
selo acontecesse.

A partir da oficina de intercâmbio entre projetos realizada no âmbito do Estudo, 
foi identificado que o apoio do Fundo Amazônia foi fundamental para o avanço de 
implementação da política de regularização ambiental, conferindo aos estados e 
parceiros as condições físicas e humanas de operacionalização e implementação da 
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política de forma ampla. É evidente que com o avanço de implementação da política de 
regularização ambiental, com base nas soluções tecnológicas e infraestrutura física e 
humana, foi possível um forte avanço no povoamento do cadastro (fase de inscrição), 
entretanto os estados alcançaram resultados sinérgicos notáveis, como sumarizado a 
seguir. O relatório completo da Oficina de Intercâmbio está disponível no Anexo 7.10.

1.  A municipalização da política é um exemplo de avanço do pacto federativo, que 
evidencia as contribuições dos projetos não somente quanto a política regularização 
ambiental, ou seja a Lei 12.651/2012 e sua regulamentação, mas avançando nas 
questões relacionadas aos direitos difusos ao meio ambiente e na política nacional de 
meio ambiente, quando se percebe municípios assumindo atribuições relacionadas 
ao cadastro/análise e consequentemente ao licenciamento ambiental; 

2.  A constituição do banco de dados dos imóveis rurais é um ativo inquestionável nas 
mãos dos estados, municípios e sociedade. Certamente o banco de dados atual tem 
grande potencial para criar oportunidades de valoração de serviços ecossistêmicos, 
normatizar incentivos e políticas de pagamento de serviços ambientais; 

3.  Os resultados obtidos apontam para a vocação de integração do CAR com outras 
políticas;

4.  A integração da gestão fundiária e ambiental é irreversível e necessária ao bom 
funcionamento, aplicação e eficiência das políticas fundiárias e ambientais; 

5.  Etapas atuais e futuras da política de regularização ambiental dependerão de apoio, 
bem como órgãos estaduais de meio ambiente necessitam de recursos físicos 
e humanos para o avanço em escala da análise e certamente em conjunto com a 
sociedade rural necessitará de programas e soluções que tornem viável a recuperação 
dos passivos ambientais – o desenvolvimento de técnicas de restauração eficientes 
e economicamente viáveis; 

6.  O público mais invisibilizado por questões sociais e de isolamento ainda necessita de 
atenção na fase de cadastro.



1. INTRODUÇÃO
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A Lei de Proteção da Vegetação Nativa, conhecida como Código Florestal (Lei n°12.651/ 
2012), estabeleceu normas gerais para a proteção e utilização da vegetação nativa no 
território brasileiro, e previu a figura do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O CAR é um registro 
eletrônico obrigatório para as propriedades e posses rurais, que integra informações 
ambientais das propriedades, possibilitando ao Governo Federal e aos órgãos ambientais 
estaduais conhecerem não apenas a localização de cada imóvel rural, mas também a 
adequação ambiental às exigências do Código Florestal, por meio do mapeamento das 
áreas de preservação permanente (APP) e de reserva legal (RL). O cadastramento das 
propriedades rurais é a primeira etapa do processo de regularização ambiental e compõe 
uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico 
e combate ao desmatamento, conforme descrito no código florestal.

Dada a sua importância, o Fundo Amazônia apoia, desde 2011, a implementação do 
CAR, dentro do Componente “Monitoramento e Controle” de seu Quadro Lógico. Observa-
se que esse componente possui o maior desembolso de recursos por parte do Fundo, 
correspondendo a R$ 724 milhões (46%) do apoio a projetos.

Além de viabilizar a implementação do CAR por meio de projetos, o Fundo Amazônia ampliou 
o apoio aos outros processos previstos no Código Florestal, como a análise e aprovação 
dos Programas de Regularização Ambiental (PRA) e Planos de Recuperação de Áreas 
Degradadas e Alteradas (PRADA). Segundo seu Relatório Anual1, o apoio do Fundo apoiou 
17 projetos, que juntos totalizaram investimentos da ordem de R$ 387 milhões em 2017 – o 
que representa 53% do valor investido no Componente “Monitoramento e Controle”.

Este relatório apresenta os resultados da avaliação de impactos dos projetos de CAR 
contemplados pelo Fundo Amazônia. A avaliação da efetividade desses projetos faz-
se necessária para a compreensão dos seus resultados e impactos, indicando os 
aprendizados obtidos e os desafios que precisam ser superados, além de possibilitar a 
elaboração de recomendações para futuras fases do Fundo Amazônia.

1  Relatório Anual do Fundo Amazõnia 2018 (RAFA 2018) disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/
sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_port.pdf.

1. INTRODUÇÃO

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_port.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_port.pdf
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O desenho deste estudo irá acompanhar as orientações do Marco Conceitual de Avaliação 
de Efetividade de Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia2 (Figura 1).
 
Figura 1 – Projetos que contemplam ações de CAR no Fundo Amazônia.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de projetos apoiados pelo Fundo Amazônia/BNDES. Disponível em: http://
www.fundoamazonia.gov.br/pt/carteira-de-projetos/busca/index.html?reloaded&facet_category_exact=tema/cadastro-
ambiental-rural-car/.

O Termo de Referência (TdR) do estudo sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) orienta o 
levantamento de dados quantitativos e qualitativos da implementação do CAR no âmbito 
dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, considerando a natureza do responsável/
executor (governo estadual, município ou organização do Terceiro Setor) e as diferentes 
finalidades dos projetos, observando as seguintes ações apoiadas relacionadas aos 
resultados dos projetos:

2  Marco Conceitual de Avaliação de Efetividade de Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia disponível em: http://
www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/FA_Marco_
Conceitual_Avaliacao_Efetividade_Projetos_2016.pdf. Acessado em janeiro de 2019.

Projetos de CAR apoiados pelo Fundo Amazônia

CAR Paraná (IAP)

CAR Espírito Santo (IDAF)

CAR Bahia (INEMA e SEMA)

Tocantins Legal (Estado)

Car Ceará (SEMACE)

Mais sustentabilidade no 
Campo (Estado do MA)

CAR Roraima (Femarh)

ProjeCAR (SEMA AM)

CAR Acre (Estado)

Desenvolvimento Socioecon 
Ambiental Integrado

Olhos d’água da Amazônia - Fases I e II
Concluídas (Mun. de Alta Floresta/MT)

CAR Mato Grosso do Sul (Imasul)

Virada Verde - concluído (TNC)

SDS Amazonas (SEMA)
ProjeCAR (SEMA AM)

Gestão socioambiental de mun. do PA - concluído (Imazon)
Programa Municípios Verdes (PMV)
Virada Verde - concluído (TNC)
SEMAS Pará

2. DIRETRIZES DO ESTUDO E METODOLOGIA 

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/carteira-de-projetos/busca/index.html?reloaded&facet_category_exa
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/carteira-de-projetos/busca/index.html?reloaded&facet_category_exa
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/carteira-de-projetos/busca/index.html?reloaded&facet_category_exa
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/FA_Marco_Conceitual_Avaliacao_Efetividade_Projetos_2016.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/FA_Marco_Conceitual_Avaliacao_Efetividade_Projetos_2016.pdf
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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• O apoio à inscrição no CAR de pequenas propriedades ou posses rurais familiares até 
quatro módulos fiscais (4MF); 

• O suporte à integração dos sistemas estaduais de CAR ao Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural (SICAR) e adaptação de módulos complementares de Análise e Monitoramento 
da gestão dos Programas de Regularização Ambiental (PRA) dos estados; 

• O suporte às atividades de aprovação das inscrições no CAR; 

• O suporte às atividades para elaboração dos Planos de Recuperação de Áreas 
Degradadas e Alteradas (PRADA). 

• O apoio à estruturação e operacionalização do monitoramento da regularidade 
ambiental dos imóveis rurais em suas áreas de preservação permanente (APPs) e 
reserva legal (RL).

 
Além disso, é definido, no TdR, que o estudo deve observar os seguintes aspectos, 
relacionados aos efeitos diretos (outcomes) dos projetos:

• As principais contribuições do processo de cadastramento, levando em consideração 
os objetivos e as finalidades do CAR/PRA, no período de 2008 a 2018; 

• Se o apoio do Fundo Amazônia otimizou a realização do CAR e quais foram suas 
contribuições para efetivação deste processo; 

• Se o apoio do Fundo Amazônia acelerou a estruturação dos instrumentos normativos 
dos estados em relação à implementação da Lei 12.651/2012, com destaque para os 
Programas de Regularização Ambiental (PRAs). 

• Tratar de maneira diferenciada os projetos que já possuem CAR analisados e/ou 
áreas degradadas em recuperação por meio do apoio do Fundo Amazônia durante as 
análises, uma vez que terão resultados e interpretações distintas.

 
Considerando as diretrizes do Marco Conceitual de Avaliação de Efetividade de Projetos 
Apoiados pelo Fundo Amazônia e as orientações do TdR, o Estudo levantou-se informações 
de natureza quantitativa (análises espaciais de geoprocessamento da base de dados do 
CAR) e qualitativa (análise dos impactos e a utilização do CAR em políticas públicas).

 
2.1. ANÁLISE ESPACIAL DA BASE DE DADOS DO CAR

As análises com base em geoprocessamento buscaram avaliar a dinâmica de perda de 
vegetação nativa (desmatamento) no conjunto das propriedades até 4MF cadastradas 
pelos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia. 

As análises da dinâmica de perda de vegetação nos projetos de CAR foram realizadas 
separadamente para os biomas Amazônia e Cerrado em dez projetos apoiados pelo 
Fundo Amazônia (Tabela 1), sendo que dois projetos tiveram as áreas nos dois biomas 
analisadas separadamente. Observa-se que os projetos CAR Roraima (Femarh), Mais 
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sustentabilidade no Campo (Estado do MA), CAR Espirito Santo (IDAF) e ProjeCAR (SEMA 
AM) não iniciaram a execução do CAR. Já o projeto Olhos D´água (MT) não dispunha de 
informação sobre a data de cadastramento nas propriedades no CAR. Por essa razão 
estes não foram incluídos nas análises.

As áreas de CAR dos projetos foram cruzados com os dados de desmatamento (raster) 
de resolução de 30 metros obtidos do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da 
Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes Amazônia e Prodes Cerrado3), para 
o período de 2014 a 2018. Apesar dos projetos de apoio ao CAR apoiados pelo Fundo 
Amazônia terem iniciado em 2012, os dados anuais de área e número de CAR só estão 
disponíveis a partir de 2014 no SICAR4, em que se é possível fazer a captação dos dados 
acerca dos CAR realizados nas áreas dos projetos apoiados. Foram utilizados na análise 
os dados mais recentes disponibilizados pelo PRODES Amazônia e Cerrado para o ano 
de 2018. A contabilização da área desmatada considerou todos os anos a partir do ano 
de entrada da propriedade no CAR. Por exemplo, uma propriedade registrada no CAR em 
2014 tem sua área desmatada anual contabilizada no desmatamento de 2014, 2015, 2016, 
2017 e 2018. Já uma propriedade registrada no CAR em 2017 tem a área desmatada 
contabilizada só no desmatamento de 2017 e 2018. 
 
Quadro 1 – Projetos de CAR apoiados pelo Fundo Amazônia analisados quanto a dinâmica de desmatamento

 
Fonte: website do Fundo Amazônia. Disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/carteira-de-projetos/busca/
index.html?reloaded&facet_category_exact=tema/cadastro-ambiental-rural-car/. 

Para fins de se ter parâmetro de valores de área desmatada nos cadastros realizados 
pelos projetos, foi calculado o desmatamento em outra categoria territorial. A comparação 
foi feita na própria região do projeto, pois considera as especificidades de cada região, de 
acordo a similaridade de situação fundiária. Assim foi escolhida a base de dados do Sistema 

3  Dados disponíveis para biomas Amazônia e Cerrado em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/

4  Deve-se considerar, para observação desta análise, que a captação de dados de cadastros ambientais rurais no 
SICAR ocorreu em junho de 2019.

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/carteira-de-projetos/busca/index.html?reloaded&facet_category_exact=tema/cadastro-ambiental-rural-car/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/carteira-de-projetos/busca/index.html?reloaded&facet_category_exact=tema/cadastro-ambiental-rural-car/
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/
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de Gestão Fundiária (SIGEF)5 (INCRA, 2018), utilizando propriedades de até 4MF, retirando 
sobreposição com o CAR do projeto. A comparação foi feita com base no percentual de 
área desmatada, pois as áreas absolutas dessas categorias não são comparáveis.

Replicando a metodologia de cálculo dos resultados do Fundo Amazônia por redução de 
emissões por desmatamento (MMA 2018), aplicada pelo Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) e aprovada pelo Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA), foram feitos cálculos 
para emissões evitadas nos CAR realizados nos municípios dos projetos apoiados pelo 
Fundo. Para tanto, foi construída uma linha de base por grupos de projeto a partir do 
ano de criação no cadastro. Foram feitas algumas adaptações na metodologia devido à 
falta de dados disponíveis. A linha de base para o período de 2011 a 2015 foi a média do 
desmatamento dos dez anos anteriores (2001 a 2010). A linha de base do período de 2016 
a 2020 foi calculada pela média dos dez anos anteriores (2006-2015). O desmatamento 
evitado foi calculado pela diferença entre o desmatamento ocorrido e a linha de base. 
Para conversão do desmatamento evitado em emissão evitada, foi adotado o valor de 
132,3 toneladas de carbono por hectare recomendado pelo Decreto 7.390/2010 que 
regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). Para os projetos do 
bioma Cerrado, o valor foi de 39,92 toneladas de carbono por hectare (Ottmar et al., 2001; 
Miranda et al., 2014), utilizado no Terceiro Inventário Nacional, e o fator de conversão de 
Carbono para CO2 foi de 44/12, conforme utilizado pelo Fundo Amazônia. 

Em todas as análises realizadas é importante considerar que o CAR está ainda em 
processo de implementação e que esses são resultados preliminares de seu impacto na 
dinâmica do desmatamento. É preciso que todas as propriedades sejam cadastradas e 
analisadas para que possa ser feita uma análise do impacto do instrumento totalmente 
implementado na dinâmica de uso do solo. 

 
2.2. ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROJETOS DE CAR

Na análise qualitativa busca-se compreender os impactos dos projetos sobre a utilização 
do CAR em políticas públicas de (1) Monitoramento e Controle; (2) Ordenamento Territorial 
e Fundiário; (3) Conservação da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos; (4) Aspectos 
Econômicos; (5) Instrumentos Normativos; e (6) Governança. Aspectos relacionados a 
governança serão observados tanto no âmbito da estratégia de execução do projeto, quanto 
como condições habilitantes para a sustentabilidade do projeto. Em relação aos impactos 
indiretos, relacionados ao uso e mudança na cobertura do solo, serão feitas inferências 
dentro do limite do comportamento temporal e dos dados disponíveis a essa avaliação. 

A coleta de dados dos indicadores se deu através de entrevistas orientadas por um 
questionário semiestruturado (Anexo 7.8) com perguntas fechadas e três categorias 
possíveis de respostas, qualificadas como A, B ou C. Na categoria A foram enquadradas 
aquelas respostas em que todas as condições estão sendo cumpridas, na B aquelas que 
indicam o cumprimento intermediário e na C as que indicam o não cumprimento das 

5  O Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) é uma ferramenta que tem por objetivo o registro fundiário. Foi desenvolvido 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrário (INCRA) e por ele podem ser realizadas o recebimento, 
validação, organização e regularização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais, públicos e 
privados. Pelos dados disponíveis neste sistema, é possível analisar sobreposições geográficas.
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condições preconizadas nos indicadores. Quando a pergunta não se aplica ao estado, 
foi utilizada a designação “Não se Aplica (NA)”. As perguntas abertas serviram para 
identificação de aprendizados, desafios e recomendações. 

A parte qualitativa foi conduzida com os implementadores de projetos das Organizações 
Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs). Esse recorte se deu de modo a compreender 
os impactos do cadastramento apoiado pelo Fundo Amazônia em políticas públicas 
estaduais. Os participantes foram os representantes dos projetos dos seguintes estados: 
Acre (AC), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Espírito Santo (ES), Maranhão (MA), 
Mato Grosso do Sul (MS), Pará (PA), Paraná (PR), Rondônia (RO) e Roraima (RR) (Lista 
de Entrevistados -  Anexo 7.9). É importante destacar que os estados do AM, ES, MA e 
RR estão em fase inicial de implementação do projeto, o que restringe a possibilidade de 
geração de impactos em alguns itens avaliados. O estado do Tocantins (TO) não concluiu 
a entrevista e, por isso, não pôde ser considerado nessa análise. 

Um estudo de caso foi realizado sobre os projetos realizados no estado do Pará. Foram 
realizadas entrevistas in loco com os implementadores dos projetos “Programa Municípios 
Verdes” e “SEMAS PA”, ambos executados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do 
Pará (SEMAS), e os implementadores dos projetos “Gestão Socioambiental de Municípios 
do Pará”, executado pelo Instituto Homem e Meio Ambiente (Imazon), e “Virada Verde”, 
executado pela The Nature Conservancy (TNC), no que compete sua implementação no 
estado6. Além dos implementadores dos projetos mencionados, outros órgãos estaduais, 
parceiros na implementação do projeto e fundamentais no processo de implementação 
do CAR em várias de suas funções também foram entrevistados.

Para capturar o entendimento coletivo dos impactos dos projetos, foi realizada uma Oficina 
de Intercâmbio com todos os implementadores dos projetos de CAR apoiados pelo Fundo 
Amazônia. Utilizando a metodologia da Matriz FOFA – Forças, Oportunidades, Fraquezas 
e Ameaças, foram identificados os principais resultados, desafios e impactos gerados 
dentro de uma perspectiva compartilhada, além das lições aprendidas e recomendações 
ao Fundo Amazônia. De maneira específica, a oficina de intercâmbio teve como objetivos:

• Trocar experiências sobre a implementação da política;

• Identificar como o apoio do Fundo Amazônia otimizou a realização do CAR;

• Identificar como o apoio do Fundo Amazônia acelerou a estruturação dos instrumentos 
normativos dos estados, com destaque para os PRAs;

• Relacionar em que medida os objetivos diretos dos projetos foram ou serão 
alcançados e quais fatores têm maior importância;

• Identificar o que está mudando com a implementação do CAR (Quais mudanças 
podem ser identificadas na realidade?);

• Levantar percepções sobre a efetividade e impactos desses projetos;

• Identificar quais estratégias podem ser adotadas e reforçadas para sustentabilidade 
da política e;

• Colher dados e informações sobre a relação custo benefício dos resultados alcançados 
– investimentos realizados de forma econômica x resultados alcançados de forma 
satisfatória.

6  O projeto da TNC foi implementado nos estados do Pará e Mato Grosso.
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Nesta seção será observado, no primeiro tópico, o comportamento do desmatamento nas 
áreas de projetos apoiados pelo Fundo Amazônia. Observou-se a qualidade do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) realizado por meio da identificação de sobreposições, a evolução 
do desmatamento entre 2014 e 2018 nas áreas apoiadas, conforme metodologia descrita 
na seção anterior e, por fim, a contribuição dos projetos no desmatamento e emissões 
de CO2 evitadas. No tópico seguinte, serão observados os resultados qualitativos sobre o 
apoio aos projetos.

 
 
3.1 DINÂMICA DO DESMATAMENTO EM 
IMÓVEIS COM CAR ATÉ 4 MÓDULOS FISCAIS

 
Com base nos dados disponíveis pelo SICAR e análise sobre as áreas de projetos apoiadas 
pelo Fundo Amazônia, identificou-se 1,2 milhões de CAR com um total de 40.992.419 
de hectares cadastrados, nos quais 5% possuem algum grau de sobreposição. Com a 
limpeza da base para retirada das sobreposições que poderiam impactar as análises do 
desmatamento, houve uma redução de 3% no número de imóveis e 5% na área total dos 
imóveis como mostra (Anexo 7.1). Isso demonstra o baixo grau de sobreposição de CAR 
nas áreas apoiadas. Ainda, é necessário considerar que tais sobreposições ocorreram 
em municípios de atuação dos projetos apoiadas pelo Fundo, o que não necessariamente 
está diretamente correlacionado ao apoio específico aos projetos.

Além da sobreposição entre cadastros, foi observada a incidência de CAR em áreas 
públicas (Anexo 7.2). No bioma Amazônia, foram encontrados cerca de 250 mil de hectares 
de CAR incidindo sobre categorias territoriais de domínio público, sendo 1% em Terras 
Indígenas (TIs) e 2% em Unidade de Conservação (UCs). Nas sobreposições com TIs do 
bioma Amazônia, 63% ocorre no Projeto Sema Pará/PMV e 33% no CAR Desenvolvimento 
Socioeconômico Ambiental Integrado em Rondônia. No bioma Cerrado, cerca de 31 mil 
hectares que estão sobrepostos a áreas públicas, 1% em TI e 1% em UC. Nesse sentido é 
importante destacar que o CAR, por ser um instrumento declaratório, pode ser utilizado de 
maneira irregular na tentativa de legalizar ocupações irregulares e invasões de TIs e UCs. 
A correção dessas distorções deverá ser feita no processo de análise desses cadastros 
pelos órgãos ambientais responsáveis. 

O desmatamento na Amazônia e Cerrado brasileiros vem aumentando nos últimos três 
anos. Neste cenário, é relevante dizer que as pequenas propriedades rurais – de até 
quatro módulos fiscais (4MF), foco desta avaliação, contribuíram com 10% e 16% do total 
desmatamento nesse período (Figura 2). Esse dado é importante para dimensionarmos 
a contribuição dos dados de desmatamento em propriedades cadastradas no SICAR por 
projetos apoiados pelo Fundo Amazônia que serão apresentados a seguir.  

3. RESULTADOS
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Figura 2 – Desmatamento na Amazônia e Cerrado por categoria fundiária

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Prodes/Inpe.

A análise dos projetos de CAR demonstraram um aumento anual na área desmatada no 
período de 2014 a 2018 (Figura 3). No bioma Amazônia, o aumento do desmatamento nas 
áreas de até 4MF cadastradas foi de 25%, enquanto no Cerrado foi de 28%. Nesse mesmo 
período, a área cadastrada de imóveis de até 4MF aumentou 24% na Amazônia e 22% 
no Cerrado (Figura 3). Esse comportamento é o mesmo observado quando analisados 
os projetos individualmente (Figura 4). O desmatamento apresenta tendência contínua 
de aumento em todos os projetos analisados, à exceção dos cadastros realizados 
pelo Projeto Virada Verde no Cerrado do Mato Grosso. Entretanto, o percentual de área 
desmatada dentro do CAR quase não mudou ao longo do período analisado, tanto para o 
Cerrado quanto para a Amazônia (Figura 5), indicando pouca variação na dinâmica do uso 
do solo (aumento ou redução) nas áreas cadastradas ao longo do tempo.

As análises mostram que 36% do desmatamento que ocorreu no bioma Amazônia incide em 
áreas de Reserva Legal (RL), determinada pelo Código Florestal como 80% da área total da 
propriedade rural nesse bioma. No bioma Cerrado, apenas 1% do desmate está ocorrendo 
na RL (Anexo 7.5). É importante destacar que ao Cerrado se aplicam duas medidas para 
RL: 35% da área da propriedade no Cerrado dentro da Amazônia Legal e 20% no Cerrado 
fora da Amazônia Legal, sendo o segundo grupo majoritário na análise do bioma. 

O alto percentual da área da propriedade rural que compõe a RL no bioma Amazônia é 
muitas vezes indicado por proprietários rurais como um limitante à produção rural nesse 
bioma. Isso pode ser uma razão para o alto percentual de RL desmatada nas propriedades 
rurais cadastradas pelos projetos analisados. Políticas de assistência técnica e extensão 
rural e de transferência de tecnologia são necessárias para que a produção rural aumente 
sua produtividade sem necessitar a abertura de novas áreas. O desmate em RL por projeto 
analisado encontra-se no Anexo 7.6.
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Figura 3 – Evolução do desmatamento anual e área cumulativa cadastrada no SICAR com apoio dos projetos do Fundo 
Amazônia

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Prodes/Inpe e dados do Sicar até maio de 2019. 

Uma das expectativas de impacto do CAR é justamente facilitar o monitoramento e 
responsabilização dos proprietários rurais que desmatarem ilegalmente suas propriedades, 
se constituindo como um mecanismo de transparência sobre o cumprimento do Código 
Florestal e, assim, melhorando o desempenho ambiental das propriedades rurais (Gibbs et 
al 2015). Entretanto, é importante destacar que o CAR é um instrumento de regularização 
ambiental que precisa ser utilizado de maneira integrada com outras ações de políticas 
públicas para que sejam observadas mudanças reais no uso do solo.

Dois estudos que analisaram a relação do CAR com o desmatamento encontraram uma 
redução no desmatamento em pequenas propriedades rurais associado ao CAR no Pará 
e Mato Grosso (L´Roe et al 2016; Azevedo et al 2017). Esse efeito, entretanto, se diluiu ao 
longo do tempo pela falta de fiscalização e aplicação de penalidades, o enfraquecimento 
de políticas de controle, como a atualização  e uso da lista de municípios críticos do 
desmatamento, além do lento processo de validação e implementação de outros 
instrumentos do Código Florestal.
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Figura 4 – Evolução do desmatamento anual e área cumulativa cadastrada no SICAR por projeto apoiado pelo Fundo 
Amazônia
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Prodes/Inpe e dados do Sicar até maio de 2019. 

A análise comparativa entre o percentual de desmatamento em áreas de até 4MF 
cadastradas no SICAR e aquelas fora do CAR, integrantes do Sistema de Gestão Fundiária 
(SIGEF) demonstraram que o percentual de desmatamento por área dentro do CAR é menor 
do que nas propriedades não cadastradas no SICAR em ambos os biomas (Figura 5). Na 
Amazônia, o percentual médio de desmatamento na área total cadastrada é de 0,71%, 
enquanto em propriedades de até 4MF fiscais não cadastrada no SICAR este percentual 
é de 2,1%. No Cerrado, o comportamento é semelhante. O percentual de desmatamento 
em relação a área cadastrada é de 0,93%, enquanto nos imóveis de tamanho similar fora 
do SICAR o percentual é de 2,4%. Os dados referentes aos percentuais nas áreas dos 
projetos estão no Anexo 7.3 e 7.4.

Os resultados obtidos neste estudo de avaliação demonstram quem apesar de o 
desmatamento continuar aumentando em termos absolutos nas áreas com CAR, ele 
é percentualmente menor nessas áreas do que fora das áreas cadastradas. Isso pode 
indicar um efeito do CAR relacionado a exposição das propriedades ao monitoramento 
e fiscalização, uma vez que propriedades de até 4MF fora do cadastro estão menos 
expostas a penalização pelo poder público, o que pode influenciar a dinâmica de 
desmatamento. Estudos mais detalhados quanto a dinâmica de uso do solo nas áreas 
dos projetos devem ser realizados para compreender essa comportamento, uma vez que 
o custo de oportunidade do uso da terra, as condições de mercado, a infraestrutura, a área 
remanescente florestal, a situação fundiária e o perfil socioeconômico dos produtores 
rurais e da região onde se localizam influenciam sobremaneira essa dinâmica (Azevedo 
et al 2017; L´Roe et al 2016).
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Figura 5 – Porcentagem de área desmatada em propriedades até 4MF dentro do CAR (SICAR) e fora do SICAR (Base do 
SIGEF) nos Biomas Amazônia e Cerrado

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Prodes/Inpe, dados do Sicar até maio de 2019 e dados do SIGEF. 

Instrumentos econômicos de apoio à regularização ambiental e de proteção das áreas 
remanescentes, como os previstos no Artigo 41 do Código Florestal, são fundamentais 
para proteção da vegetação nativa remanescente e recuperação das áreas degradadas 
para cumprimento do Código. Aqueles proprietários que não têm cobertura vegetal 
adequada ao que preconiza a legislação deverão recuperar as áreas degradas, porém 
aqueles proprietários que possuem mais vegetação do que o exigido pela lei podem 
converter as áreas de vegetação remanescente (Rajão et al 2012; Azevedo and Saito 
2013). Isso pode responder em parte ao aumento do desmatamento especialmente nas 
propriedades do Cerrado, onde a reserva legal é de 20%-35% da área da propriedade.

Um estudo sobre o efeito do CAR no desmatamento realizado em áreas de até 4MF na 
Bahia e Piauí mostrou que 36% e 42%, respectivamente, dos proprietários que possuíam 
excedente de vegetação em relação ao requerido por lei tinham intenção de converter 
a área para uso agropecuário (Rasmussen et al 2017). A aplicação de instrumentos 
econômicos para a proteção de áreas de excedente de vegetação nativa, como as Cotas 
de Reserva Ambiental (CRA) são fundamentais para proteção dos remanescentes de 
vegetação nativa, porém pouco se avançou na implementação desses instrumentos 
(Rasmussen et al 2017). 

As análises qualitativas realizadas neste estudo, descritas na próxima seção, mostram 
que o CAR apesar de ser um instrumento utilizado no licenciamento, no monitoramento e 
na fiscalização da maioria dos órgãos ambientais estaduais entrevistados, não é utilizado 
na sua total potencialidade pela falta de confirmação das informações declaradas, que 
deve ser obtida na análise dos cadastros pelos órgãos ambientais responsáveis. Além 
disso, as prioridades de monitoramento e fiscalização das agências estaduais focam em 
empreendimentos licenciados e UCs, não englobando as pequenas propriedades rurais. 
Ainda, a utilização do crédito rural, cujo acesso hoje é condicionado ao CAR, é associada 
com atividades produtivas convencionais, por sua vez relacionadas com o desmatamento 
(Assunção et al 2013).

As políticas de assistência técnica e extensão rural, que deveriam auxiliar a produção 
rural com utilização de boas práticas produtivas, são hoje insuficientes e inadequadas 
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para atender a demanda da agricultura familiar, público predominante nas pequenas 
propriedades rurais. Uma análise realizada no estado do Pará no período de 2007 a 
2013 demonstrou uma redução no desmatamento em áreas de pequenas propriedades 
(100–300 ha) registradas no CAR. Nesse estudo, pequenas propriedades participantes 
do programa Terra Legal apresentaram redução do desmatamento no período analisado, 
uma vez que a ocorrência de infrações ambientais poderia cancelar o processo de 
titulação.  O estudo indicou ainda que o CAR tem potencial de ser instrumento de apoio à 
redução do desmatamento se combinado a implementação de um conjunto de incentivos 
à conservação dos remanescentes de vegetação nativa (L´Roe et al 2016). Os resultados 
desse estudo demonstram a importância da validação do CAR e sua utilização associada 
a outras políticas como forma de gerar resultados positivos no controle do desmatamento 
nas propriedades rurais. 

Utilizando a metodologia do Ministério do Meio Ambiente (MMA) aprovada pelo Comitê 
Técnico do Fundo Amazônia (MMA, 2018), a análise demonstrou que os projetos de CAR 
apoiados contribuíram para evitar o desmatamento de 8.571 quilômetros quadrados no 
período de 2014 a 2018. No bioma Amazônia, a análise demonstrou que 8.244 quilômetros 
quadrados de desmatamento foram evitados no período anteriormente citado, enquanto 
no Cerrado foram 327 km² (Figura 6). 

Figura 6 – Gráfico para cálculo da linha de base e desmatamento evitado para os projetos do bioma Amazônia e Cerrado

Fonte: Elaboração própria a partir da metodologia de cálculo do MMA 2018 e dados SICAR e Prodes/Inpe.

Em termos de emissões, os projetos contribuíram para evitar a emissão de cerca de 404,7 
milhões de tCO2, sendo 400 milhões de tCO2 evitadas no bioma Amazônia e 4,7 milhões 
de tCO2 no bioma Cerrado (Figura 7). Esse valor é maior que a quantidade de emissões 
evitadas que o estado do Acre alcançou no período de 2012 a 2015, que foi de 4,102 
milhões de tCO2 (IMC, 2019).
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Figura 7 – Emissão de CO2 em toneladas evitada e ocorrida em toneladas no período de 2014 a 2018 e projeções para 
2019 e 2020, respectivamente, nos biomas Amazônia e Cerrado.

Fonte: Elaboração própria a partir da metodologia de cálculo do PPCDAm e dados SICAR e Prodes/Inpe. 

 

 
3.2 ANÁLISES QUALITATIVAS SOBRE O APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

A análise qualitativa dos impactos dos projetos buscou verificar a aplicação do CAR 
dentro dos temas que serão apresentados a seguir. Apresenta-se uma síntese das 
respostas (Figura 8), ao final desta seção. Os resultados das análises qualitativas estão 
apresentados pelos temas analisados.   

De maneira geral, o principal entrave para utilização do CAR em outras políticas se deve ao 
fato da base não estar analisada, o que pode acarretar inconsistências no planejamento e 
aplicação das leis e procedimentos. Outro fator que impacta o compartilhamento e uso da 
base do CAR é a falta de integração entre departamentos dentro da Organização Estadual 
de Meio Ambiente (OEMA) e entre esta e outros órgãos de governo. Em alguns casos a 
OEMA também não dispõe de sistema integrado de informação e bases de dados, por 
conta de limitações técnicas e tecnológicas, como é o caso do Maranhão.

 
 
3.2.1. MONITORAMENTO E CONTROLE
 
A estruturação das secretarias com infraestrutura física e tecnológica, sistemas de 
análise geoespaciais e bancos de dados com informações ambientais georreferenciadas 
contribuiu diretamente para o aumento da capacidade de controle e monitoramento 
dos estados. O CAR é utilizado no licenciamento ambiental em todos os estados, e a 
maioria também o utiliza na fiscalização e responsabilização de proprietários rurais por 
ilícitos ambientais. A inserção dos cadastros de propriedades de até 4MF tem ampliado a 
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capacidade e a capilaridade dos estados em realizar a gestão ambiental. Sem o apoio do 
Fundo Amazônia os estados não teriam recursos humanos, financeiros e de infraestrutura 
para ampliar o cadastramento dessas propriedades.

Em relação à fiscalização, o CAR é utilizado, em sete estados, para priorizar áreas onde a 
fiscalização vai atuar (Figura 8). Esta priorização se dá uma vez que o cadastro possibilita 
a identificação do responsável pelo imóvel, além de ser parte inerente ao processo de 
licenciamento ambiental. Entretanto, é importante observar que, de maneira geral, a 
fiscalização prioriza áreas com licenciamento ambiental, UCs e áreas com alertas de 
áreas significativas de desmatamento, uma vez que a estrutura hoje não é suficiente para 
toda a demanda existente de fiscalização. O estado do Espírito Santo, por exemplo, utiliza 
um tablet com acesso a base de dados da secretaria em tempo real nas ações de campo.

Os entrevistados apontaram a base do CAR como instrumento fundamental para o 
processo de responsabilização, uma vez que permite a identificação de quem está 
responsável pela propriedade de maneira mais atualizada do que a base fundiária hoje 
permite identificar. No caso de sobreposição de CAR na base, todos os responsáveis pelo 
CAR são notificados e devem apresentar documentos comprobatórios de titularidade da 
terra. Quando esses documentos não são suficientes, os proprietários devem procurar 
o órgão fundiário para resolução do conflito. Em alguns casos, os registros podem ficar 
com pendência ao longo desse processo e serem judicializados.

 
3.2.2. ORDENAMENTO TERRITORIAL E FUNDIÁRIO
 
Considerando o caráter declaratório no SICAR e o esforço para o povoamento da base, 
afirma-se que atualmente a malha dos imóveis georreferenciados no CAR é maior que o 
cadastro fundiário. Para os órgãos de gestão fundiária, o acesso a malha do CAR permite 
o aprimoramento e a redução dos custos nas operações de aquisição de serviços de 
georreferenciamento de glebas e parcelas, assim como pode orientar as operações de 
fiscalização de imóveis quanto aos aspectos fundiários.

O acesso e análise dos dados do CAR pode produzir subsídios importantes à tomada de 
decisão quanto ao ordenamento territorial considerando a dinâmica de uso e ocupação 
do solo. É importante destacar que o CAR não tem caráter fundiário, porém, por ser 
um cadastro atualizado, tem potencial de apoiar a atualização da base fundiária. Essa 
demanda sobre os órgãos fundiários tem crescido com o aumento do uso do CAR em 
outras políticas públicas, uma vez que é o aspecto fundiário que deve ser resolvido em 
diversos casos de sobreposição de cadastros. 

No estado do Ceará, os 109 municípios selecionados para serem focais no projeto foram 
aqueles que já haviam passado por um processo de atualização da base fundiária pelo 
órgão responsável. Dessa forma, a estratégia de cadastramento utilizou a base fundiária 
como orientação, ao mesmo tempo que retornou necessidades de atualização da base 
para os órgão fundiários. As principais necessidades identificadas são relacionadas aos 
desmembramentos de propriedades que não constavam na base fundiária. 

No caso do estado do Pará, a tentativa de articulação com órgão fundiário é antiga. O 
Instituto de Terras do Pará (ITERPA), órgão de terras do estado, acompanha o projeto 
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desde o início, sendo onde se imaginava que a regularização fundiária pudesse apoiar 
o início do cadastramento. Entretanto este cenário não se consolidou, e apenas após a 
mudança de gestor do órgão houve maior envolvimento no processo. O caso do Pará será 
abordado de maneira mais completa na seção de estudo de caso do presente trabalho. 

A segunda atualização do 2º Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) de Rondônia 
utilizou o CAR para correção de bases, como hidrografia, estradas e limites das UCs, e 
de dúvidas entre fisionomias de Cerrado e Amazônia. O zoneamento do estado altera 
a RL, influenciando a área a ser recomposta. No Acre, o zoneamento foi atualizado 
recentemente, utilizando a base do CAR como referência, e a nova gestão está analisando 
o documento, para sua publicação. Em Roraima, o ZEE está em processo de elaboração 
e irá utilizar o CAR para identificação de áreas prioritárias para conservação. Em alguns 
estados, o ZEE está em fase de elaboração, como é o caso do Maranhão, e, em outros, só 
existe o Macrozee desatualizado.

 
3.2.3. CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
 
No item Conservação da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, a principal contribuição 
dos projetos, com o aumento de cadastros, é dada pelas áreas georreferenciadas de RL 
e de preservação permanente (APP) identificadas pela análise automática produzida 
pelo SICAR. As informações disponíveis possuem grande potencial de contribuição 
para análises e subsídios para tomadas de decisão no planejamento das medidas de 
conservação da biodiversidade (local e paisagem) e dos corredores ecológicos, assim 
como nos cálculos de valoração de serviços ecossistêmicos em escala. 

A atual ferramenta com base na análise automática oferece áreas georreferenciadas dos 
ativos e passivos ambientais, possibilitando a indicação inicial de áreas prioritárias para 
conservação, recuperação e restauração ambiental. Entretanto, o uso dessas informações 
nas políticas públicas é afetado pelo pequeno número de cadastros analisados até o 
momento, o que traz incertezas sobre a real existência e quantitativos de remanescentes 
e passivos florestais.

Em termos de recursos hídricos, Bahia e Pará estão utilizando o CAR no processo de 
gestão de recursos hídricos. No Acre, o CAR não é hoje obrigatório no pedido de outorga de 
água, mas o setor responsável está ajudando a qualificar as áreas mais degradadas para 
proteção de recursos hídricos na Bacia do Rio Acre e nas Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs). Ademais, nove dos 11 estados analisados (82%) não utilizam a base do CAR para 
o planejamento do uso desses recursos e falta diálogo entre setores dentro das OEMAs 
para integração de políticas. Além disso, falta a análise da base do CAR, incluindo sua 
utilização, o que pode gerar inconsistências entre os dados e a realidade. 

No indicador de recuperação de áreas degradadas, quatro estados já iniciaram 
a implementação de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas 
(PRADAs). Dentre eles, a Bahia está monitorando todos PRADAS existentes, de acordo 
com a capacidade do órgão. Os estados do Acre, Paraná e Rondônia estão com o 
acompanhamento da recuperação de áreas focada em áreas prioritárias. No caso do 
Acre, as áreas prioritárias para análise estão relacionadas as áreas focais dos programas 
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para Redd Early Movers (REM) e o Banco Mundial. Em Rondônia, as áreas prioritárias 
são as mesmas do Projeto Fundo Mundial para o Meio Ambiente (em inglês, GEF, Global 
Environmental Facility) e Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), em áreas em torno de 
unidades de conservação (UCs_ e naquelas embargadas antes de 2008. No Paraná, o CAR 
é utilizado na identificação das áreas recuperação de APPs e RL degradadas, priorizando 
a recuperação em bacias hidrográficas, num esforço conjunto dos Ministérios Público 
Estadual e Federal. De maneira geral, os estados utilizam o módulo PRA do SICAR para 
realização das análises, mas, em alguns casos, a secretaria realiza a análise fora do 
sistema, de modo a integrar outras informações relevantes.

 
 
3.2.4. ASPECTOS ECONÔMICOS
 
O cadastramento de pequenas propriedades tem efeito importante na ampliação da 
possibilidade de acesso a crédito rural desses proprietários. Esse é o público mais 
invisibilizado por questões sociais e de isolamento, e sua representação no CAR avançou 
de modo importante devido aos projetos apoiados. Porém, os impactos ainda são iniciais 
e mínimos no que tange ao acesso a mercados institucionais (falta de regulamentação). 

Foi estabelecido no Código Florestal que, após cinco anos de sua publicação, as 
instituições financeiras poderiam conceder crédito agrícola, em qualquer de suas 
modalidades, somente a proprietários de imóveis rurais que estivessem inscritos no CAR 
e que comprovassem sua regularidade nos termos da referida lei. Apesar de terem havido 
prorrogações nesse prazo, a resolução BACEN nº 4663/2018 estipulou que, a partir de 1º 
de janeiro de 2019, a regra começasse a valer para todos. Nas entrevistas, foi observado 
que essa regra está sendo seguida em todos os estados. No caso do Mato Grosso do Sul, 
os bancos requerem o licenciamento ambiental, sendo o CAR uma das etapas obrigatórias. 
Entretanto, nesse estado, a agricultura familiar é isenta de licenciamento, o que torna o 
efeito do CAR da tomada de crédito menos expressivo para esse grupo.

Em relação aos mercados privados, iniciativas como o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) da Pecuária, liderada pelo Ministérios Público, tem condicionado a venda 
dos produtos dessa cadeia ao cadastramento dessas propriedades no CAR. A Influência 
no acesso a mercados para os proprietários que tem CAR ainda é um aspecto a ser 
aprimorado. Em todos os estados da Amazônia, a compra de carne está condicionada 
ao registro no CAR, em função do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Pecuária 
assinado pelos frigoríficos com o Ministério Público. O Pará é o estado em que o 
monitoramento do TAC da Pecuária é feito com maior detalhamento. No caso do Acre, 
há um monopólio de compra de carne pela empresa JBS, que prontamente exige o CAR. 
No Amazonas, a indústria de pallet está comprando de quem tem CAR. Hoje, todos os 
produtos madeireiros precisam ser oriundos de propriedade com CAR, uma vez que essa 
é uma exigência da legislação florestal do Sistema Nacional de Controle de Origem dos 
Produtos Florestais (SINAFLOR), gerido pelo IBAMA. Ainda não foi observada alteração 
no acesso a mercado por conta do CAR na Bahia e Paraná, e os entrevistados dos demais 
estados não souberam responder. 

Nas compras públicas, a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) exige o CAR 
para participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que, sendo um programa 
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federal, atinge todos os estados. Entretanto o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), apesar de ser federal, é gerido localmente e depende de orientações estaduais 
e municipais. Dessa forma, é necessária regulamentação estadual para inserção dessa 
exigência. O Pará foi o único estado em que essa exigência está sendo feita no nível estadual. 

No Amazonas, o CAR é exigido no âmbito do Programa de Regionalização do Mobiliário 
Escolar (PROMOVE), uma vez que envolve produtos madeireiros. Os demais estados 
declararam que a integração entre secretarias e a inserção do CAR como critério para 
compras públicas ainda não foi efetivado. Observou-se ainda que, em todos estados não 
existem preços diferenciados de produtos oriundos de propriedades com CAR. Assim, o 
cadastro demonstra caráter regulador, mas não é utilizado para políticas de preços para 
pequenos produtores. 

 
3.2.5. INSTRUMENTOS NORMATIVOS
 
O fortalecimento dos estados por meio dos projetos de apoio ao CAR, com ênfase na 
gestão, contribuiu positivamente com os avanços normativos estaduais e em alguns 
casos municipais. A fim de assumir competências no processo de descentralização 
influenciado pela Lei Complementar No 140/2011, estados e municípios tiveram avanços 
na publicação de normas de gestão ambiental. O desenvolvimento do sistema nacional 
e do banco de dados do CAR são ativos que incentivam o fortalecimento da gestão 
ambiental descentralizada. A implementação dos projetos teve impactos na definição 
de instrumentos normativos de valoração de serviços ecossistêmicos e em incentivos e 
políticas de pagamento de serviços ambientais.

A exceção do Ceará e do Espírito Santo, que tem um decreto e instrução normativa que 
orienta o cadastramento, os demais estados avançaram sob a regulamentação de seus 
Programas de regularização ambiental. Os estados do Acre, Pará e Bahia destacaram o 
apoio do projeto para elaboração das leis relativas ao PRA. Em Rondônia, a política foi 
elaborada com apoio da GIZ, por meio da parceria com o BNDES. Os demais estados tem 
legislação do PRA anterior à implementação do projeto. 

Em relação aos instrumentos econômicos, o Acre avançou na regulamentação com apoio 
do projeto. A Lei que instituiu o PRA do estado prevê a compensação de RL através da 
aquisição de Cotas de Reserva Ambiental (CRA). A lei prevê também a recomposição 
florestal com pagamento por serviços ambientais, no âmbito do Sistema de Incentivo a 
Serviços Ambientais (SISA) do Acre.  Os demais estados não tiveram apoio do projeto no 
avanço da regulamentação de instrumentos econômicos. 

De maneira geral, os municípios alvo dos projetos, e do processo de cadastramento 
tiveram papel importante na divulgação de mutirões, atividades e disponibilização de 
infraestrutura física. No Pará, o envolvimento dos municípios se dá de maneira sistemática, 
com a realização do CAR pelos municípios. Entretanto, esses municípios ainda não têm 
capacidade de análise. Nesse estado, o processo de fortalecimento dos municípios se dá 
no âmbito do Programa Munícios Verdes (PMV), que trabalha com o fortalecimento da 
gestão ambiental local controle do desmatamento desde 2007.
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BOX 1: INTERCÂMBIO DE PROJETOS

A partir da oficina de Intercâmbio de Projetos foi identificado que o apoio do Fundo 
Amazônia foi fundamental para o avanço de implementação da política de regularização 
ambiental, conferindo aos estados e parceiros as condições físicas e humanas de 
operacionalização e implementação da política de forma ampla. É evidente que, com o 
avanço de implementação da política de regularização ambiental com base nas soluções 
tecnológicas e infraestrutura física e humana, foi possível um forte avanço no povoamento 
do cadastro – fase de inscrição – e os estados alcançaram resultados sinérgicos notáveis, 
como sumarizado a seguir. O relatório completo da Oficina de Intercâmbio está disponível 
no Anexo 7.10.

i.  A municipalização da política é um exemplo de avanço do pacto federativo, que 
evidencia as contribuições dos projetos não somente quanto a política regularização 
ambiental, ou seja a Lei 12.651/2012 e sua regulamentação, mas que avançou nas 
questões relacionadas aos direitos difusos ao meio ambiente e na Política Nacional 
de Meio Ambiente, ao se perceber municípios assumindo atribuições relacionadas ao 
cadastro/análise e consequentemente ao licenciamento ambiental; 

ii. A constituição do banco de dados dos imóveis rurais é um ativo inquestionável nas 
mãos dos estados municípios e da sociedade. Certamente o banco de dados atual tem 
grande potencial para criar oportunidades de valoração de serviços ecossistêmicos, 
normatizar incentivos e políticas de pagamento de serviços ambientais; 

iii.  Os resultados obtidos apontam para a vocação de integração do CAR com outras 
políticas;

iv.  A integração da gestão fundiária e ambiental é irreversível e necessária ao bom 
funcionamento, aplicação e eficiência das políticas fundiárias e ambientais; 

v.  Etapas atuais e futuras da política de regularização ambiental dependerão de apoio, bem 
como órgãos estaduais de meio ambiente necessitam de recursos físicos e humanos 
para o avanço em escala da análise e, certamente, em conjunto com a sociedade 
rural, necessitarão de programas e soluções que tornem viável a recuperação dos 
passivos ambientais – o desenvolvimento de técnicas de restauração eficientes e 
economicamente viáveis; 

vi.  O público mais invisibilizado por questões sociais e de isolamento ainda necessita de 
atenção na fase de cadastro.

 
3.2.6. GOVERNANÇA 

Os projetos forneceram material fundamental para o andamento da agenda de 
governança do Código Florestal com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), que, desde 2014 
reúne representações dos estados para discutir demandas de customizações do sistema, 
orientações legais referentes as lacunas de normatização, entre outras. As discussões 
técnicas nesses espaços de trabalho serviram tanto ao fortalecimento do SICAR quanto 
ao aprimoramento dos módulos estaduais.    
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As campanhas de comunicação e capacitação de atores locais sobre o CAR e a 
regularização ambiental ampliaram o conhecimento da população do interior dos 
estados sobre o Código Florestal, suas exigências e monitoramento. Esse movimento foi 
reconhecido como uma forma de interiorização da presença do estado em áreas remotas 
e vulneráveis.

A implementação do CAR com povos e comunidades tradicionais (PCTs) é ainda um 
desafio, uma vez que esses grupos têm particularidades em termos de territórios e 
legislação. O apoio do Fundo Amazônia ao cadastramento estimula a internalização da 
demanda de cumprimento das políticas voltadas a esse público nas OEMAs. Nota-se que 
o apoio do Fundo Amazônia cria uma possibilidade eficiente de avanço nesse sentido, 
bem como na articulação entre diferentes agências de governo na implementação de 
políticas relacionadas. 

Nos estados do Ceará, Maranhão e Pará, os beneficiários dos projetos tiveram contribuição 
direta na elaboração do projeto. O Ceará realizou reuniões com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) e 
Federação de Agricultura, pois entendia que o CAR integra não só a política ambiental, 
mas a política de desenvolvimento rural. O estado enfrentou resistências do setor da 
agricultura familiar no começo da discussão, pois não havia o entendimento do que era o 
cadastro e havia o receio dele servir apenas para punir os agricultores. 

No Maranhão, o projeto foi desenhado em resposta a demanda dos movimentos sociais da 
agricultura familiar e de PCTs. Para o projeto, foi criado um Comitê Estadual de Discussão 
do Código Florestal do estado, composto pelas Secretaria de Igualdade Racial (SEDIHOP), 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) e o 
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC). A discussão 
sobre o CAR da agricultura familiar e PCTs está acontecendo nesse espaço. Os movimentos 
sociais solicitaram um Grupo de Trabalho (GT) CAR – criado por uma Portaria SAF – para 
acompanhar a execução do projeto em específico, que é composto por representantes das 
SAF, dos sindicatos patronais e de trabalhadores da agricultura, dos movimentos sociais 
do campo e das associações de PCTs. No Pará, a estratégia do projeto foi elaborada a 
partir das demandas apresentadas pelo setor nos Pactos Locais Municipais e nas reuniões 
do Comitê de Gestão Orçamentária (COGEO) do PMV. No PMV, os municípios estabelecem 
metas de CAR como parte de seus compromissos com o programa. 

No Amazonas há, desde 2014, um GT Interinstitucional dentro do Conselho Estadual 
de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) para discussão do CAR. Parte dessa 
discussão orientou a elaboração desse projeto. Além disso, Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Amazonas (FETAGRI), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Amazonas (FAEA) e Conselho Nacional das Populações Extrativistas do Amazonas 
(CNS) são parceiros na mobilização dos atores para o cadastro. Essas organizações já 
estavam mobilizadas no projeto anterior com o Fundo Amazônia (reflorestamento) e se 
mantiveram parceiras nesse novo projeto de cadastramento. Já no Paraná, o entrevistado 
declarou que a experiência prévia de trabalho com os municípios e entidades da agricultura 
familiar foram utilizadas no processo de elaboração do projeto. 

A maior parte dos conflitos declarados pelos entrevistados são relacionados a sobreposição 
de cadastros na base. Para fins dessa pesquisa, não consideramos conflitos de sobreposição, 
uma vez que não configuram conflitos entre implementadores e beneficiários. Em termos de 
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conflito de implementação, os estados do Acre e da Bahia observaram que não há conflitos 
com os beneficiários. Rondônia indicou que no início do cadastramento havia resistência ao 
CAR por receio de penalidades.

Dentre os estados que declaram haver conflitos, o Paraná destacou uma situação com 
PCTs, que fizeram uma manifestação junto a Defensoria Pública alegando que não estava 
sendo respeitada a Consulta Livre, Previa e Informada (CLPI) no processo no processo de 
cadastramento. A CLPI realmente não estava no Termo de Referência (TdR) e, mesmo 
após ter sido feito um aditivo com a empresa, esta não quis dar continuidade ao processo. 
No Pará também foram relatados conflitos com os quilombolas, mas que não são foco 
do projeto. O estado da Bahia utiliza o atendimento do Sistema Estadual de Informações 
Ambientais e de Recursos Hídricos (SEIA) para orientar resolução de conflitos e repasse 
de informações. 

No Paraná a resolução de conflitos passou a se dar com a atuação da Defensoria Pública, que 
media a questão entre os beneficiários e a SEMA. Os demais estados não têm mecanismo 
previsto para resolução de conflitos com beneficiários. No caso das sobreposições do 
CAR na base, os procedimentos variam um pouco, entretanto seguem um padrão. Os 
envolvidos devem apresentar documentação fundiária e, se esses não forem suficientes, 
os pares devem recorrer ao órgão fundiário e, em última instancia, à justiça.

Em termos de escalabilidade, no Acre, foi destacada a inclusão do CAR no licenciamento 
ambiental e a sua utilização como instrumento na elaboração do novo ZEE (em análise 
pelo governo). Em Rondônia, também foi destacado a inclusão do CAR no licenciamento 
ambiental. O entrevistado do Paraná destacou a importância da infraestrutura instaurada, 
que apoia outros trabalhos da secretaria e não apenas a implementação do Código Florestal, 
assim como a possibilidade de realizar a análise do CAR, permitindo que o instrumento 
seja utilizado em diversas políticas públicas. O Pará destacou o arcabouço institucional 
elaborado, que diminui a chance de retrocesso na área, e a metodologia utilizada pela 
SEMA para cadastramento, que está sendo incorporada pelo ITERPA e Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). No Mato Grosso do Sul, eles destacaram o 
aprimoramento do sistema Siriema, que tem dirimido conflitos e acelerado processos. 
A metodologia de realização do CAR parcialmente online está sendo replicada com as 
empresas que estão trabalhando no cadastramento. 

Observa-se, ainda, que o estado do Ceará não incorporou parte do trabalho a outras 
iniciativas públicas. Já os estados do Maranhão, Amazonas, Roraima e Espirito Santo 
ainda não iniciaram a implementação do projeto, não tendo resultados de escala. 

A estratégia de sustentabilidade tem nos marcos normativos os pilares para minimizar 
possíveis retrocessos no âmbito da implementação do Código Florestal. No Amazonas, a 
SEMA está trabalhando a atualização da Lei de Licenciamento Ambiental, que irá regrar a 
exigência do CAR validado como etapa inicial do licenciamento no estado. Estão avançando 
também em definições técnicas, procedimentos e formas de contrato terceirizado 
para CAR em territórios de PCTs, de modo que, quando o recurso for disponibilizado, o 
projeto possa ser implementado com fluidez. Em Rondônia, a estratégia é captar outros 
recursos e parcerias para avançar na análise do CAR, o que permitirá seu uso como base 
de dados para diversas políticas. O estado conta atualmente com o projeto GEF e KfW 
para contratação de pessoal para análises e aquisição de equipamentos e softwares para 
monitoramento do PRA. 
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Já o Pará fortalece competências para parceiros realizarem análises. A Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e municípios são parceiros nessa 
implementação. Além disso, a equipe prevê a alteração dos critérios do ICMS Verde, 
uma vez que as metas de CAR estão sendo batidas, sendo necessário agora estimular a 
validação. Hoje o ITERPA já tem sistema integrado com o CAR, o que abre espaço para o 
avanço na integração entre essas áreas. 

Alguns estados possuem apenas elementos para sustentabilidade. O Acre montou um 
Escritório de Projetos no qual não apenas o projeto com o Fundo Amazônia, mas outros, com 
KfW, BID, e Paisagens Sustentáveis, estão sendo geridos. Essa é uma forma de compartilhar 
aprendizados. Entretanto, falta estratégia para alinhamento institucional para a melhor 
implementação dos projetos e das políticas as quais eles estão relacionados. Além disso, é 
necessário mais apoio financeiro para a etapa de análise do CAR, uma vez que o Instituto de 
Meio Ambiente do Acre (IMAC) tem estrutura reduzida para a demanda existente. 

No Maranhão, além do apoio das ferramentas do SFB, há intenção de se ter novos projetos 
para apoiar a análise do CAR. A SEMA-MA está discutindo a possibilidade de iniciar o 
processo pelas grandes propriedades, uma vez que é a demanda do licenciamento não 
abrange a agricultura familiar, que é isenta.
 
Figura 8 – Resultado da pesquisa sobre o impacto do CAR em políticas públicas por tema de atuação.

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das entrevistas. Nota: A categoria Não se Aplica (N.A) foi utilizada no 
caso dos estados onde os projetos não foram iniciados, ou estão em estágio muito inicial de implementação. Ao todo, 
implementadores de projetos de 11 estados participaram da pesquisa.
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BOX 2: ESTUDO DE CASO: PROJETOS APOIADOS NO PARÁ

O apoio do Fundo Amazônia ao estado do Pará foi analisado com maior detalhamento 
por apresentar como principal característica a contribuição dos projetos para o Programa 
Municípios Verdes (PMV). Criado em 2011 num esforço entre Governo do Estado, Ministério 
Público, IBAMA e sociedade civil (sindicatos e ONGs), o programa tem como objetivo o 
controle do desmatamento através do fortalecimento da produção rural sustentável, do 
ordenamento territorial e fundiário e do apoio à gestão ambiental municipal.

Uma das principais estratégias do PMV é a implementação do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) como instrumento para o monitoramento e controle do desmatamento. Nesse 
contexto, o Fundo Amazônia apoiou tanto a execução de projeto pelo estado, via apoio da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e do Núcleo Gestor 
do PMV, como por organizações da sociedade civil, via apoio do Instituto Homem e 
Meio Ambiente (IMAZON) e da The Nature Conservancy (TNC). Além do cadastramento, 
o projeto PMV apoiou a estruturação das secretarias em termos de infraestrutura de 
veículos, computadores, sistema e imagens de alta definição, além da capacitação dos 
gestores para realização e análise do CAR e dos alertas de desmatamento. A execução 
dos projetos envolveu o órgão fundiário (ITERPA) e de assistência técnica e extensão rural 
(EMATER-PA). 

A análise do desmatamento realizada nos municípios apoiados pelos projetos demonstra 
uma tendência de redução do desmatamento nas áreas de CAR de até quatro módulos 
fiscais (4MF) (Figura 2). Apesar de não ser possível estabelecer uma relação de causa e 
efeito, pode-se inferir que o conjunto de ações que têm sido implementadas nos municípios 
e áreas cadastradas de até 4MF com apoio do Fundo Amazônia estão sendo efetivas no 
apoio ao controle do desmatamento nas áreas beneficiadas no Pará. Outros pontos de 
destaque da pesquisa são:

i. O primeiro apoio do Fundo Amazônia ao governo do estado do Pará (Projeto SEMAS-
PA) possibilitou ao estado ter capacidade técnica e de infraestrutura para realizar o 
monitoramento do desmatamento. Como resultado, foi criado o Centro Integrado de 
Monitoramento Ambiental (CIMAM) e a publicação da Lista de Desmatadores Ilegais 
(LDI). O estado do Pará é hoje o único em que a base do CAR é disponível de forma 
completa no site da SEMAS.

ii. O apoio do Fundo Amazônia foi fundamental para a adaptação do Sistema Integrado 
de Monitoramento e Licenciamento Ambiental (SIMLAM) ao SICAR, possibilitando a 
integração do estado ao sistema nacional e uma interface mais amigável para o uso 
dos municípios. 

iii. O Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária do Estado do Pará (SICARF) é 
hoje integrado ao SICAR, com o CAR sendo utilizado como referência da ocupação 
territorial. Até o final do ano de 2019, qualquer alteração de titularidade só será 
autorizada mediante a apresentação do CAR sem pendências. A regularização 
fundiária é fundamental para dar segurança jurídica e viabilizar os investimentos 
em recuperação de áreas degradadas, além de combater o desmatamento para a 
especulação fundiária. 
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iv. As áreas cadastradas são prioritárias para prestação de serviço de assistência técnica 
e extensão rural pela EMATER-PA. O órgão é reconhecido hoje pela sua capilaridade 
nos municípios e pode contribuir para análise e recuperação de áreas degradadas 
com base produtiva. 

v. A análise do CAR é reativa e prioriza processos do licenciamento ambiental. A 
participação dos municípios na análise do CAR será fundamental para o atendimento 
da demanda existente, que soma em torno de 401.454 cadastros de áreas até 4MF 
nos municípios beneficiados. Ainda há demanda de CAR para pequenas propriedades 
e Povos e Comunidades Tradicionais.

vi. O CAR é pré-requisito do licenciamento ambiental dos 120 municípios habilitados 
no estado. Porém, a capacidade de análise de CAR dos municípios é pequena, 
e a demanda ainda fica sob responsabilidade da secretaria estadual (SEMAS). Os 
municípios de Paragominas, Dom Eliseu e Ulianópolis são os únicos que hoje fazem 
análise do CAR. 

vii. Mesmo com a fragilidade institucional das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, 
a capacidade técnica e de infraestrutura que se instalou com apoio dos projetos 
permaneceu o mesmo depois das últimas eleições municipais.

viii. A atuação da sociedade civil e governo do estado possibilitou um ambiente de diálogo 
e reforço mútuo das ações realizadas, com o envolvimento de vários atores sociais 
ampliando a capilaridade das ações no território. 

ix. Os projetos realizados pela sociedade civil têm papel importante em desenvolver e 
testar metodologias e abordagens. Porém, é preciso um constante alinhamento entre 
os projetos executados pela sociedade civil e os órgãos públicos relacionados para 
que as abordagens e as metodologias desenvolvidas em escala piloto ganhem, de 
fato, a escala territorial de política pública. 

x. O CAR é um instrumento que pode ser utilizado tanto para o planejamento da paisagem 
quanto para o planejamento da propriedade rural. Para tanto, é fundamental que o 
Programa de Regularização Ambiental (PRA) e os Planos de Recuperação Ambiental 
sejam iniciados. Atualmente, em termos práticos, quem tem passivo ambiental e 
quem está em conformidade com a legislação está na mesma condição.



4. RECOMENDAÇÕES
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Os resultados observados neste estudo trazem importante recomendações para o Fundo 
Amazônia:

• Utilizar uma matriz orientadora para análise de projetos pelo Fundo Amazônia. A 
matriz traria um roteiro para análise não apenas dos objetivos dos projetos, mas 
também possibilitaria uma visão do contexto e elementos habilitantes para sua 
implementação. Dessa forma, poder-se-ia trabalhar com maior conhecimento do 
contexto dos estados em que vai se dar a implementação do projeto, apoiando a 
definição de estratégias de maneira mais organizada, o que poderia garantir mais 
sucesso nos projetos apoiados.

• O apoio a elaboração de marcos normativos é muito importante para projetos de 
regularização ambiental. Alguns estados, não tem ainda seus marcos normativos 
publicados, o que deixa em aberto os procedimentos básicos que devem reger a análise 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Mesmo que o Fundo Amazônia não vá apoiar a 
elaboração de marcos normativos, essa pode ser uma contrapartida dos estados. 

• Na mesma linha das contrapartidas que os estados poderiam apresentar ao Fundo 
Amazônia, está a integração entre as diferentes áreas das Organizações Estaduais de 
Meio Ambiente (OEMA) e dessas com órgãos chave na gestão ambiental e florestal. 
Por exemplo, a disponibilização da base do CAR para fins de planejamento de 
recursos hídricos é algo relativamente simples, que pode ser implementado à baixo 
custo. Mesmo que ainda haja inconsistências nas bases dado do CAR, a requisição 
do CAR para concessão de outorga já é uma medida que pode ser implementada, aos 
moldes do que acontece com o licenciamento ambiental.  

• O Fundo tem o potencial de apoiar a disseminação de boas soluções encontradas 
nos projetos pela Amazônia. Explorar esse papel de fomentador de novas soluções 
e de catalisador da troca de experiências pode ser mais explorado, havendo grande 
possibilidade de impactos positivos.

• É preciso ter maior clareza e articulação entre os projetos e as políticas de clima 
e redução do desmatamento para que sejam garantidos resultados efetivos e 
eficientes. Hoje os Planos de Controle do Desmatamento estão defasados na maioria 
dos estado, e não são estratégias que orientam ações de governo.

• Sabemos que o monitoramento e controle tem papel importantíssimo na redução 
do desmatamento, mas é preciso que se avance nos instrumentos econômicos que 
apoiem a regularização e a manutenção dos estoques florestais. Além disso, é preciso 
investir em atividades econômicas que valorizam a floresta, o manejo florestal e de 
produtos não madeireiros e a agricultura de baixo carbono, como alternativas aos 
modelos de exploração irracionais dos recursos. O envolvimento do setor privado é 
fundamental para criação de soluções produtivas alternativas.

• A sinergia com outros projetos de cooperação internacional, tais como a carteira de 
projetos do Programa de Investimento Florestal (FIP), pode fortalecer as possibilidades 
de sustentabilidade das iniciativas apoiadas. 

4. RECOMENDAÇÕES
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• A ampliação do apoio do Fundo Amazônia ao cadastramento de povos e comunidades 
tradicionais (PCTs) pode estimular o desenvolvimento de metodologias inovadoras 
para atender a demanda deste público.

• A utilização do crédito rural é associada com atividades produtivas convencionais, que 
são relacionadas ao aumento do desmatamento, sendo importante que as políticas 
de assistência técnica e extensão rural se adequem e auxiliem a produção rural com 
utilização de boas práticas produtivas no âmbito da agricultura familiar, o público 
predominante nas pequenas propriedades rurais. Todos esses fatores contribuem 
para que o uso do CAR no controle do desmatamento seja limitado. Assim, é preciso 
criar estratégias e instrumentos preventivos de controle do desmatamento que 
incentivem a produção sustentável.

• Para que o uso do CAR seja ampliado para diversas políticas de gestão ambiental, 
será preciso avançar na análise da base, o que exigirá um esforço significativo 
dos estados. A continuidade do apoio à análise do CAR é entendida pelos estados 
como fundamental para a sustentabilidade dos resultados obtidos nos projetos já 
apoiados. A escala de atuação do Fundo Amazônia permite uma grande capacidade 
de desenvolvimento e disseminação de metodologias e iniciativas eficientes através 
dos projetos. Ampliar esse papel de fomentar a inovação e catalisar a troca de 
experiências entre executores ampliará a possibilidade de alcance de resultados e 
impactos positivos dos projetos apoiados.



5. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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O apoio do Fundo Amazônia à infraestrutura de computadores, bases e sistemas, além 
das capacitações colocou os estados em um novo patamar de capacidade de ações 
de monitoramento e controle. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) enquanto ferramenta 
base para o planejamento territorial é uma realidade, através do georreferenciamento 
dos imóveis rurais, das áreas de vegetação nativa, do uso consolidado, dos ativos e 
passivos ambientais, das nascentes, dentre outras feições disponíveis. Dessa forma, a 
base permite planejar sobre diversas temáticas atuais e urgentes, tais como gestão de 
recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas, restauração da vegetação, manejo 
e conservação da biodiversidade, mudanças climáticas, entre outras.

A inscrição de cadastros de propriedades até quatro módulos fiscais (4MF) veio 
complementar a base para uma categoria que estava sub-representação. Essa categoria 
inclui os agricultores familiares e minifúndios. A complementação da base possibilita ter 
informação não só dos requisitos ambientais, como área de preservação permanente 
(APP) e de reserva legal (RL), como também traz informações atualizadas sobre o 
uso e ocupação do solo, que podem apoiar o processo de regularização fundiária e o 
planejamento agropecuário. Quanto maior for a utilização da base de dados para esses 
diferentes fins, maior a escala dos resultados do projeto e sua perenização. 

Hoje, a base do CAR já está sendo utilizada no licenciamento ambiental em todos os 
estados com marco normativo estabelecido. Na fiscalização e monitoramento, a base 
é utilizada em dez estados. Com recursos do Fundo Amazônia, alguns estados (Espírito 
Santo, Pará, Tocantins, Acre, Mato Grosso do Sul e Bahia) ampliaram sua capacidade de 
cruzamento da base do CAR com dados de uso do solo e desmatamento, e de licenciamento 
ambiental, o que permitiu uma melhor gestão da informação ambiental. O CAR está sendo 
utilizado, ainda, para responsabilização em oito dos 11 estados analisados. O uso do CAR 
no Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) nos estados do Acre, Roraima e Rondônia 
também é um outro exemplo da utilização da base para o ordenamento territorial.       

O uso da base do CAR, entretanto, esbarra no desafio da validação. Hoje, a imprecisão 
dos cadastros limita sua ampla utilização em várias áreas. Sem a confirmação das 
áreas de APP e RL e da regularidade ambiental dos imóveis, o uso da ferramenta para o 
planejamento fica limitado. Esse é um ponto de preocupação dos estados e poderia ser 
uma etapa de apoio do Fundo Amazônia aos estados em próximos ciclos de projeto. 

Em termos de riscos à sustentabilidade dos resultados, recentemente foi discutida a 
Medida Provisória (MP) 867/2018, editada ainda em 2018. Além de prorrogar o prazo para 
a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) pelo proprietário ou posseiro 
rural inscrito no CAR, foram inseridas outras emendas de deputados e senadores, que 
descaracterizam o texto da Lei de 2012. A MP não foi votada a tempo no Senado Federal 
e perdeu a validade. Porém há a sinalização do poder executivo de elaborar uma nova 
MP com conteúdo semelhante. Caso ocorra alguma alteração no texto da Lei do Código 
Florestal, isso poderá impactar severamente os esforços de customização de base de 
dados e sistemas de informação pode trazer prejuízos a agenda ambiental. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SICAR sobre áreas de projetos apoiados.

7.2. TABELA – ÁREA EM HECTARE E PORCENTAGEM DA ÁREA  
DE CAR EM SOBREPOSIÇÃO COM TERRAS INDÍGENAS, UNIDADES  
DE CONSERVAÇÃO NO BIOMA AMAZÔNIA E CERRADO

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do SICAR sobre áreas de projetos apoiados.

7.1. TABELA – NÚMERO E ÁREA EM HECTARE DE CAR ANTES E 
DEPOIS DA LIMPEZA DE SOBREPOSIÇÃO E A PORCENTAGEM PERDIDA

7. ANEXOS
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7.3. FIGURA – PORCENTAGEM DA ÁREA ANUAL DESMATADA EM  
RELAÇÃO A ÁREA TOTAL DO CAR NO BIOMA AMAZÔNIA POR PROJETO

Fonte: Dados do SICAR e INPE..
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7.4. FIGURA – PORCENTAGEM DA ÁREA ANUAL DESMATADA EM
RELAÇÃO A ÁREA TOTAL DO CAR NO BIOMA CERRADO POR PROJETO

7.5. FIGURA – ÁREA EM HECTARE DESMATADA, ÁREA DESMATADA NA 
RESERVA LEGAL (RL) E PERCENTUAL DE PERDA DE VEGETAÇÃO NA PROPRIEDADE 
EM RL NO CONJUNTO DOS PROJETOS DO BIOMA AMAZÔNIA E BIOMA CERRADO
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do SICAR e INPE sobre áreas de projetos apoiados.

7.6. ÁREA EM HECTARE DESMATADA, ÁREA DESMATADA NA RESERVA 
LEGAL (RL) E PERCENTUAL DE PERDA DE VEGETAÇÃO NA PROPRIEDADE 
EM RL POR PROJETOS DO BIOMA AMAZÔNIA E BIOMA CERRADO
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do SICAR e INPE sobre áreas de projetos apoiados.
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7.7. FIGURA. ANÁLISE COMPARATIVA POR DOMÍNIOS 
TERRITORIAIS. FONTE: PROJETOS APOIADOS PELO FA, SIGEF
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do SICAR e INPE sobre áreas de projetos apoiados.
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7.8. INDICADORES SOBRE O USO E 
INFLUÊNCIA DO CAR EM POLÍTICAS PÚBLICAS
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7.9. LISTA DE ENTREVISTADOS
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7.10. RELATÓRIO OFICINA DE INTERCÂMBIO 

CONTEXTUALIZAÇÃO
 
O Fundo Amazônia (FA) foi criado em 2008, pelo Decreto nº 6.527/2008, para captar 
doações e destinar o valor destas para a realização de aplicações não reembolsáveis por 
meio de projetos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e 
de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia. Observa-se que houve 
uma atualização do escopo territorial de atuação do Fundo Amazônia, que passou de 
bioma Amazônia para Amazônia Legal (Decreto nº 8.773/2016). Assim, o bioma Cerrado, 
que abrange 37% da Amazônia Legal, passou a ser contemplado pelas ações do Fundo, 
bem como, 40% do bioma Pantanal e pequenos trechos de formações vegetais variadas. 

As ações do Fundo Amazônia são orientadas pelas diretrizes do Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e a Estratégia 
Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do 
Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono 
Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal 
(ENREDD+). As ações estão dispostas no Quadro Lógico que, a partir de seu objetivo 
geral, sintetiza os objetivos específicos, seus respectivos indicadores e metas propostos, 
organizados em quatro Componentes que orientam o apoio não reembolsável a projetos: 1) 
Atividades Produtivas Sustentáveis (APS), 2) Monitoramento e Controle do Desmatamento, 
3) Ordenamento Territorial e 4) Ciência, Tecnologia e Inovação – este último componente 
é atualmente denominado Componente Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos. 

Passados dez anos de existência, o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), o 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento 
Sustentável, por meio da GIZ, e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL) constituíram um grupo de referência para orientar a realização de uma Avaliação 
de Meio Termo da Efetividade do Fundo.

No escopo da Avaliação de Meio termo que se encontra em execução, está em curso 
um Estudo Temático que tem como objetivo avaliar as contribuições do apoio do Fundo 
Amazônia por meio dos seus projetos de Cadastro Ambiental Rural (CAR), no contexto 
implementação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa (LPVN).

Para apoiar o Estudo Temático, no âmbito do processo da Avaliação de Meio Termo, foi 
prevista a realização de uma Oficina de Intercâmbio dos projetos apoiados pelo Fundo 
Amazônia relacionados com o tema do CAR, objeto do presente relatório.

INTRODUÇÃO
 
O CAR, instrumento de regularização ambiental de imóveis públicos e privados, criado 
pela Lei n°12.651 de 5 de maio de 2012, também conhecida por Lei de Proteção da 
Vegetação Nativa (LPVN) passou a ser obrigatório após 1o de janeiro de 2019, conforme 
estabelecido pelo § 2º do art. 59 da citada Lei. 
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A Medida Provisória n° 867 publicada em 27/12/2018 no Diário Oficial da União prorrogou 
o prazo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), outro instrumento 
trazido pelo Lei n°12.651/2012, até o final do ano corrente em 31/12/2019. Esse prazo, de 
acordo com o § 2º do Art. 59 citado no parágrafo anterior, poderá ainda ser prorrogado 
por mais um ano por ato do Chefe do Poder Executivo. 

Ao aderir aos PRAs, os proprietários e possuidores rurais estabelecem um plano de 
recuperação para a adequação ambiental de seus imóveis e, enquanto o compromisso 
firmado estiver sendo cumprido, ficam isentos de sanções. O prazo máximo para 
conclusão da regularização ambiental é de 20 anos. As regras para a recomposição das 
áreas a serem recuperadas são definidas pelos estados e Distrito Federal por meio de 
regulamentações especificas.

Além dos instrumentos citados anteriormente, são fundamentais ao entendimento e 
aplicação da política de regularização ambiental determinada pela LPVN, o Decreto nº 
7.830, de 17 de outubro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas de 
Regularização Ambiental, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras 
providências, e a Instrução Normativa nº2/MMA de 06 de maio de 2014, que dispõe sobre 
os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural  Sicar e define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural - CAR.

Com a obrigatoriedade da inscrição no CAR a partir de 01/01/2019, os proprietários e 
possuidores rurais precisarão dessa inscrição para ter acesso a crédito e seguro agrícola. 
O CAR também poderá ser exigido em transações comerciais e bancárias, como o acesso 
ao crédito rural e seguro agrícola. 

Até o momento, mais de 5,5 milhões de imóveis rurais já estão na base do Sistema Nacional 
de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). A área dos imóveis cadastrados já ultrapassa 
460 milhões de hectares e registra também 1,7 milhões de nascentes e 120 milhões de 
hectares de reservas legais declaradas, indicando o sucesso da etapa de cadastramento.

Entretanto a política de regularização ambiental encara uma série de desafios, em parte 
ainda relacionados a demanda de cadastramento de pequenos agricultores, ocupantes de 
imóveis de até quatro módulos fiscais e de territórios tradicionais de povos e comunidades 
tradicionais. Mas, certamente, os desafios se concentram na fase de pós CAR, como tem 
sido dito nos estados, sobre as etapas de análise dos cadastros e da adesão ao PRA. 

Nesse contexto é que foi pensada a Oficina da Intercâmbio de CAR com projetos apoiados 
pelo Fundo Amazônia.

METODOLOGIA E RESULTADOS

Considerando o aporte significativo feito pelo Fundo Amazônia aos projetos de CAR dos 
estados (R$ 386 milhões), justificou-se a realização do intercâmbio de projetos, visando 
a sistematização de subsídios e contribuições ao estudo que trará análises e conclusões 
relativas ao apoio do Fundo ao CAR no âmbito da Avaliação de Meio Termo.

O objetivo do encontro, foi realizar uma etapa da avaliação dos projetos de CAR apoiados 
pelo Fundo Amazônia e promover o intercâmbio entre os mesmos. Os resultados do 
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encontro também deverão contribuir na análise final do Estudo de CAR. São objetivos 
específicos do intercâmbio com os projetos de CAR apoiados pelo Fundo Amazônia:

• Trocar experiências sobre a implementação da política;

• Identificar como o apoio do Fundo Amazônia otimizou a realização do CAR;

• Identificar como o apoio do Fundo Amazônia acelerou a estruturação dos instrumentos 
normativos dos estados, com destaque para os PRAs;

• Relacionar em que medida os objetivos diretos dos projetos foram ou serão 
alcançados e quais fatores têm maior importância;

• Identificar o que está mudando com a implementação do CAR (Quais mudanças 
podem ser identificadas na realidade?);

• Levantar percepções sobre a efetividade e impactos destes projetos;

• Identificar quais estratégias podem ser adotadas e reforçadas para sustentabilidade 
da política e;

• Colher dados e informações sobre a relação custo benefício dos resultados alcançados 
– investimentos realizados de forma econômica x resultados alcançados de forma 
satisfatória.

 
Para alcançar os objetivos foi planejada a oficina para um dia e meio com a seguinte 
programação:

 
1º dia

• 8h30 Café com Credenciamento

• 8h50 Abertura

• 9h10 Apresentação panorama dos projetos

• 9h40 Matriz FOFA

• 10h30 Coffee Break

• 12h30 Almoço

• 15h15 Café Mundial

• 18h Encerramento

 
2º dia

• 9h Próximos passos

• 11h Encerramento

O fio lógico da Oficina seguiu as três etapas presentes na figura a seguir.
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A etapa de Formação da Imagem cumpriu o papel de nivelar os participantes quanto 
ao panorama geral. Para essa tarefa, foi convidado o Serviço Florestal Brasileiro que, 
representado pela Diretora de Cadastro e Fomento Florestal, Jaine Davet, realizou a 
apresentação: Panorama Nacional dos avanços e perspectivas da implementação da 
Lei de Proteção da Vegetação Nativa com o apoio do Fundo Amazônia. Considerando a 
densidade do trabalho desenvolvido pelo Serviço Florestal Brasileiro, podemos destacar 
alguns pontos:

• Entrega do Fluxo de Análise Dinamizada em desenvolvimento;

• Implantação assistida do Módulo de Análise em 7 UFs até o final de 2019;

• Finalização do desenvolvimento do Módulo de CRA;

• Desenvolvimento do Módulo de PRA Dinamizado em planejamento.

• Aplicativo da Central do Proprietário/Possuidor para smartphones e tablets em 
homologação;

• Outros módulos técnicos, de gestão e internos em planejamento, desenvolvimento e 
homologação;

• Constantes manutenção e melhoria dos módulos já existentes conforme demandas 
dos estados e demais usuários;

• 35 Acordos de Cooperação Técnica em fase de preparação (UFs e outras entidades 
públicas e privadas) ;

• Projetos FIP – Paisagens Rurais, FIP – CAR, KFW – CAR: realização de CAR para 
pequenos proprietários/possuidores rurais, incluindo PCT, retificação de CAR, 
assistência técnica para recomposição de RL, APP e AUR.

a. Aplicação da Matriz SWOT

Em seguida foi apresentada a programação da oficina, conforme descrita anteriormente, 
e detalhado o procedimento da Matriz SWOT (ou FOFA). Iniciando a análise pelo ambiente 
interno, relacionados com os projetos e o ambiente de gestão e operacionalização, foram 

• Balanço da implantação 
do CAR e do PRA com 
apoio do FA  

• Avanços e perspectivas 
• Demandas dos 
estados, organizações 
parceiras e dos 
proprietários/possuidore
s dos imóveis rurais (até 
4 MF e acima de 4MF)
• Síntese dos 17/18 
projetos em avaliação

Formação da Imagem

• Causa e efeito – 
resultados e efeitos diretos 
com impactos
• Governança e articulação 
de parcerias
• Sustentabilidade e 
estratégias de ampliação 
de impactos positivos

Café Mundial

• Ambiente Interno
• Forças e Fraquezas

• Ambiente Externo
• Oportunidades e 
Ameaças

FOFA
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elaboradas perguntas orientadoras para caracterizar as Forças e Fraquezas, conforme o 
quadro a seguir:

A plenária foi dividida em dois grupos – Forças e Fraquezas – que tiveram 30 minutos 
para responder as perguntas. Após os 30 minutos, os grupos rodaram e um anfitrião 
foi mantido para apresentar os resultados do trabalho. O grupo que respondeu sobre as 
forças tomou conhecimento sobre o resultado do grupo das fraquezas e pode contribuir 
por cerca de 10 minutos, fechando a primeira etapa.

Em seguida sob o mesmo procedimento foram trabalhadas no ambiente externo as 
Oportunidades e Ameaças, conforme o quadro a seguir:

A metodologia proporcionou o “mercado de ideias”, de forma que todos participantes 
tiveram conhecimento sobre as respostas de todos e tiveram a oportunidade de discutir 
e contribuir com o trabalho. Ao fim das duas etapas iniciais, foi realizada a apresentação 
pelos anfitriões de cada bloco.
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O resultado da aplicação do procedimento pode ser visualizado no quadro a seguir:
 
Quadro: Resultado aplicação da FOFA com o “mercado de ideias”

→
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→
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b. Aplicação da metodologia Café Mundial

Em seguida, com o objetivo de aprofundar as questões levantadas pela aplicação da 
Matriz FOFA, foi realizado o Café Mundial. Para o procedimento, foram elaborados três 
blocos de perguntas e os participantes foram divididos em três grupos, que tiveram 30 
minutos para trabalhar em cada bloco. Após três rodadas, todos participantes tiveram, a 
oportunidade de discutir e contribuir sobre os aspectos abordados em cada bloco. Para 
cada bloco foi eleito um anfitrião que recepcionou os grupos que chagavam a partir das 
rodadas. A seguir o quadro da divisão das perguntas orientadoras por bloco.

 
Nota-se que cada bloco procurou aprofundar alguns critérios de avaliação: no Bloco I 
foram trabalhados aspectos relacionados aos Resultados e Impactos, no Bloco II 
Governança e Parcerias e no Bloco III Sustentabilidade.

→
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O segundo dia do evento iniciou com uma síntese dos trabalhos do dia anterior e em 
seguida os anfitriões de cada um dos Blocos do Café Mundial apresentaram os resultados 
presentes no quadro anterior, referentes aos três Blocos que foram trabalhados.

Após a apresentação em plenária foi colocada a pergunta de provocação para um debate 
sobre o futuro: o que o Fundo Amazônia pode contribuir para o avanço da regularização 
ambiental e o desenvolvimento sustentável?

A plenária teve uma rica discussão em que produtivas colocações foram realizadas. 
Segue a sistematização desse momento final do evento:

• Para além do CAR é necessário implementar os demais instrumentos do PRA

• Integração com órgãos de terra para dar celeridade ao PRA

• Fortalecer análise e Pradas

• Fortalecer a regularização fundiária associada a regularização ambiental 

• Apoio as EMATERs para maior capilaridade da regularização ambiental

• Inclusão de PCT no apoio a projetos

• Continuar apoiando demais biomas, além da Amazônia

• Articular a regularização ambiental com políticas de crédito a pequenos produtores 
(ex. articulação com plano Safra/Pronaf)

• Fortalecer instrumentos institucionais em todas etapas de TACs para regularização 
ambiental

• Padronização de procedimentos de contratação de serviços: elaboração de TdRs
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• Promoção da regularização ambiental integrada a dinâmica produtiva e mercados

• Promover intercâmbios para troca de experiências e lições aprendidas no âmbito dos 
projetos de regularização ambiental

• Integrar atores do mercado, parceiros privados para promover a valorização 
econômica no âmbito dos Pradas

• Incluir o INCRA nas discussões para a consolidação do CAR em assentamentos (CAR lote)

• Apoio ao fortalecimento de instrumentos e tecnologias para fiscalização ambiental

• Apoiar as cadeias de restauração com inovação tecnológica e inserção nas dinâmicas 
socioeconômicas regionais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O apoio do Fundo Amazônia foi fundamental para o avanço de implementação da política 
de regularização ambiental, conferindo aos estados e parceiros as condições físicas e 
humanas de operacionalização e implementação da política de forma ampla.

É evidente que com o avanço de implementação da política de regularização ambiental, 
com base nas soluções tecnológicas e infraestrutura física e humana, foi possível um 
forte avanço no povoamento do cadastro – fase de inscrição, entretanto, os estados 
alcançaram resultados sinérgicos notáveis:

(vii) A municipalização da política é um exemplo de avanço do pacto federativo, que 
evidencia as contribuições dos projetos não somente quanto a política regularização 
ambiental, ou seja a Lei 12.651/2012 e sua regulamentação, mas avançou nas 
questões relacionadas aos direitos difusos ao meio ambiente e na política nacional de 
meio ambiente, quando se percebe municípios assumindo atribuições relacionadas 
ao cadastro/análise e consequentemente ao licenciamento ambiental; 

(viii) A constituição do banco de dados dos imóveis rurais é um ativo inquestionável nas 
mãos dos estados municípios e da sociedade; Certamente o banco de dados atual tem 
grande potencial para criar oportunidades de valoração de serviços ecossistêmicos, 
normatizar incentivos e políticas de pagamento de serviços ambientais; 

(ix) Os resultados obtidos apontam para a vocação de integração do CAR com outras 
políticas;

(x) A integração da gestão fundiária e ambiental é irreversível e necessária ao bom 
funcionamento, aplicação e eficiência das políticas fundiárias e ambientais; 

(xi) Etapas atuais e futuras da política de regularização ambiental dependerão de apoio, 
bem como órgãos estaduais de meio ambiente necessitam de recursos físicos 
e humanos para o avanço em escala da análise e certamente em conjunto com a 
sociedade rural necessitará de programas e soluções que tornem viável a recuperação 
dos passivos ambientais – o desenvolvimento de técnicas de restauração eficientes 
e economicamente viáveis; 

(xii) O público mais invisibilizado por questões sociais e de isolamento ainda necessita de 
atenção na fase de cadastro.
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