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MENSAGEM DO MINISTRO  
DO MEIO AMBIENTE
A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e uma das maiores 
riquezas da sociedade brasileira. Essa condição privilegiada, de deter 
a maior parte da Amazônia em nosso território, também nos confere 
a responsabilidade de garantir a manutenção e o uso sustentável de 
seus recursos, bem como de todas as populações que dependem dela 
para sobreviver. Essa responsabilidade recai sobre nosso país, mas suas 
consequências têm reflexos para todo o planeta.

O Brasil assumiu esse compromisso e, desde 2004, com a instalação do Plano 
de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 
(PPCDAm), foi possível reduzir as taxas de desmatamento em 75%. Em 2017, 
especificamente, houve uma redução de 12% em relação ao ano anterior, 
revertendo uma tendência de alta observada a partir de 2015. Contudo, o 
desafio ainda é grande. Os fatores econômicos, sociais e institucionais que 
levam ao desmatamento ainda não estão controlados. É necessário garantir 
o cumprimento do Código Florestal e da Política Nacional de Restauração 
da Vegetação Nativa (Proveg), promover a criação e consolidação das áreas 
protegidas, regularizar a destinação e ocupação de terras públicas, fomentar  
o desenvolvimento de atividades econômicas mais sustentáveis e promover  
a transição para uma economia de baixo carbono, aproveitando todo o  
potencial de desenvolvimento de novas tecnologias oriundas da floresta.

Pelos bons resultados e o engajamento que o Brasil tem demonstrado nos 
últimos anos, foi possível constituir um dos maiores fundos para a gestão 
florestal do mundo: o Fundo Amazônia. Desde o início de suas operações, em 
2008, o Fundo Amazônia tem sido um dos instrumentos mais importantes para 
garantir e aprimorar o compromisso de nosso país com a conservação e o uso 
sustentável da floresta. Até 2017, foram 15 projetos concluídos e 95 projetos 
apoiados, distribuídos entre órgãos e instituições públicas, organizações do 
terceiro setor, universidades e órgãos de cooperação internacional. 

O ano de 2017 foi marcado, ainda, pelo lançamento de duas importantes 
chamadas públicas do Fundo Amazônia. A primeira, para a consolidação e 
fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis e inclusivas, cujo objetivo é 
promover as cadeias de valor com base no uso sustentável dos recursos naturais 
e fortalecer empreendimentos comunitários que mantenham a floresta em 
pé e favoreçam oportunidades de sustentabilidade financeira e conservação 
da biodiversidade. A segunda, para a recuperação da vegetação nativa, 
cujo objetivo é promover a recomposição florestal e de outras formas de 
vegetação nativa da Amazônia Legal e o fortalecimento da estrutura técnica 
e de gestão de cadeias produtivas ligadas ao setor, de forma a impulsionar 
a regularização ambiental de imóveis rurais e a recuperação de unidades de 
conservação, terras indígenas e outras áreas de domínio público. Os projetos a 
serem apoiados por meio dessas chamadas serão fundamentais para colaborar 
com a implementação de importantes políticas ambientais brasileiras, como o 



Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas 
(Planafe) e o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg).

O sucesso do Fundo Amazônia até o momento deve ser celebrado, mas é 
importante reconhecer que os desafios que teremos pela frente serão ainda 
maiores, exigindo, portanto, aprimoramentos e novas iniciativas. O Brasil 
assumiu compromissos ambiciosos em sua Contribuição Nacionalmente 
Determinada (NDC) apresentada para o Acordo de Paris, incluindo desde a 
eliminação do desmatamento ilegal até a recuperação de florestas e pastagens. 
O cumprimento desses compromissos mostrará que é possível conciliar 
desenvolvimento econômico e conservação ambiental. Para tanto, conclama-se 
uma composição de esforços com o envolvimento de diferentes esferas e áreas 
de governo, do setor privado, da sociedade civil organizada e dos poderes 
Legislativo e Judiciário.

Com esse cenário desafiador, mas também otimista, o Ministério do Meio 
Ambiente reforça seu comprometimento com o Fundo Amazônia. Esse 
instrumento continuará cumprindo seu papel de apoiar a consolidação 
e o aprimoramento de políticas públicas, com destaque para as ações de 
prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da 
conservação, do uso sustentável e da restauração das florestas tropicais do 
Brasil e de outras partes do mundo.

Maio de 2018

Edson Duarte

MINISTRO DO MEIO AMBIENTE SUBSTITUTO



MENSAGEM DO PRESIDENTE
No ano de 2018, o Fundo Amazônia completa dez anos de existência.  
O Fundo Amazônia está plenamente estabelecido, sendo referência mundial  
na promoção do desenvolvimento sustentável em florestas tropicais.

Desde sua criação, valorizamos a publicidade e transparência das atividades 
apoiadas, e o relatório anual é um dos principais instrumentos de comunicação 
com a sociedade, juntamente com o website. Mostrar os números e contar as 
histórias que estão acontecendo por toda a Amazônia – nos rios, nas matas, 
em laboratórios e pequenas propriedades rurais, e até nos céus, onde satélites 
e helicópteros desempenham a importante função de fiscalização – são um 
importante legado do Fundo.

São muitos os destaques do ano de 2017, já que o Fundo Amazônia empreende 
múltiplas linhas de ação, desde a captação de recursos e o monitoramento 
dos projetos à capacitação dos executores e fomento a novos projetos. Foram 
12 projetos aprovados e, com isso, o Fundo encerra o ano com uma carteira 
de 95 projetos apoiados (dos quais 15 concluídos). O desembolso foi recorde, 
totalizando R$ 224 milhões e representando um crescimento de 67% em 
relação ao ano anterior. 

Em 2017 também foram lançadas duas chamadas públicas, que juntas 
totalizaram um volume de até R$ 350 milhões a serem destinados a novos 
projetos nos próximos anos: a primeira voltada para a seleção de propostas 
que objetivem a consolidação e fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis 
e a segunda visando o apoio a ações de recuperação da cobertura vegetal na 
Amazônia Legal.

Recebemos com satisfação os resultados positivos alcançados pelo Brasil em 
2017 na redução do desmatamento e sabemos que muitas das ações apoiadas 
pelo Fundo Amazônia contribuíram para isso. Avançaremos no desafio de 
encontrar um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia que 
contemple a ocupação responsável e a proteção ambiental. Nesse contexto, 
reforçamos o compromisso do BNDES de participar dessa caminhada com 
os diversos setores da sociedade e do Estado brasileiro, que também estão 
imbuídos dessa missão. 

Neste relatório, compartilhamos informações sobre os projetos aprovados, os 
resultados dos projetos concluídos no ano, os dados gerais sobre as atividades 
de monitoramento e avaliação do Fundo Amazônia e muito mais. 

Boa leitura!

Maio de 2018

Dyogo Henrique de Oliveira

PRESIDENTE DO BNDES
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Apresentação
O Fundo Amazônia é uma iniciativa pioneira de financiamento de ações  
de Redução de Emissões Provenientes do Desmatamento e da Degradação 
Florestal (REDD+). Teve seu conceito apresentado pelo Brasil na Conferência das 
Partes (COP 13), realizada em Bali, em 2007, no âmbito da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês), e 
teve sua criação autorizada por meio do Decreto 6.527, de 1º de agosto de 2008,  
da Presidência da República Federativa do Brasil.

Recebe doações voluntárias para aplicação não reembolsável em ações de 
prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além de promover  
a conservação e o uso sustentável da Amazônia Legal. Além disso, até 20%  
dos recursos do fundo podem ser destinados ao desenvolvimento de sistemas 
de monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e em 
outros países com florestas tropicais.

O Fundo Amazônia conta com uma sólida governança participativa, na  
qual se destaca o Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA), que tem  
a atribuição de determinar suas diretrizes e acompanhar os resultados obtidos. 
É um comitê tripartite, presidido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
com 23 representações, em três blocos: Governo Federal, governos estaduais 
e sociedade civil. O Fundo Amazônia conta também com um Comitê Técnico 
do Fundo Amazônia (CTFA) composto por especialistas renomados e com 
a atribuição de atestar a quantidade de redução das emissões de carbono 
oriundas de desmatamento calculada pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Com o estabelecimento pelo Brasil da sua 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+) e a instituição da Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+),1  

o Fundo Amazônia passou a ser considerado elegível para acesso a pagamentos 
por resultados REDD+ alcançados pelo país e reconhecidos pela UNFCCC. 

A gestão do Fundo Amazônia foi atribuída ao BNDES, que é responsável 
pela captação e pela aplicação de recursos, pelo acompanhamento e 
monitoramento das ações e dos projetos apoiados, pela prestação de contas  
e comunicação dos resultados obtidos de forma contínua e transparente,  
além de exercer a secretaria executiva do COFA.

Até o fim de 2017, o Fundo Amazônia recebeu R$ 3.123.091.258,23 em 
doações, sendo 93,3% provenientes do governo da Noruega, 6,2% do  
governo da Alemanha, por meio do KfW Entwicklungsbank, e 0,5% da 
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 

1 As regras e os critérios para captação e uso de recursos de pagamentos por resultados REDD+ serão definidos  
pela CONAREDD+, que será responsável por coordenar, acompanhar e monitorar a implementação da ENREDD+.  
O Decreto 8.576/2015, que instituiu a CONAREDD+, pode ser consultado na íntegra no endereço eletrônico:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8576.htm>.
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Em relação ao apoio a projetos, o Fundo Amazônia termina o ano com uma 
carteira de 95 projetos apoiados, dos quais 15 estão concluídos. Os recursos 
financeiros alocados aos projetos apoiados somam R$ 1.563.932.024,95.  
Desse valor, 56% já foram desembolsados.

Objetivos do Fundo Amazônia
Para alcançar seus objetivos, o Fundo Amazônia apoia projetos em ações  
de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção 
da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal nas seguintes áreas 
temáticas, especificadas no Decreto 6.527/08:

I. gestão de florestas públicas e áreas protegidas;

II. controle, monitoramento e fiscalização ambiental;

III. manejo florestal sustentável;

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

V. Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE), ordenamento territorial  
e regularização fundiária;

VI. conservação e uso sustentável da biodiversidade; e

VII. recuperação de áreas desmatadas.

O decreto prevê ainda a utilização de até 20% dos recursos do fundo no apoio 
ao desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento 
em outros biomas brasileiros e em florestas tropicais de outros países.

As iniciativas elegíveis ao apoio do Fundo Amazônia devem estar 
em consonância com o Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), a ENREDD+, os planos estaduais 
de prevenção e combate ao desmatamento, as diretrizes e os critérios do COFA, 
bem como com as políticas operacionais do BNDES.

O Fundo Amazônia no BNDES
O BNDES, empresa pública federal fundada em 1952, é o principal instrumento 
de financiamento de longo prazo para a realização de investimentos em 
todos os segmentos da economia brasileira, com uma atuação que incentiva a 
inovação, o desenvolvimento regional e o desenvolvimento socioambiental. 

A missão do BNDES é a promoção do desenvolvimento sustentável e 
competitivo da economia brasileira, com geração de emprego e redução das 
desigualdades sociais e regionais. Ao longo da sua história, o Banco apresenta 
um legado de expressivos resultados para o desenvolvimento econômico 
e social do Brasil, tendo introduzido práticas inovadoras em gestão e 
responsabilidade socioambiental.
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O exercício de suas diversas atividades requer a capacitação permanente de 
seus funcionários, admitidos por meio de concurso público em âmbito nacional. 
As decisões do BNDES são tomadas de forma colegiada e transparente, sendo 
fundamentadas por parâmetros técnicos e, então, submetidas a auditoria 
e controle pelos órgãos externos constituídos para esse fim, incluindo 
mecanismos de responsabilização.

Para o BNDES, responsabilidade social e ambiental é valorizar a integração 
das dimensões social e ambiental em sua estratégia, nas políticas, práticas e 
procedimentos. Como indutor do desenvolvimento sustentável, o Banco dispõe 
de mecanismos que vão desde a análise dos impactos sociais e ambientais de 
projetos apoiados financeiramente ao financiamento de investimentos que 
gerem benefícios diretos sobre a qualidade ambiental e a diminuição das 
desigualdades sociais e regionais no país.

PARA SABER MAIS SOBRE A POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  
E AMBIENTAL DO BNDES:

Portal do BNDES > Menu > Quem somos > Responsabilidade Social e Ambiental

Evolução recente, desafios  
e perspectivas
O ano de 2017 foi marcado pelo bem-sucedido esforço do Fundo Amazônia 
em atuar em múltiplas linhas de ação, entre as quais se destacam: aprovação 
de novos projetos; novas captações de recursos; lançamento de duas chamadas 
públicas; organização de eventos de divulgação dos resultados alcançados; 
e realização de ações colaborativas para imprimir agilidade na execução de 
projetos do setor público e capacitações.

Em 2017, foram aprovados mais 12 novos projetos, totalizando R$ 235 milhões 
em apoio do Fundo Amazônia, montante 19,5% superior ao do ano anterior, 
encerrando o ano com o expressivo número de 95 projetos apoiados. 
Os desembolsos do ano, no montante de R$ 223,7 milhões, também 
representaram um crescimento de 67% em relação ao ano anterior. 

O apoio à produção sustentável é um dos principais eixos de atuação do  
Fundo Amazônia, expresso na primeira componente do seu quadro lógico, que 
busca assegurar que atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade 
econômica. Durante o ano de 2017, foram aprovados sete projetos para atuar 
principalmente no desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis 
com o público prioritário do Fundo Amazônia, a saber: povos indígenas, 
comunidades tradicionais, extrativistas e agricultores familiares. Esses projetos 
foram apresentados, respectivamente, pelas instituições: Associação de 
Desenvolvimento Agrícola Interestadual (Adai), Associação do Movimento 
Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (AMIQCB), Conservation 
International do Brasil (CI Brasil), Instituto Centro de Vida (ICV), Instituto de 
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Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Instituto 
Floresta Tropical (IFT) e Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 
(Imaflora), que, juntos, totalizaram o montante de apoio de R$ 95,9 milhões.

Para reforçar ainda mais o apoio do fundo a esse tema, em agosto de 2017 foi 
lançada a chamada pública Consolidação e Fortalecimento de Cadeias de Valor 
Sustentáveis e Inclusivas, para financiar, com até R$ 150 milhões, dez projetos que 
promovam a consolidação ou fortaleçam empreendimentos comunitários  
que preservem a floresta. Os projetos devem ser apresentados na modalidade 
aglutinadora (ou seja, a entidade proponente deve aglutinar subprojetos de 
outras organizações, de forma integrada e coordenada) e abranger pelo menos 
uma das seguintes atividades econômicas: manejo florestal madeireiro e não 
madeireiro (podendo incluir manejo de fauna silvestre); aquicultura e arranjos 
de pesca; sistemas alternativos de produção de base agroecológica  
e agroflorestal; e turismo de base comunitária.

Na linha de apoio à implementação do Código Florestal, foram aprovados os 
projetos do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e  
do Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia (Rioterra),  
que somam R$ 39,6 milhões e têm como objetivo o apoio à restauração florestal 
de pequenas propriedades rurais. Também houve a aprovação do apoio à inscrição 
no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do estado do Maranhão, com valor de  
R$ 40,5 milhões. O ano se encerra com dez estados brasileiros recebendo recursos 
do Fundo Amazônia para implementação dessa importante política pública.  
Dos estados apoiados, seis deles fazem parte da Amazônia Legal e outros quatro 
localizam-se em outras regiões do país. O decreto de estabelecimento do fundo 
permite a utilização de até 20% dos recursos fora da Amazônia Legal em projetos 
de monitoramento e controle do desmatamento, e o COFA manteve o apoio ao 
CAR como uma das prioridades do biênio 2017-2018.

Em novembro de 2017, o Fundo Amazônia lançou a chamada pública 
Recuperação da Cobertura Vegetal para financiar, com R$ 200 milhões, até cinco 
projetos de recuperação da cobertura vegetal, contribuindo para a estruturação 
técnica e gerencial da cadeia produtiva do setor de reflorestamento e para a 
regularização ambiental de propriedades rurais. Os projetos elegíveis devem 
prever a recuperação de uma área mínima de três mil hectares, considerando 
diferentes técnicas (condução da regeneração natural, adensamento, plantio de 
sementes, plantio de mudas etc.) e o arranjo estratégico com eventuais parceiros. 
Essa chamada é reconhecida como um dos maiores incentivos financeiros para a 
regularização ambiental e a recuperação de áreas degradadas do país.

No âmbito da chamada pública de projetos voltados ao apoio para 
implementação do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) em terras 
indígenas, foi aprovado projeto a ser executado pela Associação Floresta 
Protegida (AFP), no valor de R$ 9,1 milhões. Com isso, somam-se sete projetos 
apoiados para essa finalidade, no valor de R$ 72,4 milhões. O Fundo Amazônia, 
em parceria com o MMA e a com a Fundação Nacional do Índio (Funai), 
consolida-se como um dos maiores apoiadores dos povos indígenas da região 
amazônica, que, com suas terras e suas tradições, são atores relevantes na 
preservação e no combate ao desmatamento.
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Por fim, foi aprovado o projeto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
no valor de R$ 49,8 milhões, que prevê o desenvolvimento de sistemas de 
monitoramento do desmatamento para os biomas Mata Atlântica, Caatinga, 
Pampa e Pantanal, expandindo para todo o território nacional a inteligência 
de monitoramento por satélites, em vigor desde 1988 na Amazônia e mais 
recentemente no Cerrado. No âmbito do projeto, ainda está prevista a 
realização do cálculo das emissões de CO2 relativas às áreas desmatadas nesses 
biomas, habilitando todo o território nacional para a obtenção de recursos 
financeiros do mecanismo de REDD+.

Na agenda institucional, destaca-se a revisão pelo COFA dos critérios para 
aplicação dos recursos do fundo e dos focos de atuação para o biênio  
2017-2018. Uma das novidades foi a transformação do eixo “desenvolvimento 
científico e tecnológico” em “ciência, inovação e instrumentos econômicos”, 
mais alinhado com a quarta fase do PPCDAm, que introduziu a utilização de 
instrumentos econômicos como uma das novas linhas de ação para prevenção  
e combate ao desmatamento. A mudança permitirá ao Fundo Amazônia apoiar 
a estruturação de mecanismos de microfinanças, como fundos rotativos para a 
expansão das cadeias de valor dos produtos da sociobiodiversidade. Também 
foi elaborado, em parceria com o MMA, documento com orientações para 
o apoio do fundo a projetos de fiscalização e combate a crimes e infrações 
ambientais dos governos estaduais da região, com vistas a intensificar o 
combate ao desmatamento e à degradação florestal na Amazônia.

Outra ação que avançou bastante em 2017 foi o apoio técnico do Fundo 
Amazônia para a melhoria do desempenho dos projetos apoiados com o 
setor público, iniciativa desenvolvida em parceria com a Agência Alemã 
de Cooperação Internacional (GIZ – Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit). Destacam-se atividades relacionadas ao planejamento  
dos projetos, à revisão de processos e à definição de modelos adequados  
para estruturação de unidades gestoras.

No tema monitoramento e avaliação dos resultados e impactos dos projetos 
apoiados, ressalta-se a realização de mais duas avaliações de efetividade, 
também chamadas de avaliação ex post. Os projetos Virada Verde, da Nature 
Conservancy do Brasil (TNC), e Gestão Socioambiental de Municípios do Pará, 
do Imazon, foram avaliados por equipes de consultores independentes, sob a 
coordenação da GIZ, e os documentos produzidos encontram-se no website do 
Fundo Amazônia. Entre outros objetivos, essas avaliações permitem ao Fundo 
Amazônia prestar contas sobre os projetos apoiados e seus resultados; verificar a 
contribuição dos projetos para o PPCDAm e para os planos estaduais de combate 
ao desmatamento; e facilitar a aprendizagem institucional, sendo subsídio para a 
melhoria da qualidade dos projetos e da priorização dos investimentos.

Outra linha de ação estratégica desenvolvida durante o ano foi o estudo de 
modelos de atuação que possibilitem o engajamento do setor privado nas 
iniciativas apoiadas pelo Fundo Amazônia. Tendo como base o alinhamento à 
política ambiental brasileira e a adequação ao arranjo normativo e institucional 
do fundo, a busca de sinergias com o setor privado pretende, entre outros 
objetivos, promover o uso múltiplo da floresta e diversificar os canais de acesso 
aos recursos do Fundo Amazônia.
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Em relação à transparência, sobressai o evento realizado no dia 9 de agosto 
em Brasília, Fundo Amazônia: resultados, desafios e perspectivas, que contou 
na sua abertura com os embaixadores da Noruega e da Alemanha. Durante o 
evento, foi divulgado o Relatório de Atividades de 2016, foram apresentados 
os resultados alcançados pelo fundo e alguns dos projetos apoiados, 
finalizando com o lançamento da nova chamada pública de fomento às 
cadeias produtivas da sociobiodiversidade.

No mês de novembro, o Fundo Amazônia participou da 23ª Conferência das 
Partes da Convenção do Clima (UNFCCC), em Bonn, na Alemanha. No dia 14,  
a equipe do fundo apresentou o painel “Impactos e desafios do Fundo 
Amazônia”, no evento Amazon Bonn. E no dia 16, no Espaço Brasil, foi 
realizado o evento Fundo Amazônia: contribuindo para o alcance das metas 
brasileiras, no qual foi lançada a chamada pública Recuperação da Cobertura 
Vegetal da Amazônia Legal.

Em dezembro de 2017, o Fundo Amazônia recebeu novas doações no total 
de R$ 271,2 milhões, R$ 131,9 milhões provenientes da Alemanha, por 
intermédio do KfW, e R$ 139,3 milhões da Noruega. Com essas contribuições, 
o total de recursos recebidos pelo Fundo Amazônia soma R$ 3,12 bilhões.  
O governo norueguês é o maior doador, com um volume total de R$ 2,91 bilhões 
em doações ou 93,3% do total recebido. Por sua vez, a Alemanha reforçou o 
seu compromisso com o Fundo Amazônia, e suas doações somam R$ 192,69 
milhões ou 6,2% do total dos recursos. Há também a Petrobras, com doações 
no montante de R$ 16,1 milhões (0,5% do total).

O ano de 2018 inicia-se com novos desafios. Com uma carteira de projetos 
madura, a equipe do Fundo Amazônia e os beneficiários de cada projeto 
compartilham a missão de cada vez mais disseminar suas histórias e lições 
aprendidas, não só para ampliar o impacto das suas ações de prevenção e 
combate ao desmatamento, mas também com vistas a auxiliar os demais países 
que estão se estruturando para receber recursos provenientes de REDD+.

Os resultados positivos alcançados pelo Brasil em 2017 na redução do 
desmatamento reforçam a motivação de contribuir cada vez mais para esse 
esforço conjunto empreendido pelos governos e pela sociedade brasileira na 
construção de um modelo sustentável de desenvolvimento para a Amazônia, 
no qual a conservação ambiental e o respeito a povos e culturas tradicionais 
são protagonistas e indutores desse processo.

É preciso trabalhar para que as soluções locais apareçam, se fortaleçam e se 
tornem cada vez mais conhecidas no resto do país, para “amazonizar” um 
pouco o Brasil e (por que não?) o mundo.
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Dados sobre o desmatamento  
na Amazônia Legal
Dados preliminares do Inpe indicam que o desmatamento na Amazônia durante  
o período de 1º de agosto de 2016 a 31 de julho de 2017 foi de 6.624 km². Como se 
pode observar no Gráfico 1, a partir de 2004, quando o Governo Federal instituiu o 
PPCDAm, as taxas de desmatamento anual na Amazônia caíram significativamente 
até 2012. De 2013 a 2015, a taxa de desmatamento estacionou por volta de  
5 mil km², apresentou um crescimento em 2016, voltando a cair em 2017.

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

Fonte: Prodes/Inpe.

Nota: 2017 - dados preliminares. 

Na Tabela 1, são mostradas as taxas de desmatamento de 2017 nos estados 
que compõem a Amazônia Legal, comparadas às taxas de desmatamento 
consolidadas do ano anterior.

TABELA 1: DESMATAMENTO POR ESTADO

Estados
Desmatamento 

2016 (km2)
Desmatamento 

2017 (km2)
Variação desmatamento 

2016-2017 (%)

Acre 372 244 (34,4)

Amazonas 1.129 965 (14,5)

Amapá 17 31 82,4

Maranhão 258 237 (8,1)

Mato Grosso 1.489 1.341 (9,9)

Pará 2.992 2.413 (19,4)

Rondônia 1.376 1.252 (9,0)

Roraima 202 115 (43,1)

Tocantins 58 26 (55,2)

Amazônia Legal 7.893 6.624 (16,1)

Fonte: Prodes/Inpe.

Houve redução de 1.269 km2 (16%) na área desmatada na Amazônia em 2017 
(dado ainda provisório) em relação ao ano anterior. Observou-se uma redução 
no desmatamento em quase todos os estados da Amazônia Legal, à exceção do 
Amapá (que foi responsável por apenas 0,5% do desmatamento total de 2017). 
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Após dois anos seguidos de aumento no desmatamento, essa redução é uma 
boa notícia. Representa o resultado dos esforços do governo brasileiro e da 
sociedade para reverter a trajetória ascendente verificada em 2015 e 2016.  
É especialmente significativa, pois ocorreu em um contexto de forte restrição 
fiscal. Por outro lado, é certo que há ainda muito por fazer. A taxa anual de 
desmatamento verificada em 2017 ainda é 32% superior àquela de 2014. 

Deve-se ter em conta que a taxa de desmatamento de 2017 é 37% inferior 
à média do período 2004-2016, ou 76% menor do que a de 2004, colocando 
a dinâmica do desmatamento na Amazônia em uma perspectiva temporal 
mais adequada. Na ausência de outro aumento na taxa de desmatamento, 
fica clara uma tendência decrescente de médio prazo. É imperativo que 
haja uma continuidade na tendência de queda, uma vez que a Contribuição 
Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil em face do Acordo do Clima de 
Paris prevê alcançar o desmatamento ilegal zero na floresta amazônica até 2030.



GOVERNANÇA, 
CAPTAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO
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Governança do Fundo Amazônia
O modelo de governança do Fundo Amazônia possibilita a participação dos 
diversos atores envolvidos no tema, de forma a contribuir para o alcance de 
suas finalidades.

O Fundo Amazônia conta com uma estrutura de governança composta por 
dois comitês, dos quais fazem parte representantes do Governo Federal, 
dos governos dos estados da Amazônia Legal brasileira, da sociedade civil 
(organizações não governamentais, movimentos sociais, povos indígenas e 
setor empresarial) e da comunidade científica, além de processos definidos  
de auditoria independente responsável por verificar a adequada aplicação  
dos recursos doados, conforme ilustra a Figura 1.

A partir da instituição, em 2015, da Comissão Nacional para REDD+ 
(CONAREDD+),2 responsável pela implementação da 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+), uma nova instância de governança do tema 
foi criada. Nela, o Fundo Amazônia foi designado elegível para acesso a 
pagamentos por resultados REDD+ alcançados pelo país e reconhecidos pela 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). 

As regras e critérios para a captação e o uso de recursos de pagamentos 
por resultados REDD+ serão definidos pela CONAREDD+, responsável por 
coordenar, acompanhar e monitorar a implementação da ENREDD+.

FIGURA 1: GOVERNANÇA DO FUNDO AMAZÔNIA

2 O Decreto 8.576/2015, que instituiu a CONAREDD+, pode ser consultado na íntegra no endereço eletrônico:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8576.htm#art5>. 
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Comitê Técnico do Fundo Amazônia
Instituído pela Portaria MMA 345, de 22 de outubro de 2008, o Comitê Técnico 
do Fundo Amazônia (CTFA) tem por atribuição atestar as emissões de carbono 
oriundas de desmatamento calculadas pelo Ministério do Meio Ambiente 
(MMA). Para tanto, avalia a metodologia de cálculo da área desmatada e a 
quantidade de carbono por hectare utilizada no cálculo das emissões.

O CTFA reúne-se ordinariamente uma vez por ano e é formado por 
especialistas de notório saber técnico-científico, designados pelo Ministério 
do Meio Ambiente após consulta ao Fórum Brasileiro de Mudanças 
Climáticas. O mandato dos membros é de três anos, prorrogável uma vez, 
por igual período.

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

Reunião do Comitê Técnico do Fundo Amazônia
Em 4 de outubro de 2017, foi realizada a décima reunião do CTFA, na qual 
foram estabelecidos o valor estimado de redução das emissões relativo ao 
ano florestal de 2016, correspondente a 12 milhões de toneladas de CO2, e 
o valor-limite para captação do Fundo Amazônia relativo a esse período, de 
US$ 60.152.400,00.

Desde a criação do Fundo Amazônia, o CTFA atestou os valores de redução das 
emissões, expostos na Tabela 2.

TABELA 2: REUNIÕES ANUAIS DO COMITÊ TÉCNICO DO FUNDO AMAZÔNIA 
 

Reunião Data Ano da redução
Valor estimado de redução  

das emissões (em milhões de  
toneladas de CO2)

1ª 10.11.2008
2006 200,0

2007 303,0

2ª 1.12.2009 2008 245,7

3ª 13.12.2010 2009 445,9

4ª 20.10.2011 2010 462,9

5ª 14.11.2012 2011 490,2

6ª 26.11.2013 2012 580,2

7ª 10.9.2014 2013 516,1

8ª 5.11.2015 2014 558,8

9ª 8.11.2016     2015 500,8

10ª 4.10.2017 2016 12,0

Fonte: BNDES.
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Comitê Orientador do Fundo Amazônia
O Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) tem por atribuição 
estabelecer as diretrizes e os critérios de aplicação dos recursos (ver Anexo 3), 
bem como aprovar as informações sobre a aplicação dos recursos e o Relatório 
de Atividades do Fundo Amazônia.

O COFA é um comitê tripartite formado por três bancadas de representantes, 
sendo a primeira composta por oito representantes do Governo Federal; a segunda 
composta por nove representantes dos estados da Amazônia Legal;  
e a última composta por seis representantes da sociedade civil.3

Durante o ano de 2017, o COFA reuniu-se em duas sessões ordinárias. As 
reuniões são consignadas em Registros de Encaminhamentos e Temas (RET), 
que, depois de aprovados pelos representantes, são publicados no site do 
Fundo Amazônia. Além dos temas sugeridos pelos representantes do comitê, 
em todas as reuniões foi apresentada uma análise da carteira de projetos do 
fundo pelo BNDES.

22ª reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
A primeira reunião do ano realizou-se no dia 9 de maio, na sede do BNDES,  
no Rio de Janeiro, e foi aberta pelo secretário de Mudança do Clima e Florestas 
do Ministério do Meio Ambiente, Everton Lucero, e pela diretora da Área de 
Gestão Pública e Socioambiental do BNDES, Marilene Ramos.

As principais deliberações dessa reunião foram a aprovação de ajustes nas 
diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e focos  
de atuação para o biênio 2017-2018. Uma das modificações foi a transformação 
do eixo “desenvolvimento científico e tecnológico” em “ciência, inovação e 
instrumentos econômicos”, resultado de uma revisão do Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que 
introduziu a utilização de instrumentos econômicos como uma das novas linhas 
de ação para prevenção e combate ao desmatamento. Os focos e as modalidades de 
apoio para o biênio 2017-2018 estão descritos mais adiante neste relatório.

Durante a reunião, o Fundo Amazônia também foi autorizado a elaborar 
quatro chamadas públicas para o biênio 2017-2018 com os temas: consolidação 
de cadeias produtivas da sociobiodiversidade; atuação em assentamentos da 
reforma agrária; recuperação da vegetação em áreas desmatadas; e apoio a 
municípios. Além disso, também integrou a pauta da reunião a aprovação  
do Relatório de Atividades do Fundo Amazônia referente ao ano de 2016. 

23ª reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia 
A segunda reunião de 2017 foi realizada no hotel Princesa Louçã, em  
Belém (PA), no dia 20 de outubro, e foi aberta pelo secretário de Mudança 
do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Everton Lucero, e pela 
diretora da Área de Gestão Pública e Socioambiental do BNDES, Marilene Ramos.

3 A lista completa de representantes do COFA no ano de 2017 está disponível no Anexo 4.



Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 20

Governança, captação e comunicação

Nessa reunião, o COFA aprovou novos critérios para o apoio a projetos de 
fiscalização ambiental dos estados, com objetivo de fortalecer e ampliar o 
apoio do Fundo Amazônia às ações de fiscalização, investigação e combate a 
crimes e infrações ambientais, e assim prevenir e combater o desmatamento e a 
degradação florestal na Amazônia. Entre os critérios definidos, destacam-se:  
(i) o projeto deverá ser estruturante; (ii) o projeto deve demonstrar contribuições 
efetivas para o alcance dos resultados esperados no âmbito do eixo monitoramento 
e controle do PPCDAm e dos planos de desmatamento estaduais (PPCD), voltados 
à repressão das infrações contra a flora; (iii) o valor indicativo de apoio financeiro 
será de R$ 20 milhões; e (iv) o prazo de execução do projeto deverá ser de no 
máximo três anos.

Durante a reunião, a secretária de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Juliana Simões, apresentou 
o Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa Verde, explicou a 
importância de transformá-lo em um programa de pagamento por serviços 
ambientais e informou que, por causa do corte orçamentário incorrido pelo 
Governo Federal e, consequentemente, pelo Ministério do Meio Ambiente, 
esse programa deverá ser descontinuado em 2018. Em seguida, foi submetida 
à apreciação do COFA a excepcionalização ao critério de adicionalidade 
para o apoio do Fundo Amazônia a programas de pagamentos por serviços 
ambientais. O COFA aprovou a excepcionalização à condicionante de 
adicionalidade de recursos na Amazônia Legal, para projetos relacionados  
ao programa Bolsa Verde e pagamentos por serviços ambientais.

Focos para o apoio do Fundo Amazônia  
no biênio 2017-2018
Na 22ª reunião do COFA, em 9 de maio de 2017, foram definidos os focos 
e as modalidades de apoio para o biênio 2017-2018. Os focos de atuação 
são distribuídos pelos eixos “monitoramento e controle”, “fomento às 
atividades produtivas sustentáveis”, “ordenamento territorial” e “ciência, 
inovação e instrumentos econômicos”. Como mencionado anteriormente, 
o eixo “desenvolvimento científico e tecnológico” passou a incluir também 
a elaboração de atos normativos e de incentivos econômicos associados à 
prevenção e à redução do desmatamento, sendo denominado eixo “ciência, 
inovação e instrumentos econômicos”. Essa mudança permite o apoio à 
estruturação de mecanismos de microfinanças, como fundos rotativos para 
a expansão das cadeias de valor dos produtos da sociobiodiversidade e 
agroecologia, bem como o apoio à ampliação da política de compras públicas 
desses produtos, visando dar-lhes sustentabilidade econômica e maior escala.

Na 23ª reunião do COFA, realizada em 20 de outubro de 2017, o comitê 
autorizou a inclusão dos projetos relacionados ao programa Bolsa Verde e 
pagamentos por serviços ambientais, no foco referente à excepcionalização  
à condicionante de adicionalidade de recursos na Amazônia Legal. 



Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 21

Governança, captação e comunicação

Os focos para o atual biênio (ver Quadro 1) repetem a estrutura dos eixos 
do documento anterior: (i) fomento às atividades produtivas sustentáveis; 
(ii) monitoramento e controle ambiental; e (iii) ordenamento fundiário 
e territorial – com exceção da componente transversal voltada para o 
desenvolvimento científico e tecnológico, que passou a ser chamada (iv) eixo 
“ciência, inovação e instrumentos econômicos”.

QUADRO 1: FOCOS E MODALIDADES DE APOIO DO BIÊNIO 2017-2018

Orientações gerais

EXCEPCIONALIZAÇÃO 
À CONDICIONANTE 
DE ADICIONALIDADE 
DE RECURSOS NA 
AMAZÔNIA LEGAL

Projetos que visem dar continuidade ou aprimorar a fiscalização ambiental 
e o controle do desmatamento, apresentados por órgãos ou instituições 
públicas federais ou estaduais com mandato legal para realizar ações de 
fiscalização, no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA 
e projetos relacionados ao item I12, poderão, excepcionalmente, ser 
dispensados da condicionante mínima de adicionalidade de recursos, 
citada no item B7. Para tanto será necessário uma consulta formal ao 
Ministério do Meio Ambiente e apresentada declaração do referido órgão/
instituição proponente no sentido de que inexiste fonte de recursos 
disponíveis para o apoio financeiro pleiteado. A justificativa técnica e a 
declaração acima mencionadas são documentos obrigatórios e conjuntos à 
proposta protocolada formalmente no BNDES, o qual verificará, para fins 
de enquadramento, aderência à condicionante no âmbito dos contratos de 
doação ao Fundo Amazônia.

Modalidades operacionais

PROJETO 
ESTRUTURANTE

Projeto estruturante é aquele que atenda cumulativamente aos critérios a 
seguir:                                                                                                                      

a. Contribua para a implementação de uma política pública. 

b. Seja resolutivo em relação à situação problema.

c. Tenha escala no território (sempre que o projeto desenvolva as suas 
ações no território).

Os projetos estruturantes poderão ser propostos por (a) entidades do 
governo federal; (b) entidades dos governos estaduais; (c) organizações 
privadas sem fins lucrativos; ou (d) empresas. 

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

CHAMADA PÚBLICA

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

O Fundo Amazônia estará aberto permanentemente à apresentação, por 
instituições parceiras, de pedidos de colaboração financeira que busquem o 
seu apoio para a realização de chamadas públicas de projetos, com foco nas 
ações priorizadas para o biênio 2017 e 2018 na Amazônia Legal.  

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

(Continua)
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(Continuação)

Amazônia Legal – Eixo Monitoramento e Controle

FISCALIZAÇÃO E 
COMBATE A CRIMES 
E INFRAÇÕES 
AMBIENTAIS

Promoção da fiscalização, investigação e combate a crimes e infrações 
ambientais, incluindo o apoio: (i) ao aumento da capacidade de 
fiscalização ambiental, de investigação e de combate dos governos federal 
e estaduais; (ii) à integração dos sistemas estaduais de inteligência e 
fiscalização aos sistemas federais; (iii) a ações integradas de fiscalização, 
envolvendo órgãos estaduais de meio ambiente, IBAMA, FUNAI e ICMBio; 
(iv) à informatização integrada dos dados de gestão florestal estaduais ao 
SINAFLOR, inclusive autorizações de supressão  de vegetação e de planos 
de manejo; e (v) destinação de bens apreendidos.

IMPLEMENTAÇÃO 
E EFETIVAÇÃO DO 
CADASTRO AMBIENTAL 
RURAL (CAR) E 
REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAL

Promoção do processo de regularização ambiental por meio de: (i) apoio à 
inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) de pequenas propriedades ou 
posses rurais familiares (até 4 módulos fiscais), terras indígenas e quilombolas; 
(ii) suporte à integração dos sistemas estaduais de CAR ao Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural – SICAR e adaptação  de módulos complementares de Análise 
e Monitoramento, de gestão dos Programas de Regularização Ambiental 
dos estados (PRAs) e de Cotas de Reserva Ambiental (CRAs); (iii) apoio ao 
desenvolvimento e implementação dos PRAs; (iv) suporte às atividades 
para a validação das inscrições no CAR; (v) apoio à elaboração e validação 
dos projetos de recuperação de áreas degradadas e alteradas (PRADAs) de 
pequenas propriedades ou posses rurais familiares; e (vi) apoio à estruturação 
e operacionalização do monitoramento da regularidade ambiental dos 
imóveis rurais.

O apoio à implantação do CAR e à regularização ambiental dos imóveis 
rurais será feito prioritariamente através de operações com os estados, que 
poderão firmar parcerias/contratações para a execução das ações necessárias, 
respeitada a legislação aplicável. Todavia, será possível apoiar por meio de 
outros parceiros projetos de CAR e de regularização ambiental em áreas que 
não foram contempladas nos projetos contratados com os estados.

PREVENÇÃO 
E COMBATE À 
OCORRÊNCIA DOS 
INCÊNDIOS FLORESTAIS

Apoio a ações de prevenção e combate à degradação florestal causada por 
incêndios em vegetação nativa apresentadas por órgãos governamentais com 
atuação na Amazônia Legal, corpos de bombeiros militares ou organizações 
não governamentais em parceria com órgãos de governo, prioritariamente 
em assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas.

Promover a integração das informações sobre autorizações de queimadas 
emitidas pelos estados com o Sistema Nacional de Informações sobre o 
Fogo – Sisfogo, por meio de suporte à integração de sistemas.

APRIMORAMENTO E 
FORTALECIMENTO DO 
MONITORAMENTO DA 
COBERTURA VEGETAL

Apoio ao monitoramento do desmatamento, da dinâmica da mudança do 
uso da terra, da degradação florestal e das queimadas na Amazônia Legal.

Amazônia Legal – Eixo Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis

ATIVIDADES 
ECONÔMICAS DE 
USO SUSTENTÁVEL 
DA FLORESTA E DA 
BIODIVERSIDADE

Estruturação, fortalecimento e consolidação das cadeias produtivas da 
sociobiodiversidade e da agricultura familiar de base sustentável, incluindo 
valorização da economia extrativista, manejo florestal madeireiro e não 
madeireiro, aquicultura e arranjos de pesca, sistemas agroecológicos 
e agroflorestais, turismo de base comunitária, pecuária sustentável e 
assistência técnica para essas atividades.

PROGRAMA BOLSA 
VERDE E PAGAMENTOS 
POR SERVIÇOS 
AMBIENTAIS

Fortalecimento do Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa 
Verde e de incentivos aos serviços ambientais e ecossistêmicos de base 
comunitária.

RECOMPOSIÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS  
E ALTERADAS

Apoio à implementação da Política Nacional de Recuperação da Vegetação 
Nativa – Proveg, especialmente a recomposição de áreas degradadas e 
alteradas de: (i) pequenas propriedades ou posses rurais de até 4 módulos 
fiscais, com priorização de implementação de PRADAs e (ii) unidades de 
conservação da natureza, terras indígenas e comunidades tradicionais. 

(Continua)
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Amazônia Legal – Eixo Ordenamento Fundiário e Territorial

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Apoio à regularização fundiária de terras públicas, com prioridade nas 
áreas críticas com maior desmatamento e conflitos agrários, incluindo 
o apoio à destinação de terras públicas e a realização de mutirões 
de regularização fundiária e ambiental. Não será passível de apoio o 
pagamento de indenizações por desapropriação.

PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL

Apoio à elaboração, à revisão e ao detalhamento do zoneamento 
ecológico-econômico (ZEE) contemplando ações de capacitação de gestores 
e técnicos governamentais e da sociedade civil e à formulação de planos 
de ação que prevejam a aplicação do ZEE em outros instrumentos de 
políticas públicas, como o Plano Plurianual, os Programas de Regularização 
Ambiental, o licenciamento ambiental, a concessão de crédito rural e a 
outorga dos direitos de uso de recursos hídricos.

TERRAS INDÍGENAS

Apoio à elaboração e implementação dos planos de gestão territorial e 
ambiental de terras indígenas, alinhados com a Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, inclusive no que se 
refere à proteção e vigilância de terras indígenas.

ÁREAS PROTEGIDAS

Apoio à criação, reconhecimento e consolidação de áreas protegidas 
(unidades de conservação e terras indígenas).

Apoio à formação de corredores ecológicos, conectando terras públicas e 
privadas, por meio, entre outros: (i) da criação de unidades de conservação; 
(ii) do aprimoramento da gestão ambiental e territorial de áreas 
protegidas, inclusive áreas de preservação permanente (APP), de reserva 
legal e uso restrito; (iii) da recuperação de áreas degradadas, observado o 
disposto no item I 13 e (iv) da formalização dos acordos para manutenção 
dos corredores.

Apoio à recuperação e à manutenção de áreas prioritárias para gestão de 
unidades de conservação em zonas de amortecimento, ressalvado que o 
apoio estará limitado a pequenas propriedades ou posses rurais familiares 
(até 4 módulos fiscais).

ASSENTAMENTOS

Apoio à regularização ambiental e fundiária dos assentamentos, inclusive 
à implementação do “Programa Assentamentos Verdes” (Programa 
de Prevenção, Combate e Alternativas ao Desmatamento Ilegal em 
Assentamentos da Amazônia).

Amazônia Legal – Eixo Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos

NOVOS PRODUTOS DA 
SOCIOBIODIVERSIDADE

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

ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 
SUSTENTÁVEIS

Apoio à pesquisa científica e tecnológica voltada ao manejo florestal madeireiro 
e não madeireiro, à recuperação de áreas degradadas (incluindo escolha de 
espécies, manejo de sementes e métodos para otimizar a recuperação), à 
integração lavoura-pecuária-floresta – ILPF, à pesca e aquicultura sustentáveis, à 
conservação de recursos hídricos e à conservação do solo.

SISTEMAS DE 
MONITORAMENTO 
E CONTROLE DO 
DESMATAMENTO, 
DA DEGRADAÇÃO 
FLORESTAL E DAS 
QUEIMADAS

Apoio ao desenvolvimento, implementação e aprimoramento de 
sistemas de monitoramento do uso e cobertura da terra e de controle do 
desmatamento, da degradação florestal, da regeneração e das queimadas 
para fins de quantificação do desflorestamento, como subsídio às políticas 
públicas de prevenção e combate ao desmatamento.

ESTUDOS, PROJEÇÕES  
E SIMULAÇÕES

Apoio a estudos, projeções e simulações relacionados ao uso e cobertura da 
terra, que tenham como objetivo subsidiar a elaboração e a implementação 
de políticas públicas de prevenção e combate ao desmatamento e 
visando a redução das emissões de gases de efeito estufa decorrentes do 
desmatamento, conforme critérios a serem definidos pelo COFA.

(Continua)
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FINANCIAMENTO 
COMUNITÁRIO

Apoio à estruturação e aporte de recursos financeiros em fundos  
rotativos comunitários ou instrumentos semelhantes para viabilizar a 
expansão das cadeias de valor do manejo florestal, da sociobiodiversidade 
e agroecologia.

PROMOÇÃO DA 
POLÍTICA DE COMPRAS 
PÚBLICAS

Apoio à ampliação da política de compras públicas dos produtos 
originários de manejo florestal, da sociobiodiversidade e da agroecologia, 
visando dar-lhes sustentação e maior escala.

O apoio do Fundo Amazônia no Brasil Fora da Amazônia Legal 

CADASTRO AMBIENTAL 
RURAL (CAR) E 
REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAL DOS 
IMÓVEIS RURAIS

Promoção do processo de regularização ambiental por meio de: (i) apoio 
à inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) de pequenas propriedades 
ou posses rurais familiares (até quatro módulos fiscais); (ii) suporte 
à integração dos sistemas estaduais de CAR ao Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural – SICAR e adaptação  de módulos complementares de 
análise e monitoramento; e (iii) suporte às atividades para a validação das 
inscrições no CAR.

Os beneficiários de projetos de apoio ao CAR fora da Amazônia Legal 
deverão necessariamente aportar contrapartida financeira. Nos projetos 
que contemplem estados em que os biomas cerrado, caatinga e pantanal 
representam, cumulativamente, mais de 40% do seu território, deverão ser 
aportadas contrapartidas financeiras de, no mínimo, 10% do valor total do 
projeto. Nos demais casos fora da Amazônia Legal, deverão ser aportadas 
contrapartidas financeiras de, no mínimo, 20% do valor total do projeto.

O apoio à implantação do CAR será feito prioritariamente através de 
operações com estados, que poderão firmar parcerias/contratações para a 
execução das ações necessárias, respeitada a legislação aplicável.

SISTEMAS DE 
MONITORAMENTO DO 
DESMATAMENTO 

Apoio a projetos que contribuam para a criação ou aprimoramento de 
sistemas de monitoramento da cobertura florestal fora da Amazônia Legal, 
conforme diretrizes e critérios vigentes (ver itens G 1 a G 20).

Apoio à proteção e vigilância em terras indígenas.

Promover a informatização integrada dos dados de gestão florestal 
estaduais ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos 
Florestais – Sinaflor, inclusive autorizações de supressão de vegetação e de 
planos de manejo.

O apoio do Fundo Amazônia em outros países tropicais

SISTEMAS DE 
MONITORAMENTO 
DO DESMATAMENTO 
EM OUTROS PAÍSES 
TROPICAIS

Apoio a projetos que contribuam para a criação ou aprimoramento de 
sistemas de monitoramento da cobertura florestal e sistemas de controle 
do desmatamento em outros países tropicais, conforme diretrizes e 
critérios vigentes (ver itens H 1 a H 17).
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Captação de recursos

Regras para a captação de recursos
A captação de recursos para o Fundo Amazônia é condicionada à redução 
das emissões de carbono oriundas do desmatamento, isto é, o Brasil precisa 
comprovar a redução do desmatamento na Amazônia para viabilizar a 
captação de novos recursos.

Para cálculo do limite de captação anual do Fundo Amazônia, optou-se por 
um método simples e conservador, de modo a assegurar que os valores de 
redução das emissões não sejam sobre-estimados. De forma resumida, o 
cálculo para obter os valores de redução das emissões de carbono oriundas 
de desmatamento parte da diferença entre a taxa de desmatamento média 
histórica e a área desmatada efetivamente aferida no ano em avaliação, 
multiplicando-se esse resultado pela quantidade de carbono presente na 
biomassa, em toneladas de carbono por hectare. Assim, o cálculo é dado pela 
seguinte equação:

ED = (TDM - TD) * tC/ha ED = redução nas emissões de carbono oriundas 
de desmatamento, em toneladas de carbono  
(tC) TDM = taxa de desmatamento média  
(em hectares)

TD = taxa de desmatamento anual do  
período (em hectares)

tC/ha = toneladas de carbono por hectare  
de floresta

A taxa de desmatamento na Amazônia Legal é aferida pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão público vinculado ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Compete ao Ministério do 
Meio Ambiente definir a metodologia de cálculo do limite de captação anual 
do Fundo Amazônia e cabe aos especialistas do CTFA atestar a redução efetiva 
de emissões de carbono oriundas de desmatamento em determinado período, 
avaliando a metodologia de cálculo da área de desmatamento e a quantidade 
de carbono por hectare utilizada no cálculo das emissões. 

Com base nos dados de redução das emissões, atestados pelo CTFA, o BNDES 
fica autorizado a captar doações e emitir diplomas de reconhecimento 
à contribuição dos doadores ao fundo. Na Figura 2, pode-se ver 
esquematicamente o fluxo de captação de recursos do Fundo Amazônia.
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FIGURA 2: FLUXO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO AMAZÔNIA

Doações formalizadas
Com base nos limites anuais de captação atestados pelo CTFA, o Fundo 
Amazônia já recebeu doações de governos estrangeiros e empresas. Até o fim 
de 2017, foram formalizados compromissos de doações ao Fundo Amazônia 
expressos em três moedas: coroa norueguesa (kr$ ou NOK) para as doações 
da Noruega; euro (€ ou EUR) para as doações da Alemanha/KfW; e real (R$ ou 
BRL) para as doações da Petrobras, conforme detalhado mais adiante. Desse 
total, já foram depositados na conta do Fundo Amazônia R$ 3.123.091.258,23 
(US$ 1.217.577.214,17).4

O governo da Noruega foi o primeiro e, até o momento, é o maior doador  
de recursos ao Fundo Amazônia, tendo efetivamente aportado o montante  
de kr$ 7.692.680.000,00, equivalentes a US$ 1.142.067.325,62, ou  
R$ 2.914.355.261,70. 

Adicionalmente, a partir de 2010, o Fundo Amazônia recebeu o apoio do 
governo da Alemanha, por meio do KfW Entwicklungsbank.  Até o fim de 
2017, o governo da Alemanha aportou o total de € 54.920.000,00, equivalentes 
a R$ 192.690.396,00 ou US$ 68.143.672,60.

Em 2011, o Fundo Amazônia passou a contar com seu terceiro doador, a 
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), primeira empresa brasileira a contribuir 
para o fundo. A Petrobras aportou, até o fim de 2017, R$ 16.045.600,53, o 
equivalente a US$ 7.366.215,95.

Conforme estabelecido no Decreto 6.527/2008, o BNDES tem a obrigação de 
manter segregados, em seus registros contábeis, os recursos oriundos das doações, 
dos quais 3% são destinados à cobertura de custos operacionais e demais despesas 
relacionadas ao Fundo Amazônia, incluindo a contratação das auditorias.

4 As conversões dos valores das doações para US$ e/ou R$ presentes neste capítulo foram feitas com base na taxa 
de câmbio das respectivas datas do efetivo recebimento dos recursos pelo BNDES, conforme expresso nos diplomas 
de doações.

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

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

BNDES procede à captação de recursos, observando o limite de captação informado pelo Ministério  
do Meio Ambiente

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

de captação do Fundo Amazônia para determinado ano florestal
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Governo da Noruega
O BNDES celebrou um contrato de doação (donation agreement), em 25 de 
março de 2009, com o Ministério das Relações Exteriores da Noruega, no qual 
foi prevista uma doação ao Fundo Amazônia no valor de até  
kr$ 700 milhões.

Conforme previsto no contrato, os valores das doações que poderiam ser 
solicitados nos anos subsequentes seriam especificados em aditivos propostos 
pelo doador. Foram celebrados cinco aditivos ao donation agreement, por meio 
dos quais o governo da Noruega se comprometeu a realizar doações adicionais 
de até kr$ 2.850.000.000,00.

De 2009 a junho de 2013, o Fundo Amazônia recebeu seis doações do governo 
da Noruega, no valor total de US$ 130.253.901,05 (R$ 243.952.352,40).

CONTRATO DE ADITAMENTO E CONSOLIDAÇÃO

Em 17 de setembro de 2013, o BNDES e o governo da Noruega assinaram 
um novo contrato (amended and restated donation agreement), visando 
consolidar os acordos anteriores de doação da Noruega para o Fundo 
Amazônia e ampliar a vigência dessa cooperação. Esse contrato previa que os 
recursos doados poderiam ser utilizados em projetos do Fundo Amazônia até 
o fim de 2020. No instrumento, foi prevista a possibilidade de transferência 
integral dos recursos até então doados pela Noruega, o que foi possibilitado 
pela isenção da incidência dos tributos brasileiros PIS/Pasep e Cofins sobre as 
doações ao Fundo Amazônia, instituída pela Lei 12.810, de 15 de maio de 2013, 
que alterou a Lei 11.828, de 20 de novembro de 2008. Assim, os recursos já 
contratados até então, mas ainda não desembolsados para o Fundo Amazônia, 
no total de US$ 464.669.325,96 (R$ 1.024.642.336,54), foram transferidos em  
4 de outubro de 2013.

ADITIVO AO CONTRATO DE DOAÇÃO CONSOLIDADO

Em 10 de dezembro de 2013, foi celebrado o primeiro aditivo ao contrato 
de doação consolidado. O governo da Noruega comprometeu-se a realizar 
uma doação adicional de kr$ 1 bilhão (US$ 163.666.121,11), concretizada  
no dia 23 do mesmo mês.

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE DOAÇÃO CONSOLIDADO

Em 4 de dezembro de 2014, foi celebrado o segundo aditivo ao contrato de 
doação consolidado. O governo da Noruega comprometeu-se a realizar uma 
doação adicional de kr$ 900 milhões. O compromisso foi cumprido em duas 
tranches: kr$ 780 milhões (US$ 108.839.740,46 ou R$ 288.991.278,87) em 15 de 
dezembro de 2014, e kr$ 120 milhões (US$ 14.893.881,10 ou R$ 46.416.780,45), 
em 12 de março de 2015.
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TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE DOAÇÃO CONSOLIDADO

Em 24 de novembro de 2015, foi celebrado o terceiro aditivo ao contrato  
de doação consolidado. O governo da Noruega comprometeu-se a realizar 
uma doação adicional equivalente, em coroas norueguesas, a US$ 120 
milhões (R$ 455.568.000,00), o que foi efetivado em 4 de dezembro de 2015.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE DOAÇÃO CONSOLIDADO

Em 11 de novembro de 2016, foi celebrado o quarto aditivo ao contrato  
de doação consolidado. O governo da Noruega comprometeu-se a realizar uma 
doação adicional equivalente, em coroas norueguesas, a US$ 97.953.351,16 
(R$ 330.161.565,42), o que foi efetivado em 16 de dezembro de 2016. 
Adicionalmente, foi prorrogado o prazo de aplicação dos recursos de 2020 para 
2030 e ampliada a área de atuação do Fundo Amazônia (de bioma Amazônia 
para Amazônia Legal).

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE DOAÇÃO CONSOLIDADO

Em 6 de dezembro de 2017, foi celebrado o quinto aditivo ao contrato de doação 
consolidado. O governo da Noruega comprometeu-se a realizar uma doação 
adicional de kr$ 350 milhões (R$ 139.272.702,53 ou US$ 41.791.004,78), o que foi 
efetivado em 14 de dezembro de 2017.

Governo da Alemanha
No âmbito da cooperação financeira oficial entre os governos da Alemanha 
e do Brasil, foi celebrado, em 7 de dezembro de 2010, entre o KfW 
Entwicklungsbank e o BNDES, contrato de contribuição financeira ao Fundo 
Amazônia, no valor de € 21 milhões (US$ 28.323.207,40 ou R$ 60.697.500,00).  
A doação já foi integralmente recebida pelo Fundo Amazônia. 

Em 14 de novembro de 2017, foi celebrado novo contrato entre o KfW 
Entwicklungsbank e o BNDES, com valor total de € 33.920.000,00  
(US$ 39.820.465,20 ou R$ 131.992.896,00), integralmente recebido  
em 12 de dezembro de 2017.

Petróleo Brasileiro S.A.
O BNDES celebrou com a Petrobras, até 2016, 24 contratos de doações  
ao Fundo Amazônia, no montante total de R$ 14.221.982,31  
(US$ 6.788.152,85). No ano de 2017, foram celebrados mais três contratos de 
doação, somando R$ 1.823.618,22 (US$ 578.063,10). No total, a Petrobras  
doou ao Fundo Amazônia R$ 16.045.600,53 (US$ 7.366.215,95). 

A doação da companhia está em linha com a exigência do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de que a 
Petrobras implemente projetos de neutralização de carbono em relação  
à emissão de gases de efeito estufa provocada por suas atividades.  
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As emissões são decorrentes da queima extraordinária de gás, originárias da 
produção e do escoamento de petróleo e gás natural realizados pela empresa.

A destinação dos recursos doados é feita exclusivamente a projetos a serem 
financiados no âmbito do Fundo Amazônia, segundo suas normas, condições, 
diretrizes e critérios. Cabe ao BNDES a responsabilidade pela análise, 
aprovação e contratação de projetos e também pelo acompanhamento, 
monitoramento e prestação de contas.

Por determinação da Diretoria do BNDES (Decisão de Diretoria 
832/2012-BNDES), as doações ao Fundo Amazônia captadas com fontes 
públicas controladas pela União Federal devem ser segregadas contabilmente 
de modo a garantir que os recursos não sejam destinados a projetos 
executados pela União.

Diplomas: reconhecimento da contribuição dos doadores
Ao captar doações para o Fundo Amazônia, o BNDES emite diplomas 
informando o montante da contribuição financeira e sua correspondência 
em toneladas de carbono. Esses diplomas são nominais, intransferíveis e não 
geram direitos ou créditos de qualquer natureza. Dessa forma, no diploma 
ficam identificados o doador e a parcela de sua contribuição para o esforço de 
redução das emissões de gás carbônico. A Tabela 3 mostra os dados sobre  
os recursos já captados.
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TABELA 3: RECURSOS CAPTADOS

Doador Parcela

Data de 
ingresso 

dos 
recursos

Valor original da 
doação

Valor em R$ 
(BRL)*

Valor em US$ 
(USD)*

Toneladas 
de dióxido 
de carbono 

(tCO2)

Toneladas 
de carbono 

(tC)

Ano da 
redução

Noruega 1ª 9.10.2009
NOK 

123.437.000,00
36.448.350,22 20.960.578,70 4.192.115,7 1.142.265,9 2006

Noruega 2ª 9.8.2010
NOK 

169.262.000,00
49.600.536,48 28.283.364,59 5.656.672,9 1.541.327,8 2006

Noruega 3ª 23.3.2012
NOK 

261.273.000,00
82.144.231,20 45.149.077,28 9.029.815,0 2.462.677,0 2006

Noruega 4ª 2.10.2012
NOK 

101.774.000,00
36.109.415,20 17.817.731,77 3.563.546,0 971.876,0 2006

Noruega 5ª 26.6.2013
NOK 

44.254.000,00
16.139.433,80 7.344.452,24 1.468.890,0 400.606,0 2006

Noruega 6ª 26.6.2013
NOK 

64.465.000,00
23.510.385,50 10.698.696,47 2.139.739,0 583.565,0 2009

Noruega

7ª 4.10.2013 
NOK 

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

33.363.022,0 9.099.006,0 2010

     33.363.022,0 9.099.006,0 2011

Noruega 8ª 23.12.2013
NOK 

1.000.000.000,00
385.350.245,49 163.666.121,11 32.733.224,0 8.927.243,0 2012

Noruega 9ª 15.12.2014
NOK 

780.000.000,00
288.991.278,87 108.839.740,46 21.767.948,1 5.936.713,1 2013

Noruega 10ª 12.3.2015
NOK 

120.000.000,00
46.416.780,45 14.893.881,10 2.978.776,2 812.393,5 2013

Noruega 11ª 4.12.2015
NOK 

1.019.496.000,00
455.568.000,00 120.000.000,00 24.000.000,0 6.545.454,6 2014

Noruega 12ª 16.12.2016
NOK 

850.000.000,00
330.161.565,42 97.953.351,16 19.590.670,23 5.342.910,06 2015

Noruega 13ª 14.12.2017
NOK 

350.000.000,00
139.272.702,53 41.791.004,78 8.358.200,96 2.279.509,35 2016

KfW 
Alemanha

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

KfW 
Alemanha

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

KfW 
Alemanha 

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

1.398.630,0 381.444,0 2010

KfW 
Alemanha

4ª 22.7.2014 EUR 4.000.000,00 11.918.000,00 5.385.692,98 1.077.139,0 293.765,0 2010

KfW 
Alemanha

5ª 12.12.2017
EUR 

33.920.000,00
131.992.896,00 39.820.465,20 7.964.093,04 2.172.025,37 2015

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

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

Petrobras 3ª 17.10.2011 BRL 1.435.257,60 1.435.257,60 826.000,00 165.200,0 45.054,0 2006

(Continua)
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(Continuação)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Petrobras 16ª 26.12.2014                BRL 458.054,97 458.054,97 172.675,00 34.535,0 9.418,6 2006

Petrobras 17ª 19.1.2015 BRL 20.941,30 20.941,30 7.995,00 1.599,0
436,1

2006

Petrobras 18ª 13.3.2015 BRL 471.492,55 471.492,55 151.260,00 30.252,0
8.250,6

2006

Petrobras 19ª 27.3.2015 BRL 1.119.131,39 1.119.131,39 350.660,00 70.132,0 19.126,9 2006

Petrobras 20ª 3.7.2015 BRL 270.114,06 270.114,06 86.600,00 17.320,0 4.723,6 2006

Petrobras 21ª 30.7.2015 BRL 660.392,86 660.392,86 197.610,00 39.522,0 10.778,7 2006

Petrobras 22ª 30.7.2015 BRL 288.021,65 288.021,65 86.185,00 17.237,0 4.701,0 2006

Petrobras 23ª 10.5.2016 BRL 429.923,03 429.923,03 121.491,80 24.298,4           6.626,8                                        
          
2006

Petrobras 24ª 10.5.2016 BRL 549.030,01 549.030,01 155.150,20 31.030,0           8.462,7
          
2006

Petrobras 25ª 06.4.2017 BRL 86.528,57 86.528,57                          27.691,80 5.538,36          1.510,5
          
2006

Petrobras 26ª 06.4.2017 BRL 397.886,33 397.886,33 127.335,85 25.467,17         6.945,6            
         
2006

Petrobras 27ª 31.7.2017 BRL 1.339.203,32 1.339.203,32 423.035,45 84.607,09         23.074,7
         
2006

   Total      3.123.091.258,23 1.217.577.214,17    

Fonte: BNDES.

* Valores históricos, tais como estão registrados nos diplomas emitidos pelo Fundo Amazônia.
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Articulação institucional  
e cooperação técnica
Como gestor do Fundo Amazônia, o BNDES mantém diálogo permanente com 
seus diversos públicos de interesse, com vistas a promover transparência em suas 
atividades, obter subsídios técnicos para sua atuação e estabelecer parcerias. 

Entre essas ações, cabe ressaltar o acordo de cooperação técnica do Fundo 
Amazônia com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ – 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), que, desde 2015, passou a 
contar com cofinanciamento do governo da Noruega, além dos recursos do 
próprio governo da Alemanha. Em 2017, a cooperação técnica realizou uma 
série de atividades, entre as quais se destacam:

 » apoio à realização de ações colaborativas com beneficiários do Fundo 
Amazônia em projetos que estão com baixo índice de execução das ações 
previstas, incluindo a identificação de entraves e a proposição de soluções;

 » realização de capacitações das equipes dos projetos objeto de ações 
colaborativas nos temas de gestão de projetos e monitoramento e 
avaliação de impactos;

 » apoio à elaboração de projetos de órgãos estaduais e federais  
visando apoio do Fundo Amazônia;

 » apoio à realização das oficinas de divulgação e capacitação da 
chamada pública de Consolidação e Fortalecimento de Cadeias de Valor 
Sustentáveis e Inclusivas, nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, 
Pará e Distrito Federal;

 » início das avaliações de efetividade independentes dos projetos concluídos: 
Bolsa Floresta (Fase I), da Fundação Amazonas Sustentável (FAS); e 
Disseminação e Aprimoramento das Técnicas de Manejo Florestal 
Sustentável, do Instituto Floresta Protegida (IFT);

 » apoio à elaboração de uma proposta de metodologia para avaliação do 
programa Fundo Amazônia;

 » apoio na participação do Fundo Amazônia na Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 23), em Bonn, Alemanha, 
destacando-se o evento Amazon Bonn, e na organização da reunião anual 
com os doadores do Fundo Amazônia, realizado também em Bonn;

 » elaboração de mapas georreferenciados sobre os projetos apoiados pelo 
Fundo Amazônia;

 » continuidade do ciclo de palestras com especialistas de áreas prioritárias 
para a atuação do fundo; e

 » apoio sistemático à equipe do Fundo Amazônia no tema monitoramento  
e avaliação de resultados.
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Comunicação
Dentre os instrumentos de transparência e diálogo, merecem destaque:

Site www.fundoamazonia.gov.br
O BNDES mantém na internet um site permanentemente atualizado sobre o 
Fundo Amazônia, com versão em inglês. Desde o lançamento, em 2010, o site 
vem recebendo melhorias constantes.

Em 2017, o site do Fundo Amazônia recebeu 64.598 acessos, uma média mensal 
de 5.383 acessos, 45,53% superior ao ano anterior. Cerca de 86% dos acessos 
são originários do Brasil, principalmente das capitais dos estados da região 
amazônica e das cidades do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Os acessos 
internacionais são provenientes de muitos países, com destaque para Estados 
Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Noruega, Colômbia e Peru.

Conteúdo do site
O Fundo Amazônia disponibiliza diversas informações em seu site na internet, 
tais como orientações sobre como apresentar projetos, o trâmite para sua 
aprovação e a documentação exigida em cada etapa do projeto. Também são 
disponibilizadas informações atualizadas sobre a governança do fundo, as 
doações recebidas e o tema de monitoramento e avaliação. O atendimento ao 
público é feito por intermédio da seção Fale Conosco (e-mail), por telefone ou 
por meio da leitura das “perguntas mais frequentes”.

Divulgam-se sua carteira total de projetos e, de forma detalhada, os projetos 
apoiados, sobre os quais constam, entre outras, as seguintes informações: 
nome do projeto e seu responsável, abrangência territorial, beneficiários, 
objetivos, valor total do projeto, valor do apoio do Fundo Amazônia, prazo de 
execução, data da aprovação e data da contratação. Também são divulgados 
dados sobre os desembolsos e atividades realizadas para cada projeto e 
informações sobre o modo como cada um deles contribuiu para os quatro eixos 
de atuação do Fundo Amazônia organizados com base em seu quadro lógico.

Relatórios anuais
De forma a dar transparência a suas atividades, o Fundo Amazônia publica 
na internet seus relatórios anuais. Além de serem instrumentos de prestação 
de contas, os relatórios registram e divulgam para a sociedade as ações e os 
resultados do Fundo Amazônia. 

Boletins de notícias
A partir de 2010, com o objetivo de ampliar sua comunicação com seus 
stakeholders e o público em geral, o Fundo Amazônia passou a publicar um 
boletim com as principais atividades realizadas. Ao todo, foram publicados, 

http://www.fundoamazonia.gov.br/


Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 34

Governança, captação e comunicação

até dezembro de 2017, 61 boletins que divulgaram seminários, apresentações 
do Fundo Amazônia no Brasil e no exterior, reuniões de trabalho, aprovação 
de projetos, entre outros eventos. Os boletins são publicados no site do Fundo 
Amazônia e enviados por mala direta para e-mails cadastrados. 

Eventos em 2017
A equipe do BNDES organiza e participa de diversos eventos com o intuito de 
divulgar as ações do Fundo Amazônia, qualificar sua atuação e prestar contas 
aos doadores e à sociedade. Em 2017, destacam-se os seguintes eventos:

The Second General Assembly of the Tropical Forest  
Alliance 2020: International Forest Day – 21 de março – 
Brasília (DF), Brasil
A segunda assembleia geral da Tropical Forest Alliance (TFA) teve como 
objetivo proporcionar aos parceiros do governo, das empresas, da sociedade 
civil, organizações internacionais e comunidades locais uma oportunidade 
para compartilhar conhecimento e boas práticas no esforço de zerar o 
desmatamento nas cadeias de suprimentos de commodities, como óleo de 
palma, soja, carne, polpa e papel. A chefe do Fundo Amazônia, Juliana 
Santiago, foi palestrante na plenária de abertura. 

Seminário de Gestão Integrada de Terras Indígenas  
e Unidades de Conservação no Sul do Amazonas –  
4 a 6 de abril – Lábrea (AM), Brasil
A equipe do Fundo Amazônia participou do Seminário de Gestão Integrada 
de TIs e UCs no Sul do Amazonas, organizado pelo Instituto Internacional de 
Educação do Brasil (IEB) e a Operação Amazônia Nativa (Opan), que discutiu 
ações para manutenção sustentável dos territórios. Também participaram do 
seminário representantes do MMA, ICMBio e Funai.

1º Workshop de Aplicações do LuccMe – 6 e 7 de abril –  
São José dos Campos (SP), Brasil
Organizado pelo Inpe, o workshop teve por objetivo promover um debate 
sobre as possibilidades de aplicação do LuccME (Arcabouço de Modelagem de 
Uso da Terra Espacialmente Explícita), mediante discussão de casos de sucesso 
em diferentes escalas, que incluem modelos de desmatamento, expansão da 
agricultura, desertificação, crescimento urbano e outros processos de mudanças 
de uso e cobertura da terra. O evento foi organizado em quatro sessões 
temáticas: “Desmatamento e seus impactos na biodiversidade e emissões GEE”, 
“Impactos da intensificação/expansão agrícola e efeitos das mudanças climáticas”, 
“Aplicações inovadoras” e “Futuro do LuccME e do TerraME”. O desenvolvimento 
da ferramenta LuccME vem sendo apoiado pelo Fundo Amazônia no âmbito do 
projeto Monitoramento Ambiental por Satélites no Bioma Amazônia, do Inpe. 
Para mais informações: <http://luccme.ccst.inpe.br/eventos/>.

http://luccme.ccst.inpe.br/eventos/
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Palestra sobre a moratória da soja com Paulo Adário –  
17 de maio – Rio de Janeiro (RJ), Brasil 
O ativista Paulo Adário, do Greenpeace, realizou, na sede do BNDES, para a equipe 
do Fundo Amazônia, apresentação sobre a moratória da soja, que completou dez 
anos e é tida como um caso de sucesso, mas também recebe algumas críticas.  
Foi dito que, com a perspectiva de pleno funcionamento do CAR e do código 
florestal, o papel dos pactos setoriais deverá mudar, mas podem continuar a ser 
um espaço importante de diálogo do setor privado com a sociedade civil em 
relação ao desmatamento e ao desenvolvimento da região amazônica.

1º Encontro dos Parceiros do Programa de Meio Ambiente 
para Conservação da Amazônia – 23 e 24 de maio –  
Brasília (DF), Brasil
A equipe do Fundo Amazônia/BNDES participou do 1º Encontro dos Parceiros 
do Programa de Meio Ambiente para Conservação da Amazônia, promovido 
pela Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional 
(USAID). O programa estrutura-se nos seguintes eixos de atuação: gestão de 
áreas protegidas, UCs e TIs; fortalecimento de cadeias de valor; e incentivo à 
utilização de novas tecnologias e soluções inovadoras. 

Oficina: Agricultura e Meio Ambiente no Brasil: Lições  
e Desafios – 24 de maio – Brasília (DF), Brasil
O Fundo Amazônia/BNDES participou da oficina Agricultura e Meio 
Ambiente no Brasil: Lições e Desafios, na sede do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). A oficina foi organizada pelo Climate Policy 
Initiative (CPI) e teve por objetivo discutir as lições e os desafios relacionados 
à agropecuária e ao desmatamento no Brasil. O evento teve a participação de 
integrantes de ministérios, entidades não governamentais, gestores públicos, 
pesquisadores e estudantes. 

Olhares sobre as Políticas de Proteção aos Povos Indígenas 
Isolados e de Recente Contato – 19 a 22 de junho –  
Brasília (DF), Brasil
Organizado pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI), em parceria com 
a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e a Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), o evento teve como 
objetivo debater as diferentes perspectivas indígenas sobre suas relações 
com povos indígenas isolados e de recente contato na bacia amazônica. 
Pretende-se com isso prover subsídios e orientações para o fortalecimento 
das políticas públicas de proteção e promoção de direitos desses grupos 
e povos. Contou com representantes de diversos povos e organizações 
indígenas, além de organizações da sociedade civil do Brasil, da Colômbia, 
do Paraguai, do Peru e da Venezuela.



Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 36

Governança, captação e comunicação

3º Seminário Anual do Projeto Mamirauá: Conservação e Uso 
Sustentável da Biodiversidade em Unidades de Conservação 
(BioREC) – 4 de julho – Tefé (AM), Brasil
Apoiado pelo Fundo Amazônia, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá realizou o 3º Seminário Anual do projeto Mamirauá para apresentar 
seus resultados. O projeto realiza ações de manejo e gestão participativa nas 
reservas de desenvolvimento sustentável Mamirauá e Amanã, com pesquisa, 
desenvolvimento e disseminação de conhecimentos nos seguintes temas: 
agropecuária sustentável, manejo florestal madeireiro sustentável, manejo 
florestal não madeireiro sustentável, educação ambiental, proteção  
e monitoramento ambiental.

Global Steering Group for Impact Investment (GSG) Impact 
Summit 2017 – 9 a 11 de julho – Chicago (IL), EUA
Organizado pela US Impact Alliance e a Fundação MacArthur, o encontro 
reuniu líderes e profissionais da rede global GSG sobre investimento de 
impacto e organizações associadas. Durante o evento, os participantes 
discutiram o estado atual do setor e identificaram prioridades, áreas de ação  
e marcos para alavancar o investimento de impacto socioambiental até 2020.  
A chefe do Fundo Amazônia, Juliana Santiago, foi palestrante na plenária  
“The environmental agenda and impact investment”. 

4º Encontro de Implantação do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) – 31 de julho a 4 de agosto – Brasília (DF), Brasil
Organizado pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), o encontro, que contou 
com a participação de técnicos de todos os estados brasileiros e do Distrito 
Federal, teve a apresentação de novas funcionalidades do Sicar. O evento 
também possibilitou uma troca de experiências entre os participantes, que 
compartilharam os avanços, desafios e estratégias de consolidação do CAR 
em suas regiões. Foi realizada ainda uma oficina de integração do Sicar, com 
o objetivo de mapear as dificuldades de integração de dados, identificar as 
soluções e pactuar os encaminhamentos necessários.

Programa Cidades e Soluções da rede GloboNews sobre  
o Fundo Amazônia – 9 de agosto – Brasil
O programa abordou os desafios para a preservação da Amazônia, a 
importância do Fundo Amazônia e os resultados obtidos nos últimos anos 
e contou com depoimentos de agricultores que tiveram sua realidade 
transformada por projetos de implantação de sistemas agroflorestais (SAF) 
apoiados pelo fundo. O programa exibiu também entrevista com a chefe do 
Fundo Amazônia, Juliana Santiago.  
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11ª Assembleia Geral da Coiab – 28 a 30 de agosto –  
Terra Indígena Alto Rio Guamá (PA), Brasil
Organizado pela Coiab, o encontro reuniu mais de trezentos representantes 
indígenas de comunidades da Amazônia Legal em plenárias para análise da 
conjuntura da política indigenista e reflexão sobre a atuação da Coiab, além 
da condução da eleição para composição dos novos quadros da organização. 
Entre outros temas, foram discutidas estratégias de fortalecimento, autonomia 
e sustentabilidade do movimento indígena da Amazônia brasileira.

7ª Conferência Mundial de Restauração Ecológica –  
28 de agosto a 1º de setembro – Foz do Iguaçu (PR), Brasil
Patrocinada pelo BNDES, a conferência, cujo tema foi “Conectando 
ciência e prática para um mundo melhor”, recebeu mais de mil pessoas de 
aproximadamente sessenta países. A programação contou com mais de 
quinhentas apresentações que ocorreram simultaneamente em 16 salas 
diferentes. Os conteúdos apresentados percorreram todo o espectro da ciência 
da restauração, com destaque para o desafio de restaurar o ambiente na  
escala da paisagem e viabilizar o seu financiamento.

2º Seminário de Monitoramento Integrado com Radar Orbital – 
18 e 19 de setembro – Brasília (DF), Brasil
Organizado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da 
Amazônia (Censipam), o seminário teve como objetivo divulgar resultados 
do Projeto Amazônia SAR, apoiado pelo Fundo Amazônia, bem como 
promover o debate sobre novas tecnologias e aplicações para detecção do 
desmatamento por radar orbital, contribuindo para disseminar o uso de 
imagens de radar orbital no monitoramento florestal e em outras aplicações 
para a comunidade científica, além de órgãos federais, estaduais e municipais 
com atuação na Amazônia.

Palestra sobre Restauração Florestal – 20 de setembro –  
Rio de Janeiro (RJ), Brasil
O professor Ricardo Rodrigues, da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq/USP), realizou, na sede do BNDES, para a equipe do Fundo 
Amazônia, palestra sobre restauração florestal. A apresentação abordou 
diversos assuntos: conceitos e políticas públicas, como o Código Florestal e o 
Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg); a restauração 
florestal na ciência e na prática, incluindo aspectos sociais, econômicos e 
ambientais; e a aplicação da restauração florestal na Amazônia e no Cerrado, 
suas possibilidades e seus desafios atuais.
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Tools and Strategies for Conservation and Development in 
the Amazon: a Workshop on Lessons Learned and Future 
Pathways – 3 a 5 de outubro – Gainesville (FL), EUA
Organizado pela Universidade da Flórida, com o apoio da Fundação Moore, 
esse workshop reuniu diversos atores interessados nas questões da Amazônia 
para avaliar e refletir sobre as estratégias utilizadas para enfrentar as ameaças 
atuais à conservação e ao desenvolvimento sustentável na Amazônia. A chefe 
do Fundo Amazônia, Juliana Santiago, foi uma das palestrantes. 

Seminário 5 anos da PNGATI – 5 e 6 de outubro –  
Brasília (DF), Brasil
Organizado por instituições da sociedade civil e com participação de 
representantes indígenas das cinco regiões do Brasil, o evento teve como  
objetivo promover a reflexão sobre os cinco anos da implementação da PNGATI.  
As discussões evidenciaram que a PNGATI é um dos maiores avanços que os povos 
indígenas tiveram nos últimos anos no caminho da gestão autônoma e sustentável 
de seus territórios em todo o país. No balanço dos desafios e perspectivas para 
a continuidade de sua implementação, o Fundo Amazônia foi citado como 
importante fonte de recursos para projetos de implementação da PNGATI.

3º Encontro Xingu+ – 18 a 20 de outubro – Brasília (DF), Brasil
Organizado pelo Instituto Socioambiental (ISA), o evento reuniu diversos atores 
das áreas protegidas da bacia do Xingu – ribeirinhos, indígenas, extrativistas 
e organizações da sociedade civil –, com o objetivo de aprofundar as parcerias 
estratégicas para a consolidação e a proteção do Corredor de Unidades de 
Conservação e Terras Indígenas do Xingu. Além da apresentação dos resultados 
do último encontro, foram realizadas dinâmicas para o compartilhamento de 
experiências e iniciativas de arranjos produtivos desenvolvidas nas diferentes 
áreas do Xingu e atualizadas informações sobre pressões e ameaças que afetam 
a integridade territorial das diferentes áreas do corredor. 

23ª Conferência das Partes da Convenção do Clima 
(UNFCCC) – 7 a 17 de novembro – Bonn, Alemanha 
O Fundo Amazônia participou de diversos eventos e apresentou resultados na 
Conferência do Clima na Alemanha. No dia 14, a chefe do Fundo Amazônia, 
Juliana Santiago, apresentou o painel “Impactos e desafios do Fundo Amazônia”, 
no evento Amazon Bonn, organizado em conjunto pelo governo brasileiro, pelos 
estados da Amazônia Legal, pelos governos da Noruega e da Alemanha e pelo 
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). Na ocasião, foi assinado 
entre o BNDES e o governo da Alemanha, por meio do banco alemão KfW, novo 
contrato de doação para o Fundo Amazônia, no valor de € 33,92 milhões. No 
dia 16, no Espaço Brasil, foi realizado o evento “Fundo Amazônia: contribuindo 
para o alcance das metas brasileiras”, no qual foi lançada a chamada pública 
“Recuperação da cobertura vegetal” da Amazônia Legal.
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Serviço Fale Conosco
A fim de dar mais transparência e segurança ao fluxo de informações, o  
BNDES criou a caixa postal <fundoamazonia-faleconosco@bndes.gov.br>  
para responder às perguntas do público encaminhadas por intermédio do site.  
Todas as mensagens recebidas são registradas e respondidas. Não estão 
computadas as consultas dirigidas diretamente ao quadro técnico do BNDES  
e aquelas encaminhadas por meio dos canais oficiais do BNDES.

Durante o ano de 2017, foram recebidas e respondidas 146 consultas 
provenientes dos estados da Amazônia Legal, de outros estados brasileiros 
e também do exterior. Os principais assuntos foram solicitações de 
esclarecimentos sobre a forma de apresentar projetos, informações sobre  
áreas de atuação do fundo e quem pode ser beneficiário.

Por conta das duas chamadas públicas abertas em 2017, foram criadas caixas 
postais específicas para responder às dúvidas relativas a essas chamadas. 
A chamada pública “Consolidação e fortalecimento de cadeias de valor 
sustentáveis e inclusivas”, lançada no dia 9 de agosto, recebeu mais de 
duzentas consultas pela caixa postal <cadeiasdevalor.2017@bndes.gov.br>.  
Por sua vez, a chamada pública “Recuperação da cobertura vegetal”, 
lançada em 16 de novembro, recebeu 15 consultas pela caixa postal 
<coberturavegetal.2017@bndes.gov.br>.

mailto:cadeiasdevalor.2017@bndes.gov.br
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Perfil da carteira de projetos
De junho de 2009 a dezembro de 2017, o Fundo Amazônia aprovou 
colaboração financeira a 95 projetos, no valor total de R$ 1.563.932.024,95. 
O número de projetos apoiados nesse período e o total de recursos 
desembolsado, por ano, são apresentados na Tabela 4.

TABELA 4: PROJETOS APOIADOS E DESEMBOLSOS – 2009 A 2017

Ano
Número de  

projetos apoiados
Valor total 

do apoio (R$)
Total desembolsado  

a projetos (R$)

2009 5 70.249.658,67 -

2010 8 119.776.793,65 11.105.966,90

2011 8  67.567.575,77 59.740.091,61

2012 13  179.466.341,93 71.205.781,90

2013 12  283.363.410,00 80.903.376,47

2014 19  251.507.414,40 167.954.502,78

2015 11  195.510.972,31 127.509.195,78

2016 7 161.603.174,19 134.145.446,07

2017 12 234.886.684,03 223.760.804,23

Total 95 1.563.932.024,95 876.325.165,74

Fonte: BNDES.

Nota: Eventuais diferenças entre o número de projetos e o valor total do apoio deste relatório e os referentes  
a anos anteriores devem-se ao cancelamento ou à redução de valores de projetos (ver Anexo 7).

Os desembolsos para os projetos apoiados ocorrem parceladamente no 
decorrer de sua implementação e seguem os prazos, que variam normalmente 
de um a seis anos, estabelecidos nos respectivos cronogramas físico-financeiros. 

A Tabela 4 mostra que o total desembolsado a projetos soma  
R$ 876.325.165,74.5 Aproximadamente 25,5% desse montante  
(R$ 223.760.804,23) foram desembolsados em 2017, o que representa 
um acréscimo de 67% nos desembolsos em relação a 2016. Dos recursos 
desembolsados em 2017, quase a metade (48%) foi destinada a projetos com a 
União e 39% foram destinados a projetos com o terceiro setor. Os desembolsos a 
projetos com os governos estaduais representaram 10% do total de desembolsos.

Além de apresentar projetos que contemplam ações variadas e em 
diferentes estágios de execução, a carteira do fundo também é 
caracterizada pelas diferentes naturezas jurídicas dos responsáveis pelos 
projetos, conforme ilustram os gráficos 2 e 3.

5 A lista dos projetos que já receberam recursos é mostrada na nota explicativa 5 das demonstrações financeiras do 
Fundo Amazônia, no Anexo 1 deste relatório.
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GRÁFICO 2: NÚMERO DE PROJETOS APOIADOS, POR NATUREZA JURÍDICA DO RESPONSÁVEL
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 Fonte: BNDES.

GRÁFICO 3: VALOR PERCENTUAL DO TOTAL DO APOIO, POR NATUREZA JURÍDICA DO 
RESPONSÁVEL
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Os gráficos 4 e 5 retratam a abrangência territorial dos projetos apoiados 
e o valor percentual do apoio por estado. Conforme ilustrado, todos os 
estados da Amazônia Legal mantêm projetos com apoio do Fundo Amazônia. 
Observa-se ainda que os quatro estados com maior participação no valor total 
do apoio financeiro (Acre, Amazonas, Mato Grosso e Pará) têm, em conjunto, 
mais de 77% do total da área da Amazônia Legal e respondem por 65% do 
valor de apoio do fundo.6

6 Informação disponível em: <www.ibge.gov.br>.

http://www.ibge.gov.br
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GRÁFICO 4: NÚMERO DE PROJETOS  
APOIADOS,  POR ESTADO
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A evolução anual da carteira do Fundo Amazônia (projetos em consulta, em 
análise e apoiados) está representada nos gráficos 6 e 7.

GRÁFICO 6: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PROJETOS, POR SITUAÇÃO OPERACIONAL NO BNDES
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 Fonte: BNDES.

Nota: O número de projetos apoiados refere-se ao  
acumulado do ano em questão com os anos anteriores.

GRÁFICO 5: VALOR PERCENTUAL DO  
TOTAL DO APOIO, POR ESTADO

     Fonte: BNDES. Fonte: BNDES.
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GRÁFICO 7: EVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL DOS PROJETOS (R$ MILHÕES), POR SITUAÇÃO 
OPERACIONAL NO BNDES
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Fonte: BNDES.

Nota: O valor relativo aos projetos apoiados refere-se ao  
acumulado do ano em questão com os anos anteriores.

Conforme ilustrado nos gráficos 6 e 7, em 2017 o número de projetos apoiados 
cresceu 14,5% em relação ao acumulado até 2016 (de 83 para 95 projetos), ao 
passo que o volume total da colaboração financeira aos projetos aumentou 
17,6% (de R$ 1.329.045.340,92 para R$ 1.563.932.024,95).7

É importante destacar que, do total de recursos disponíveis para aplicação  
em projetos (doações + rendimentos), no valor de R$ 4.074 milhões,  
R$ 2.699 milhões (66%) já estão destinados no portfólio de projetos do  
Fundo Amazônia, distribuídos da seguinte forma:

 » R$ 117 milhões para projetos que tiveram suas propostas formalmente 
protocoladas no BNDES e se encontram em análise preliminar da 
capacidade institucional da proponente e da aderência do projeto às 
diretrizes e aos critérios aplicáveis ao Fundo Amazônia;

 » R$ 368 milhões para projetos que foram enquadrados nas diretrizes 
e nos critérios do Fundo Amazônia e se encontram sob análise mais 
detalhada quanto a seus méritos e viabilidade;

 » R$ 350 milhões para projetos a serem selecionados em chamadas 
públicas em andamento;

 » R$ 1.564 milhões para projetos apoiados pelo Fundo Amazônia; e

 » R$ 300 milhões para fomento de novos projetos ou de projetos 
já fomentados, porém, ainda em elaboração e não protocolados 
formalmente no BNDES.

7 Diferenças percebidas entre os valores atuais e os referentes a posições da carteira em períodos anteriores  
devem-se ao cancelamento ou à redução de valores de projetos (ver Anexo 5).
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Aspectos contábeis e financeiros 
As transações contábeis e financeiras relativas ao Fundo Amazônia são 
registradas e reportadas conforme a legislação vigente e os princípios  
e normas promulgados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),  
órgão independente que, entre suas atribuições privativas, normatiza  
os procedimentos contábeis e de auditoria independente que devem ser  
adotados no Brasil. Por meio de seus colegiados e grupos de trabalho,  
o CFC busca a convergência das práticas adotadas no país aos padrões  
definidos nas normas internacionais.

As tabelas a seguir resumem as informações constantes nas demonstrações 
financeiras auditadas e em suas notas explicativas referentes ao ano de 
2017. As demonstrações completas, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes, são mostradas no Anexo 1.

TABELA 5: BALANÇO PATRIMONIAL DO FUNDO AMAZÔNIA EM 31.12.2017 (R$ MIL)

Ativo Passivo

Circulante Circulante

Aplicações financeiras 3.201.236 Recursos de projetos 3.201.236

Despesas antecipadas 82.846 Recursos de custeio 82.846

Patrimônio líquido

Superávit acumulado -

Total do ativo 3.284.082 Total do passivo 3.284.082 

Fonte: BNDES.

Do total do ativo circulante, R$ 3.201.236 mil correspondem ao montante 
disponível, em 31 de dezembro de 2017, para desembolsos a projetos 
apoiados. Esse montante está investido nos fundos Gaia e Gaia II, geridos 
pelo Banco do Brasil. Tais fundos têm perfil conservador (aplicações em 
renda fixa – títulos públicos brasileiros) e foram contratados para manter 
a atualização monetária e remunerar os saldos disponíveis para apoio 
financeiro a projetos (ver “Receita financeira” na Tabela 6).

Os valores doados são registrados como ativos financeiros do Fundo 
Amazônia e têm contraprestação vinculada ao apoio a projetos. A 
contrapartida é registrada, portanto, no passivo, na rubrica recursos 
de projetos. Dessa forma, as doações recebidas não implicam aumento 
patrimonial para o fundo.
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TABELA 6: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017 (R$ MIL)

Receitas 507.023

Receita de doações para investimentos 223.761

Receita de doações para custeio 1.119

Receita financeira 282.144

(-) Despesas (507.023)

Despesas com doações para investimento (223.761)

Despesas administrativas (1.119)

Despesas com remuneração de recursos de projetos (282.144)

Superávit/déficit do período 0

Superávit/déficit do período 0
Fonte: BNDES.

Enquanto o balanço patrimonial mostra saldos acumulados, a demonstração 
de resultados considera apenas o que ocorreu em um ano específico. O 
total de R$ 223.761 mil apresentado nas rubricas “Receita de doações para 
investimentos” e “Despesas com doações para investimento” refere-se aos 
valores efetivamente desembolsados em 2017 a projetos apoiados pelo 
Fundo Amazônia.

O montante de R$ 1.119 mil informado na Tabela 6 refere-se à apropriação 
realizada pelo BNDES, no exercício de 2017, dos custos e das despesas 
relacionados ao Fundo Amazônia.

Os rendimentos dos fundos Gaia e Gaia II, no valor de R$ 282.144 mil, são 
considerados receita e despesa porque correspondem à remuneração dos 
recursos disponíveis para desembolsos a projetos, apresentados no balanço 
patrimonial como saldo das rubricas “Caixa e equivalentes de caixa” e 
“Recursos de projetos”.

De acordo com o entendimento da Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil da 7ª Região Fiscal, as doações ao Fundo Amazônia não 
devem integrar, na data de seu ingresso, a base de cálculo do Imposto de 
Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Para fins de 
apuração desses tributos, sempre que houver um desembolso a um projeto 
apoiado, uma receita e uma despesa devem ser reconhecidas, na mesma data 
e no exato valor desembolsado. Assim, a base de cálculo para o IR e a CSLL 
relativa às doações ao fundo é sempre igual a zero, não havendo qualquer 
recolhimento desses tributos aos cofres públicos.
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Auditorias
Anualmente, o Fundo Amazônia passa pelos seguintes processos de 
auditoria:

 » auditoria financeira (financial audit), para avaliar a veracidade dos saldos 
registrados em suas demonstrações financeiras, bem como a adequação 
da alocação desses saldos nas demonstrações financeiras  
do BNDES; e

 » auditoria de cumprimento (compliance audit), para avaliar se os projetos 
apoiados, tendo em vista seus objetivos, produtos, serviços e ações 
previstas, estão de acordo com as determinações do Decreto 6.527/08,  
as diretrizes e os critérios do COFA, o PPCDAm e a Estratégia Nacional  
de REDD+ (ENREDD+).

Os procedimentos de auditoria financeira relativos ao ano de 2017 foram 
realizados pela empresa KPMG Auditores Independentes. O referido auditor 
concluiu pela adequação das demonstrações financeiras apresentadas pelo 
BNDES. A auditoria de cumprimento foi executada pela BDO RCS Auditores 
Independentes, que também concluiu pela conformidade dos projetos 
apoiados pelo fundo em 2017.

O parecer dos auditores independentes e o relatório da auditoria de 
cumprimento são expostos nos anexos 1 e 2, respectivamente.
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Contextualização 
O Fundo Amazônia apoia ações de prevenção, monitoramento e combate 
ao desmatamento e promoção do uso sustentável dos recursos naturais na 
Amazônia Legal. Sua principal referência é o Plano de Prevenção e Controle  
do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). 

O PPCDAm fundamenta-se no diagnóstico periódico sobre a extensão, a 
dinâmica e os vetores do desmatamento. O Quadro Lógico do Fundo Amazônia – 
ferramenta de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de resultados 
e impactos – foi elaborado levando em conta principalmente os diagnósticos 
desse plano, no qual são apontadas como as principais causas  
do desmatamento na Amazônia: 

 » a expansão da agropecuária, impulsionada pela crescente demanda por 
commodities no mercado globalizado;

 » a impunidade de ilícitos ambientais em razão da baixa capacidade dos 
órgãos governamentais para fiscalizar e punir tais atos em um território  
de dimensões superlativas;

 » a existência de terras públicas não destinadas e baixa segurança jurídica 
quanto aos títulos de propriedade imobiliária na região, o que enseja 
ocupação extralegal de terras públicas, conflitos pela posse de terras  
e desestímulo a investimentos privados; e

 » a baixa atratividade econômica para manter a floresta em pé, decorrente 
da falta de infraestrutura adequada e de incentivos econômicos para 
promover as cadeias produtivas sustentáveis. 

Foi também identificada uma grande necessidade de investimentos em inovação e 
produção científica voltados ao monitoramento e controle do desmatamento, ao 
ordenamento territorial e ao uso sustentável da biodiversidade na Amazônia Legal.  

Na construção do Quadro Lógico do Fundo Amazônia, consideraram-se também 
as sete áreas temáticas definidas no Decreto 6.527/2008, que regulamenta o 
funcionamento do fundo, a saber:

I. gestão de florestas públicas e áreas protegidas;

II. controle, monitoramento e fiscalização ambiental;

III. manejo florestal sustentável;

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

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

VI. conservação e uso sustentável da biodiversidade; e

VII. recuperação de áreas desmatadas.

O decreto que autorizou a criação do Fundo Amazônia dispôs que poderão 
ser utilizados até 20% dos seus recursos no desenvolvimento de sistemas de 
monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros e 
em outros países tropicais. 
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Quadro Lógico do Fundo Amazônia
O Quadro Lógico do Fundo Amazônia foi divulgado pela primeira vez 
como um documento completo em 2010. Em 2017, passou por uma revisão, 
em decorrência das mudanças na dinâmica do desmatamento e na ênfase 
das políticas públicas, especialmente o PPCDAm, que teve sua quarta fase 
divulgada no fim de 2016.8

A experiência com monitoramento e avaliação de impactos dos projetos 
apoiados pelo Fundo Amazônia também ensejou aperfeiçoamentos, 
como a revisão de indicadores de efetividade e dos principais riscos que 
podem afetar seu sucesso. Foram também introduzidos em 2017 ajustes 
na terminologia utilizada, tornando-a mais compatível com as ações que o 
Fundo Amazônia apoia e harmonizando-a com os conceitos utilizados pelo 
BNDES em seus procedimentos de monitoramento e avaliação dos demais 
projetos e programas que financia.

O quadro lógico é uma metodologia utilizada para assegurar que as ações 
financiadas contribuam para o objetivo geral de um programa (ou projeto). 
Pode ser definido como uma matriz na qual se inserem, de modo operacional 
e organizado, as decisões estratégicas sobre a aplicação dos recursos em um 
programa, explicitando aonde se pretende chegar (efeitos ou objetivos) e o 
que se pretende realizar (como).

A Figura 3 ilustra a sequência lógica de causa e efeito que leva dos impactos 
diretos e indiretos de diversos projetos ao objetivo geral de um programa, 
como é o caso do Quadro Lógico do Fundo Amazônia.

FIGURA 3: SEQUÊNCIA LÓGICA DO  FUNDO AMAZÔNIA

Na definição do objetivo geral do Fundo Amazônia, convergiu-se para uma 
proposição resumida e focada na Amazônia Legal, sem prejuízo de o Fundo 
Amazônia estar autorizado a atuar apoiando o desenvolvimento de sistemas 
de monitoramento e controle do desmatamento em outras regiões do Brasil 
e em outros países tropicais. Dessa forma, foi definido como objetivo geral 
do Fundo Amazônia a “redução do desmatamento com desenvolvimento 
sustentável na Amazônia Legal”.

8 A partir de 2016, com o advento do Decreto 8.773, de 11 de maio de 2016, o Fundo Amazônia também teve sua 
área de atuação territorial ampliada (para a totalidade das ações que apoia) de bioma Amazônia para Amazônia 
Legal. A Amazônia Legal refere-se a uma área territorial com dimensões definidas na legislação, compreendendo a 
integralidade do bioma Amazônia e áreas entre esse bioma e outros biomas brasileiros, perfazendo uma área total 
de cerca de 5 milhões de km2.
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No estabelecimento dos efeitos indiretos a serem atingidos pelo Fundo 
Amazônia, foram adotadas como ponto de partida as sete áreas temáticas 
definidas no Decreto 6.527/2008 (elencadas no item anterior deste capítulo). 
Esse decreto estabeleceu ainda que, nos projetos realizados na Amazônia 
Legal, deverão ser observadas as diretrizes do PPCDAm e da Estratégia 
Nacional de REDD+ (ENREDD+).9

Tendo em vista a amplitude das áreas de atuação do Fundo Amazônia, seu 
quadro lógico foi estruturado em quatro componentes. Cabe mencionar 
que foi dado destaque à questão da ciência, tecnologia e inovação na 
elaboração do quadro lógico, haja vista se tratar de questão estratégica 
e transversal a todas as componentes do Fundo Amazônia, bem como foi 
incorporada a utilização de instrumentos econômicos a partir da quarta fase 
do PPCDAm (2016 a 2020).10

Informações mais detalhadas sobre o Quadro Lógico do Fundo Amazônia 
podem ser consultadas na internet11 no documento intitulado Quadro Lógico 
do Fundo Amazônia – 2017.  Nesse documento, são conceituados os indicadores 
selecionados para medir os seus resultados, os principais riscos (pressupostos) 
que podem afetar seu sucesso, como se dará o acompanhamento dos projetos 
apoiados e o monitoramento do Fundo Amazônia.

Na Figura 4, pode ser visualizada a lógica de intervenção do Quadro Lógico 
do Fundo Amazônia. A numeração ao lado dos efeitos diretos e indiretos 
nessa figura permite identificar, nos relatos dos projetos aprovados em 
2017 e dos projetos concluídos em 2017 (ver seções específicas), para quais 
efeitos do Quadro Lógico do Fundo Amazônia esses projetos contribuíram 
ou contribuirão.

9 Estratégia Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da 
Degradação Florestal, Conservação de Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento 
de Estoques de Carbono Florestal (ENREDD+), publicada em 2016.

10 O PPCDAm está atualmente estruturado em quatro eixos, que são: (i) “fomento às atividades produtivas 
sustentáveis”; (ii) “monitoramento e controle”; (iii) “ordenamento fundiário e territorial”; e (iv) “instrumentos 
normativos e econômicos”.

11 <www.fundoamazonia.gov.br>, na seção que trata de monitoramento e avaliação.

http://www.fundoamazonia.gov.br
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FIGURA 4: QUADRO LÓGICO DO FUNDO AMAZÔNIA
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econômicos e 

atividades de ciência, 
tecnologia e inovação 

contribuem para 
a recuperação, a 
conservação e o 

uso sustentável da 
biodiversidade

EFEITOS DIRETOS  
DOS PROJETOS

1.1 Atividades 
econômicas de uso 

sustentável da floresta 
e da biodiversidade 

identificadas e 
desenvolvidas

1.2 Cadeias 
dos produtos 

agroflorestais e da 
biodiversidade com 

valor agregado 
ampliado 

1.3 Capacidades 
gerencial e técnica 
ampliadas para a 

implementação de 
atividades econômicas 

de uso sustentável 
da floresta e da 
biodiversidade

1.4 Áreas desmatadas 
e degradadas 
recuperadas e 

utilizadas para fins 
econômicos e de 

conservação ecológica

EFEITOS DIRETOS  
DOS PROJETOS

2.1 Instituições de 
monitoramento, 

controle e 
responsabilização 

ambiental 
estruturadas e 
modernizadas 

2.2 Acesso ampliado 
dos produtores rurais 

à regularização 
ambiental de suas 

propriedades

EFEITOS DIRETOS  
DOS PROJETOS

3.1 Florestas públicas 
e áreas protegidas 

ampliadas

3.2 Áreas protegidas 
com infraestrutura, 

proteção territorial e 
gestão consolidada 

3.3 Áreas de terras 
com situação 

fundiária regular 
ampliadas

3.4 Áreas de terras 
com organização 

do território 
definida através 
do zoneamento 

ecológico-econômico 
(ZEE) ampliadas

EFEITOS DIRETOS  
DOS PROJETOS

4.1 Conhecimentos e 
tecnologias voltados 
para a conservação 
e o uso sustentável 
da biodiversidade, 
o monitoramento 

e controle do 
desmatamento e 
o ordenamento 

territorial produzidos, 
difundidos e 

utilizados

4.2 Instrumentos 
econômicos voltados 
para a conservação 
e o uso sustentável 
da biodiversidade, 
o monitoramento 

e controle do 
desmatamento e 
o ordenamento 

territorial 
desenvolvidos, 
difundidos e 

utilizados
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Distribuição dos recursos por componente 
do quadro lógico 
O Fundo Amazônia contabilizou apoio a 95 projetos até 2017. As ações e os 
recursos desses projetos são distribuídos pelas quatro componentes do quadro 
lógico da seguinte forma:

FIGURA 5: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PELAS COMPONENTES DE APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

Parte dos projetos apoiados tem ações no Brasil fora da Amazônia Legal e em 
outros países com florestas tropicais, no montante de R$ 153 milhões. Esse valor 
está distribuído pelas componentes do Quadro Lógico do Fundo Amazônia da 
seguinte forma: R$ 17 milhões da componente “monitoramento e controle” 
referem-se a ações em outros países e R$ 129 milhões, a ações no Brasil fora da 
Amazônia Legal. Por sua vez, R$ 7 milhões da componente “ciência, inovação e 
instrumentos econômicos” destinam-se a ações em outros países, objetivando 
a produção e a difusão de conhecimentos e tecnologias voltados para o 
monitoramento das mudanças de uso da terra e do aproveitamento florestal nos 
países-membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

Monitoramento de indicadores regionais
O Fundo Amazônia identificou em seu quadro lógico alguns indicadores 
regionais ou sistêmicos que se relacionam com as políticas públicas para as 
quais visa contribuir por meio dos projetos que apoia.

O monitoramento dessas políticas públicas ajuda a compreender o progresso 
alcançado na promoção da redução do desmatamento com desenvolvimento 
sustentável na Amazônia. Para esse monitoramento, são analisados, em uma 
perspectiva comparativa, os indicadores do Fundo Amazônia no nível de seu 
objetivo geral e, quando possível, dos objetivos específicos. O marco zero (linha 
de base) de cada indicador é o ano de 2009, já que nele foram aprovadas as 
primeiras operações do Fundo Amazônia sem que, todavia, tenham ocorrido 
liberações de recursos para esses projetos. 

R$ 1.563.932.024,95
REDUÇÃO DO DESMATAMENTO COM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL (1)

MONITORAMENTO  
E CONTROLE (2)

ORDENAMENTO 
TERRITORIAL (3)

CIÊNCIA, INOVAÇÃO 
E INSTRUMENTOS 
ECONÔMICOS (4)

R$ 410.937.965,88

(26%)

R$ 724.107.320,25

(46%)

R$ 193.692.495,00

(13%)

R$ 235.194.243,82

(15%)
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O atual ano de avaliação é 2017. Sempre que possível, é realizado um 
comparativo com esse ano. Nos casos em que essa informação não existe,  
são utilizados os últimos dados disponíveis. 

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

Objetivo geral: redução do desmatamento com 
desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal

INDICADOR: (1) DESMATAMENTO ANUAL NA AMAZÔNIA LEGAL

Um dos indicadores selecionados para medir a evolução do objetivo geral foi 
“Desmatamento anual na Amazônia Legal”, conforme medido pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 

Dados preliminares do Inpe indicam que o desmatamento na Amazônia Legal 
em 2017 foi de 6.624 km². Em relação a 2004, a taxa de desmatamento na 
Amazônia foi reduzida em 76%. Quando se compara a taxa de desmatamento 
de 2017 à de 2009 (linha de base), verifica-se que nesse período houve uma 
redução de 11% da taxa de desmatamento. Por sua vez, quando se compara 
a média do desmatamento anual ocorrido no período de 2010 a 2017 com a 
linha de base do Fundo Amazônia (2009), constata-se que houve uma queda de 
17% da área desmatada nesse período. 

TABELA 7: EVOLUÇÃO DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA LEGAL – 2004-2017 E 2009-2017 (EM KM²)

Desmatamento Amazônia Legal

2004 2009 2017 Variação 2004/2017 Variação 2009/2017

27.772 7.464 6.624 (76) (11)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Inpe.

TABELA 8: EVOLUÇÃO DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA LEGAL – 2009/2010-2017 (EM KM²)

Desmatamento Amazônia Legal

2009 (A)  
Linha de base

Desmatamento médio  
de 2010 a 2017 (B)

Variação (B)/(A)

7.464 6.202 (17)

 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Inpe.

Registre-se que a Política Nacional sobre Mudança do Clima prevê redução de 
80%, até 2020, da média da taxa anual de desmatamento observada entre 1996 
e 2005. Ou seja, a meta a ser alcançada em 2020 pelo Brasil é de no máximo 
3.925 km2 de desmatamento anual na Amazônia Legal. Para atingir essa meta, 
o desmatamento na Amazônia terá que ser reduzido em aproximadamente 
40% nos próximos três anos em relação à taxa verificada em 2017.
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Compete ao Governo Federal e aos governos estaduais o estabelecimento 
de políticas e programas específicos para o enfrentamento dos vetores do 
desmatamento. No âmbito do Fundo Amazônia, compete a seu comitê 
orientador (COFA) – composto por 23 membros representantes de órgãos  
do Governo Federal, dos governos estaduais e da sociedade civil – estabelecer  
e revisar suas diretrizes e critérios de apoio.

Destaque-se que um dos principais agentes no combate ao desmatamento é 
o setor público brasileiro, por meio de suas várias estruturas administrativas, 
tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais e municipais, sem 
prejuízo da relevante contribuição da sociedade civil, que não só denuncia os 
malfeitos ambientais como também promove iniciativas pioneiras, que com 
frequência são incorporadas pela ordem estabelecida. 

Apesar de atuar em caráter complementar ao Governo Federal e aos governos 
estaduais, o Fundo Amazônia tem sido estratégico para a trajetória de 
redução do desmatamento, por apoiar a continuidade e a ampliação de várias 
iniciativas essenciais para a redução do desmatamento e também viabilizar 
ações indutoras de transformações. No atual contexto, com o aumento na 
taxa de desmatamento, a atuação do Fundo Amazônia torna-se ainda mais 
relevante, ao sustentar a continuidade do combate ao desmatamento e da 
promoção do uso sustentável da biodiversidade na Amazônia.

Pela análise do indicador “Desmatamento anual na Amazônia Legal”, conclui-se, 
portanto, que o objetivo geral do Fundo Amazônia (redução do desmatamento 
com desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal) vem sendo atingido 
no que tange à dimensão de redução do desmatamento, quando comparada 
à média do desmatamento anual no período de 2010 a 2017 com a taxa de 
desmatamento de 2009 (uma redução de 17%). E ainda, quando se compara a 
taxa medida em 2017 com a taxa verificada em 2009, constata-se que houve uma 
redução de 11%, o que torna bastante desafiadora a meta de reduzir a taxa de 
desmatamento anual da Amazônia Legal a 3.925 km2 até 2020.

INDICADOR: (2) PARTICIPAÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DOS ESTADOS 
DA AMAZÔNIA LEGAL EM RELAÇÃO AO PIB NACIONAL

O segundo indicador selecionado para medir a evolução do objetivo geral do 
Fundo Amazônia é a participação do produto interno bruto (PIB) dos estados 
da Amazônia Legal em relação ao PIB brasileiro. Isto é, soma-se o PIB dos nove 
estados da Amazônia Legal e compara-se esse subtotal ao total do PIB nacional.

O PIB é um indicador básico do comportamento da economia que demonstra 
o desenvolvimento econômico de determinada região. Porém, não é um 
indicador ideal para a medição de desenvolvimento sustentável, pois não 
inclui, por exemplo, informações como passivos ambientais gerados. Portanto, 
esse indicador precisa ser analisado juntamente com o indicador de redução 
do desmatamento.

A informação mais atual disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) sobre a evolução do PIB de cada estado é relativa ao ano 
de 2015. Na Tabela 9, constata-se que foi crescente a participação do PIB da 
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Amazônia Legal em relação ao PIB brasileiro, tendo ocorrido, no período de 
2009 a 2013, um crescimento de 8,04 % para 8,45% na participação dos estados 
da Amazônia Legal no PIB nacional. Entretanto, no período 2013-2015, essa 
participação relativa dos estados da Amazônia Legal se estagnou. 

TABELA 9: EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PIB DOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL EM 
RELAÇÃO AO PIB NACIONAL (EM %)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8,04 7,98 8,29 8,30 8,45 8,41 8,45

 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE, em parceria com os órgãos estaduais de estatística,  

secretarias estaduais de governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

O aumento na participação relativa da Amazônia no PIB brasileiro verificado 
entre 2010 e 2013 ocorreu num contexto de expansão da economia nacional, 
quando o PIB brasileiro teve um crescimento acumulado de 17,3%, segundo o 
IBGE: 2010 – 7,5%; 2011 – 4,0%; 2012 – 1,9%; e 2013 – 3,0%. O crescimento da 
participação do PIB da Amazônia Legal em relação ao PIB brasileiro, associado 
à queda de 20% do desmatamento anual médio observado no período de 
2010 a 2013 (quando comparado com a área desmatada em 2009),12 indica 
progresso na redução do desmatamento, concomitantemente com crescimento 
da economia na região amazônica. 

Já no biênio 2014-2015, verificou-se forte redução do PIB brasileiro, que se 
contraiu em 3,3%. Como visto, no mesmo período, a participação relativa 
dos estados da Amazônia Legal manteve-se inalterada, sem apresentar 
continuidade no processo de expansão relativa recente. Por sua vez, quando 
se compara a média do desmatamento desses dois anos com a taxa de 
desmatamento de 2013, verifica-se que o desmatamento diminuiu 4,7%. 
Houve, portanto, um processo de estagnação relativa da economia nacional e 
regional ao mesmo tempo em que ocorreu uma pequena redução (média) no 
desmatamento na Amazônia Legal no biênio 2014-2015, mas já com tendência 
do aumento do desmatamento, o que de fato se confirmou em 2016.

12 As áreas desmatadas anualmente (em km2) na Amazônia Legal, medidas pelo Sistema Prodes do Inpe, são as 
seguintes: 2009 – 7.464; 2010 – 7.000; 2011 – 6.418; 2012 – 4.571; 2013 – 5.891; 2014 – 5.012; 2015 – 6.207; 
2016 – 7.893; 2017 – 6.624 (a taxa de 2017 ainda é um dado preliminar).
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Efeito indireto: (1) Atividades que mantêm a floresta em pé 
têm atratividade econômica na Amazônia Legal (componente 
“produção sustentável”) 

INDICADOR: PRODUÇÃO DA EXTRAÇÃO VEGETAL E DA SILVICULTURA 

Para o monitoramento dessa componente, foi selecionado o indicador  
de produção da extração vegetal e da silvicultura verificada nos estados da 
Amazônia Legal, cujos dados se baseiam em publicação anual do IBGE. 

Os dados da produção da extração vegetal são obtidos pelo IBGE mediante 
consulta a entidades públicas e privadas, produtores, técnicos e órgãos 
ligados direta ou indiretamente aos setores da produção, comercialização, 
industrialização e fiscalização de produtos vegetais nativos.

A extração vegetal compreende o processo de exploração dos recursos 
vegetais nativos mediante a coleta de produtos. A Amazônia é uma 
importante fonte de produção de açaí, castanha-do-brasil, borracha  
nativa, amêndoas e outros produtos oleaginosos e fibras diversas,  
produtos esses que têm representatividade econômica e são 
comercializados dentro e fora da região.

A evolução da produção e da receita desses produtos é acompanhada pelo 
Fundo Amazônia por sua relevância econômica no contexto regional. Ainda 
não está sendo monitorada a evolução do extrativismo madeireiro por falta 
de informações sistematizadas que permitam a clara segregação entre a 
madeira nativa extraída legalmente e a madeira extraída ilegalmente.

No conjunto dos produtos oleaginosos, está sendo acompanhada a 
produção extrativista de, entre outros produtos, amêndoas de cumaru, 
pequi e copaíba. Também se monitora a evolução da cadeia produtiva do 
babaçu, cuja oleaginosa (amêndoa) é utilizada, sobretudo, na indústria 
alimentícia. Como o babaçu tem grande participação na economia 
extrativista regional, optou-se por acompanhá-lo em separado das demais 
oleaginosas. No conjunto das fibras, estão sendo monitoradas, entre outras, 
a piaçava e o buriti.

Na Tabela 10, é mostrada a evolução da produção física (em toneladas)  
da extração vegetal desses produtos nos anos de 2009 e 2016.
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TABELA 10: PRODUÇÃO DA EXTRAÇÃO VEGETAL NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL (TONELADAS)

Produtos 2009 (t) 2016 (t) Variação (%)

Açaí 115.767 215.609 86

Castanha-do-brasil 37.468 34.665 (7)

Borracha (látex coagulado e líquido) 3.459 1.206 (65)

Oleaginosos*      1.240 1.728 39

Babaçu   103.359 57.462 (44)

Fibras** 2.848 3.311 16

Total histórico 264.141 313.981 19

 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE.

*Incluem copaíba (óleo), cumaru, pequi e outros produtos. 

**Incluem buriti, piaçava e outros produtos.

Na Tabela 11, observa-se a evolução desses mesmos produtos pela ótica de 
receita gerada.

TABELA 11: PRODUÇÃO DA EXTRAÇÃO VEGETAL NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL (R$ MIL)

Produtos 2009 (R$ mil) 2009 (R$ mil)* 2016 (R$ mil) Variação (%)

Açaí 160.312 253.714 458.922 81

Castanha-do-brasil 52.261 82.710 93.589 13

Borracha (látex coagulado e 
líquido)

7.597 12.023 3.548 (70)

Oleaginosos**      6.570 10.398 11.550 11

Babaçu   114.847 181.760 72.151 (60)

Fibras*** 4.495 7.114 6.367 (11)

Total histórico 346.082 547.718 646.126 18

 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IBGE. 

* Valores atualizados para reais de 2016 pela variação do Índice Nacional de  
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 

**Incluem copaíba (óleo), cumaru, pequi e outros produtos. 

***Incluem buriti, piaçava e outros produtos.

Observa-se que a produção do açaí, fruto cada vez mais utilizado na confecção 
de alimentos e bebidas, foi ampliada em 86% na Amazônia Legal no período 
2009-2016, sendo que a receita, em valores atualizados, se ampliou em 81% 
nesse mesmo período, alcançando R$ 459 milhões em 2016.  

A castanha-do-brasil, também conhecida como castanha-do-pará, é outro 
importante produto do extrativismo regional, sendo colhida do fruto (“ouriço”) 
da castanheira, que é uma das árvores mais altas da floresta amazônica. Depois 
de um declínio nas últimas décadas,13 observa-se que a produção da castanha-
do-brasil começa a se recuperar. Todavia, a safra de 2016 (34,6 toneladas) foi 
menor do que a de 2015 (40,6 toneladas) em 15%, o que no período 2009-2016 
representou uma queda no volume produzido de 7%.14 A receita, como no caso 
do açaí, também cresceu mais rápido do que o volume produzido nesse mesmo 
período (13%), alcançando o montante de R$ 94 milhões em 2016. 

13 Fonte: Panorama nacional da cadeia de valor da castanha-do-brasil, publicado pelo Instituto de Manejo e 
Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora). 

14 Essa quebra da safra de castanha-do-brasil está sendo relacionada com a falta de chuvas na região amazônica no 
início de 2016.
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O Fundo Amazônia tem como prioridade a estruturação das cadeias 
produtivas da sociobiodiversidade. Essa priorização tem se materializado 
por meio de seu apoio financeiro a diversos projetos cujos objetivos são a 
ampliação e o aprimoramento da coleta e do beneficiamento dos produtos 
extrativistas pelos indígenas e comunidades tradicionais. 

As ações apoiadas contemplam atividades como a construção de barracões 
para o armazenamento da produção; aquisição de caminhões, caminhonetes, 
tratores e lanchas para coleta e distribuição dos produtos; e implantação ou 
ampliação e modernização de unidades de beneficiamento desses produtos 
e capacitação técnica e gerencial dos indígenas, extrativistas e agricultores 
familiares envolvidos nos projetos.

A produção de oleaginosos cresceu mais do que a receita. Enquanto a  
primeira aumentou 39%, a receita ampliou-se somente 11%, alcançando  
R$ 11 milhões em 2016. 

As fibras tiveram um aumento na produção (16%) no período 2009-2016, 
acompanhado por uma leve queda de 11% na geração de receitas, chegando 
a R$ 6 milhões anuais em 2016. As borrachas, entre as quais se consideram o 
látex coagulado e o líquido, tiveram uma considerável queda na produção 
(65% a menos entre 2009 e 2016), acompanhada por uma baixa de 70% na 
geração de receitas, somando R$ 3,5 milhões em 2016.

A partir de 2016, passou-se a acompanhar a evolução do babaçu. O babaçu 
é uma palmeira com sementes oleaginosas, das quais se extrai um óleo 
empregado na alimentação e para fins medicinais. Sua principal área de 
ocorrência no Brasil é o estado do Maranhão, apesar de alguns outros estados 
da Amazônia Legal também produzirem babaçu. O volume de produção 
de babaçu na Amazônia Legal em 2016 foi de 57,4 toneladas, ou seja, 44% 
menor do que a de 2009 (103,3 toneladas). A receita nesse mesmo período 
sofreu uma redução de 60%, somando R$ 72 milhões em 2016.

A análise do comportamento dessa cesta de produtos da floresta amazônica 
evidencia que, no período considerado (2009-2016), ocorreu um crescimento 
de 18% da receita gerada por esses produtos, correspondendo a um 
crescimento de 19% do volume produzido. Pode-se concluir, portanto, que 
a evolução desses indicadores sinaliza que o efeito indireto “atividades 
que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica na Amazônia 
Legal” está sendo alcançado, apesar de haver ocorrido uma redução tanto 
do volume produzido quanto da receita gerada por esses produtos da 
sociobiodiversidade amazônica, quando comparados com os resultados do 
ano imediatamente anterior (2015).15

15 Os dados de 2015 podem ser conferidos no Relatório de Atividades de 2016 do Fundo Amazônia  
(capítulo sobre monitoramento e avaliação de resultados), na página do Fundo Amazônia na internet no  
endereço: <www.fundoamazonia.gov.br>.
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Efeito indireto: (2) Ações governamentais asseguram a 
adequação de atividades antrópicas à legislação ambiental 
(componente “monitoramento e controle”) 

INDICADOR: (1) NÚMERO DE POSTOS AVANÇADOS (UNIDADES REGIONAIS) DOS 
ÓRGÃOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE

INDICADOR: (2) NÚMERO DE MUNICÍPIOS APTOS A LICENCIAR ATIVIDADES COM 
IMPACTO AMBIENTAL DE ÂMBITO LOCAL 

INDICADOR: (3) NÚMERO DE AUTORIZAÇÕES OU LICENÇAS AMBIENTAIS 
CONCEDIDAS ANUALMENTE PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE

Para o monitoramento dessa componente, foram criados indicadores que 
visam medir a capacidade dos órgãos ambientais da Amazônia Legal para 
implementar a legislação ambiental vigente.

Dois dos indicadores medem, respectivamente, os níveis de desconcentração e de 
descentralização identificados na gestão ambiental, a saber: “número de postos 
avançados (unidades regionais) dos órgãos estaduais de meio ambiente” e “número 
de municípios aptos a licenciar atividades com impacto ambiental de âmbito local”. 

A desconcentração da gestão ambiental por meio da implantação de postos 
avançados ou unidades regionais dos órgãos estaduais de meio ambiente 
aproxima esses órgãos dos habitantes e agentes econômicos das regiões mais 
afastadas, o que promove uma gestão ambiental mais eficiente. 

Por sua vez, cabe aos municípios a competência para o licenciamento ambiental 
de empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto 
ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos 
conselhos estaduais de meio ambiente, considerados os critérios de porte, 
potencial poluidor e natureza da atividade.16 O indicador que mede o número 
de municípios aptos a licenciar atividades com impacto ambiental de âmbito 
local visa verificar o grau de participação dos municípios na implementação da 
legislação ambiental em seus territórios. 

Um terceiro indicador monitora o “número de autorizações ou licenças 
ambientais concedidas anualmente pelos órgãos estaduais de meio ambiente”. 
O licenciamento é um instrumento importante da Política Nacional de Meio 
Ambiente, e o aumento da concessão de licenças e demais atos autorizativos 
sinaliza maior grau de controle dos órgãos estaduais de meio ambiente sobre 
as atividades humanas que interferem nas condições ambientais. 

Considerando a ausência de divulgação pública de informações que permitam 
acompanhar esses indicadores, são apresentados na Tabela 12 dados obtidos 
com órgãos estaduais de meio ambiente da Amazônia Legal. 

16 Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011.
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TABELA 12: INDICADORES REGIONAIS DA COMPONENTE “MONITORAMENTO E CONTROLE”

ESTADO

 N° de postos avançados 
dos órgãos estaduais 

de meio ambiente 
(cumulativo) *

N° de municípios aptos a 
licenciar atividades com 
impacto ambiental de 

âmbito local (cumulativo) **

N° de autorizações ou 
licenças ambientais 

concedidas (anual) ***

 2009 2017 2009 2017 2009 2017

Pará 4 6 10 117 3.259 2.224

Acre 5 7 1 2 2.239 1.483

Amazonas 0 2 2 1 2.723 1.798

Roraima 1 1 13 5 183 1.993

Tocantins 20 16 0 4 3.360 4.698

Mato Grosso 11 9 5 28 5.430 12.318

Rondônia 14 14 1 19 2.480 3.129

Maranhão 1 2 0 42 0 1.257

Total 56 57 32 218 19.674 28.900

Comparação 
2016-2009

2% 581% 47%

 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelos órgãos estaduais de meio ambiente. 

* Número consolidado (cumulativo): conjunto de todos os postos avançados do órgão estadual de meio ambiente. 

** Número consolidado (cumulativo): conjunto de todos os municípios no estado  
aptos a licenciar atividades com impacto ambiental de âmbito local.

*** Número de licenças: prévia, de instalação, de operação, de propriedade rural; atos de renovação, retificação,  
declaratórios, de anuência prévia e autorizações: ambiental, para desmatamento, para utilização de  

matéria-prima, para exploração de manejo florestal, de transito e comercialização de pescado  
e para transporte de cargas perigosas expedidas no ano.

Uma análise conjunta dos indicadores monitorados revela evolução expressiva 
em duas das três dimensões acompanhadas, destacando-se um significativo 
crescimento (581%) no número de municípios aptos a licenciar atividades com 
impacto ambiental de âmbito local. O número de atos autorizativos expedidos 
anualmente pelos órgãos estaduais de meio ambiente também experimentou 
um aumento no período acompanhado de oito anos (47%). Por fim, o número 
de postos avançados dos órgãos estaduais de meio ambiente manteve-se 
praticamente constante.   

Vale registrar que o indicador “número de autorizações ou licenças ambientais 
concedidas anualmente pelos órgãos estaduais de meio ambiente”, apesar de 
já haver aumentado em 47%, considerada a linha de base de 2009, subestima 
a real ampliação da capacidade do estado brasileiro (lato sensu) de controlar as 
atividades humanas que interferem nas condições ambientais, já que esse número 
contabiliza estritamente os atos de licenciamento ou declaratórios de natureza 
ambiental emitidos exclusivamente pelos estados da federação, não monitorando, 
por exemplo, a ampliação da capacidade de licenciamento ambiental pelos órgãos 
municipais de meio ambiente, haja vista a significativa ampliação do número de 
municípios aptos a exercer a gestão ambiental desde 2009. 

O crescimento do número de municípios aptos a licenciar atividades com 
impacto ambiental de âmbito local sinaliza um aumento da capacidade 
dessas entidades para assumir atribuições relacionadas ao licenciamento e à 
gestão ambiental, revelando uma tendência de se tornarem cada vez mais um 
importante locus da gestão ambiental. 
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O Fundo Amazônia vem contribuindo para essa evolução por meio do  
apoio a projetos que visam fortalecer institucionalmente os órgãos estaduais  
e municipais de meio ambiente; aprimorar o processo de licenciamento  
ambiental; capacitar o corpo de servidores públicos; desconcentrar a  
gestão ambiental por meio do fortalecimento de unidades regionais;  
e descentralizar e fortalecer a gestão ambiental municipal.

Efeito indireto: (3) Área da Amazônia Legal está ordenada 
territorialmente (componente “ordenamento territorial”) 

INDICADOR: (1) ÁREA DE TERRAS INDÍGENAS (TI) E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
(UC) FEDERAIS NA AMAZÔNIA LEGAL COM INSTRUMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL

INDICADOR: (2) DESMATAMENTO EM ÁREAS PROTEGIDAS NA AMAZÔNIA LEGAL

Para o monitoramento dessa componente, foram criados dois indicadores. O 
primeiro monitora a extensão das áreas protegidas federais com instrumento de 
gestão territorial elaborado e o segundo acompanha a taxa de desmatamento 
em áreas protegidas (UCs federais e estaduais e TIs na Amazônia Legal).

O indicador “área de terras indígenas e unidades de conservação federais na 
Amazônia Legal com instrumento de gestão territorial” acompanha a evolução 
da elaboração de instrumentos de gestão territorial em TIs e UCs federais que 
tenham, respectivamente, planos de gestão territorial e ambiental (PGTA) 
e planos de manejo. O uso desses instrumentos em áreas protegidas tem 
contribuído de forma importante para a redução dos desmatamentos nesses 
domínios territoriais.

O plano de manejo de uma UC é um documento mediante o qual, com 
fundamento nos objetivos gerais de uma UC, se estabelecem seu zoneamento e 
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 
inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.

Por sua vez, os PGTAs de TIs são ferramentas de implementação da Política 
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), podendo 
ser definidos como instrumentos que visam a valorização do patrimônio material e 
imaterial indígena, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos 
naturais, assegurando a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas 
de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações indígenas. Esses 
planos devem expressar o protagonismo, a autonomia e a autodeterminação dos 
povos na negociação e no estabelecimento de acordos internos que permitam o 
fortalecimento da proteção e do controle territorial, bem como ser um subsídio 
que oriente a execução de políticas públicas direcionadas aos povos indígenas.17

17  Definição de PGTA com base no documento Orientações para elaboração de Planos de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas, da Fundação Nacional do Índio (Funai), de 2013.
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TABELA 13: ÁREA DE UCS FEDERAIS E TIS NA AMAZÔNIA LEGAL COM INSTRUMENTO DE GESTÃO 
TERRITORIAL (PLANOS DE MANEJO OU PGTAS)

Áreas 
protegidas

Números de UCs federais 
e TIs com instrumento 
de gestão territorial

Variação 
2009-2017 

(%)

Área (km²) de UCs 
federais e TIs com 

instrumento de gestão 
territorial

Variação 
área 2009-
2017 (%) 

 2009 2017  2009 2017  

UCs federais 28 68 143 160.741 388.635 142

TIs 41 67 63 186.037 271.154 46

Total 69 135 96 346.778 659.789 90

 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do ICMBio e da Funai.

Com base na análise dos dados da Tabela 13 sobre áreas protegidas com 
instrumento de gestão territorial no período entre 2009 e 2017, verifica-se  
que ocorreu considerável crescimento de áreas protegidas com esses 
instrumentos na Amazônia. 

O Fundo Amazônia tem apoiado diversos projetos de fortalecimento e 
consolidação das áreas protegidas da Amazônia. Destaque-se o apoio a sete 
projetos que visam a elaboração e a implementação de PGTAs selecionados 
no âmbito da Chamada Pública de Apoio à Gestão Territorial e Ambiental em 
Terras Indígenas, promovida pelo Fundo Amazônia em 2015 e que teve os 
últimos projetos com seu apoio analisados em 2017. 

Esses projetos promovem, entre outras ações, a gestão ambiental e o 
desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis dos povos indígenas; 
a proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato; a execução de 
iniciativas de monitoramento e controle do território, bem como o fortalecimento 
da organização comunitária local, da cultura e do modo de vida dessas populações.

Além dos projetos dedicados exclusivamente à temática indígena, há outros projetos 
apoiados que também contemplam alguma ação que beneficia essas populações. 

Registre-se que, no apoio a todos os projetos que tenham como beneficiários 
diretos povos indígenas, o Fundo Amazônia verifica se seus sistemas 
socioculturais e conhecimentos tradicionais foram considerados e serão 
respeitados durante a implementação dos projetos, bem como se as 
comunidades a serem beneficiadas deram seu prévio consentimento às ações a 
serem implementadas, além de ser requerida a anuência formal para a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), órgão indigenista oficial do Estado brasileiro.

Já são 96 terras indígenas beneficiadas com algum tipo de ação apoiada pelo 
Fundo Amazônia. O conjunto dessas TIs representa cerca de 64% da área 
de todas as terras indígenas da Amazônia brasileira, o que tornou o Fundo 
Amazônia um dos mais importantes financiadores de ações que beneficiam 
essas populações tradicionais. 

Na Tabela 14, pode ser consultada a variação da taxa do desmatamento em 
áreas protegidas na Amazônia Legal (unidades de conservação federais e 
estaduais e terras indígenas).
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TABELA 14: DESMATAMENTO EM ÁREAS PROTEGIDAS NA AMAZÔNIA LEGAL

Áreas protegidas
Número 
de áreas 

protegidas

Taxa de 
desmatamento 
em 2009 (km2)

Taxa de 
desmatamento 
em 2016 (km2)

Variação  
(%)

Unidades de conservação  
da natureza federais

174 287,35 182,47 (36)

Unidades de conservação  
da natureza estaduais

178 320,09 663,61 107

Terras indígenas 379 246,51 113,37 (54)

Total 731 853,95 959,45 12

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

Na Tabela 14, verifica-se que a taxa de desmatamento cresceu 12% no conjunto 
das 731 áreas protegidas monitoradas, considerado o período de 2009 a 2016. 
Merece destaque, todavia, a redução do desmatamento em terras indígenas, o 
que evidencia a importância dessa categoria territorial e o relevante papel dos 
povos indígenas na prevenção do desmatamento (-54%).

FIGURA 6: PROJETOS APOIADOS PELO FUNDO AMAZÔNIA EM TERRAS INDÍGENAS

Fonte: Elaboração própria, com base em dados próprios, do IBGE e da Funai.
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Efeito indireto: (4) Instrumentos econômicos e atividades 
de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a 
recuperação, a conservação e o uso sustentável na 
Amazônia Legal (componente “ciência, inovação e 
instrumentos econômicos”) 

INDICADOR: NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS NO INSTITUTO 
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)

Para o monitoramento da componente “ciência, inovação e instrumentos 
econômicos”, foram selecionados dois indicadores: (i) “número de pedidos de 
patentes depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)”, 
que permite uma primeira avaliação do grau de fortalecimento do sistema 
regional de inovação; e (ii) “valor de subvenção pago a extrativistas para 
a promoção das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade nos estados 
da Amazônia Legal (PGPM-Bio)”, para monitorar a evolução da política de 
incentivos econômicos na região amazônica. Considerando que até 2017 o 
Fundo Amazônia não apoiou projetos de pagamento de subvenções a produtos 
da sociobiodiversidade ou projetos análogos, não se estará monitorando esse 
segundo indicador no presente relatório.

TABELA 15: PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL POR RESIDENTES

Brasil
2009 2017 Variação (%)

7.709 8.404 9,0

Estados da Amazônia 2009 2017 Variação (%)

Acre 3 8 166,7

Amazonas 63 40 (36,5)

Amapá 3 6 100,0

Maranhão 24 63 162,5

Mato Grosso 29 42 44,8

Pará 25 67 168,0

Rondônia 13 12 (7,7)

Roraima 1 10 900,0

Tocantins 8 21 162,5

Total 169 269 59,2

 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do INPI.

No período de 2009 a 2017, houve um crescimento de 59,2% no número 
de pedidos de patentes depositados no INPI por residentes nos estados da 
Amazônia. Já para o Brasil, em geral, considerado o mesmo período, foi 
verificado um aumento de 9%. 
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Apesar do considerável crescimento do número de pedidos de patentes nos 
últimos oito anos, é baixo o número de pedidos de patentes depositados na região 
em termos absolutos (3,20% do total dos pedidos no Brasil). Isso demonstra a 
necessidade de fortalecer esse tema relevante para o conhecimento e a exploração 
sustentável das riquezas da região, para o aprimoramento do monitoramento do 
desmatamento e também para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de formas 
e métodos que contribuam para o ordenamento territorial da região. 

As razões que levam a esse cenário são complexas e têm raízes históricas. Vão 
desde diferenças nos níveis de investimento em educação superior e pesquisa 
até fatores como o nível de desenvolvimento do setor industrial em cada um 
desses estados ou regiões. 

Os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia ligados a ciência e tecnologia 
visam enfrentar esse desafio por meio de ações como construção, reforma ou 
estruturação de centros de estudos avançados para pesquisa em biotecnologia; 
levantamento e processamento de dados biológicos e socioeconômicos 
georreferenciados; e desenvolvimento de modelos para estimativa de biomassa 
e sequestro de carbono em ecossistemas.

Síntese do monitoramento dos indicadores regionais 
relacionados à ação do Fundo Amazônia
 » Redução de 11% da taxa de desmatamento na Amazônia Legal no 

período de 2009 a 2017. Por sua vez, quando se compara a média 
do desmatamento anual ocorrido no período de 2010 a 2017 com o 
desmatamento ocorrido em 2009 (linha de base do Fundo Amazônia), 
constata-se uma queda de 17% da área desmatada.

 » Crescimento da participação do PIB da Amazônia brasileira em relação ao 
PIB brasileiro (2009-2015), apesar da estagnação desse indicador no biênio 
2014-2015.

 » Aumento de 19% no volume produzido e de 18% da receita gerada pelo 
conjunto dos produtos do extrativismo monitorados (2009-2016).

 » Ampliação no período 2009-2017: (i) da descentralização da gestão ambiental 
para os municípios em 581%; (ii) do número de atos autorizativos expedidos 
pelos órgãos estaduais de meio ambiente em 47%; e (iii) do número de postos 
avançados dos órgãos estaduais de meio ambiente  em 2%.

 » Aumento de 90% na área de UCs federais e TIs com instrumento de 
gestão territorial entre 2009 e 2017; e piora do indicador que monitora o 
desmatamento em áreas protegidas entre 2009 e 2016 (incremento de 12% 
da taxa anual de desmatamento), em função do substancial aumento do 
desmatamento em unidades de conservação estaduais.

 » Crescimento de 59% no número de pedidos de patentes depositados no 
INPI por residentes nos estados da Amazônia brasileira entre 2009 e 2017.
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Quadro lógico dos projetos
Para cada projeto, é construído um quadro lógico específico, em diálogo com 
os beneficiários e de forma integrada com os objetivos definidos no Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia.

A Figura 7 ilustra de que forma os efeitos diretos e indiretos ao nível dos 
projetos devem contribuir para o desenvolvimento das quatro componentes e, 
dessa forma, para o alcance do objetivo geral do Fundo Amazônia.

FIGURA 7: INSERÇÃO DE PROJETOS NO QUADRO LÓGICO DO FUNDO AMAZÔNIA 

Acompanhamento e monitoramento de 
resultados dos projetos do Fundo Amazônia 
No acompanhamento dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, além 
do monitoramento dos indicadores do quadro lógico de cada projeto, são 
executados diversos procedimentos, descritos a seguir, visando prevenir ou 
solucionar situações que coloquem em risco sua implantação.

O período de acompanhamento de cada projeto vai desde a assinatura do 
contrato até a conclusão das obrigações nele assumidas. Para subsidiar o 
acompanhamento, o responsável pela execução do projeto apoiado pelo 
Fundo Amazônia encaminha relatórios de desempenho contendo as seguintes 
informações, entre outras: (i) resumo das principais atividades realizadas no 
período; (ii) quadro de usos e fontes do projeto, indicando o total financeiro 
realizado no período e o acumulado; e (iii) comprovação de que a entidade 
está em dia com suas obrigações fiscais e trabalhistas.
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O acompanhamento pelo BNDES compreende, também, a verificação da 
execução física e financeira do projeto, isto é, a comprovação da realização 
das atividades previstas e a correspondente prestação de contas, o que inclui 
visita ao local do projeto, quando necessário; análise dos dados financeiros 
do beneficiário; e verificação do atendimento das condições estabelecidas 
no contrato. Cada liberação de recursos está condicionada à verificação do 
cumprimento das normas e cláusulas contratuais pertinentes. 

Na conclusão do projeto, o beneficiário apresenta um relatório de avaliação de 
seus resultados. O principal objetivo desse relatório é consolidar informações 
sobre a execução do projeto apoiado e seus resultados e impactos. O 
documento deve conter, ainda, informações sobre a evolução do projeto, 
o monitoramento dos indicadores de seu quadro lógico, a sustentabilidade 
futura dos resultados, problemas que surgiram em sua implantação, bem como 
conhecimentos gerados e lições aprendidas.  

Resultados dos projetos apoiados  
pelo Fundo Amazônia
Os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia são acompanhados individualmente. 
As atividades realizadas pelos projetos em fase de execução são relatadas na 
página do Fundo Amazônia na internet,18 onde, para cada projeto apoiado, é 
reservada uma seção específica em que são informados, entre outros: nome da 
organização responsável pela execução do projeto; abrangência territorial do 
projeto e seus beneficiários; valor do projeto e valor da colaboração financeira do 
Fundo Amazônia; prazo de execução previsto; valores já desembolsados e datas dos 
desembolsos; contexto em que o projeto se insere e informações sintéticas sobre ele; 
sua árvore de objetivos (lógica de intervenção) e resumo das atividades já realizadas. 

Para monitorar os resultados dos projetos apoiados, foi desenvolvida uma gama de 
indicadores comuns aos projetos que permitem sua consolidação e proporcionam 
uma visão agregada dos produtos e serviços entregues e dos impactos resultantes 
de suas ações. Cabe mencionar que, em alguns casos, os resultados são de natureza 
qualitativa, o que exige que sejam analisados de forma individual.

Além do acompanhamento dos projetos durante sua execução, o Fundo Amazônia 
divulga uma avaliação dos resultados e impactos de cada projeto concluído. No 
capítulo “Projetos concluídos” do presente relatório, são divulgadas informações 
sobre os três projetos concluídos nesse ano, inclusive com uma avaliação de seus 
resultados e impactos. Dessa forma, de uma carteira de 95 projetos apoiados, 15 
foram concluídos e tiveram sua avaliação divulgada nos relatórios anuais do Fundo 
Amazônia. Sempre que possível, é feita uma análise dos impactos dos projetos 
concluídos na taxa de desmatamento de sua área de influência.

São apresentadas, a seguir, tabelas com a consolidação dos resultados e 
impactos mensurados com base em indicadores selecionados nos quadros 
lógicos dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia. Nessas tabelas, foi 
adotado um código de cores para facilitar a identificação dos indicadores 
conforme sua natureza (de produto ou de impacto).

18 Disponível em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/carteira-de-projetos/>.
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Componente “fomento às atividades produtivas sustentáveis”
No fim de 2017, o apoio às atividades produtivas sustentáveis representava 
26% do valor da carteira de projetos do Fundo Amazônia. Um dos objetivos do 
PPCDAm é promover uma economia florestal de base sustentável, mediante a 
valorização dos produtos (madeireiros e não madeireiros) e serviços ambientais 
da floresta, de modo a criar uma alternativa econômica que viabilize a 
conservação da vegetação nativa.

O conjunto de projetos apoiados nesse eixo abrange, por exemplo, atividades 
extrativistas, de beneficiamento (industrialização) de produtos extrativistas e 
da agricultura familiar, de segurança alimentar (produção de alimentos para 
consumo próprio), de artesanato e de turismo de base comunitária. Entre os 
produtos apoiados, podem ser citados: borracha, sementes, artesanato, farinha de 
mandioca, cacau, turismo, madeira, mel, resina, sabonetes, óleos, babaçu e açaí.

TABELA 16: INDICADORES DA COMPONENTE “FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS 
SUSTENTÁVEIS (1)” – VALORES ACUMULADOS 

Indicadores de produção sustentável  
(Componente 1)

Até 2016
(acumulado)

Até 2017 
(acumulado)

Variação 
2017/2016 (%)

Indivíduos capacitados para a prática de  
atividades econômicas sustentáveis (total) 

18.883 21.147 12

Indivíduos capacitados para a prática  
de atividades econômicas sustentáveis (mulheres)

887 887 0

Indivíduos capacitados para a prática de  
atividades econômicas sustentáveis (indígenas)

891 1.020 14

Organizações comunitárias fortalecidas 354 391 10

Projetos de pequeno porte (até R$ 100 mil) 
apoiados por entidades aglutinadoras*

2.626 2.627 0

Projetos de médio ou grande porte apoiados  
por entidades aglutinadoras                         

57 58 2

Imóveis rurais com projetos de  
produção sustentável

3.985 5.437 36

Imóveis rurais beneficiados com assistência técnica 5.951 9.454 59

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

88 142 61

Indivíduos diretamente beneficiados pelas 
atividades apoiadas (total)

105.650 142.457 35

Indivíduos diretamente beneficiados pelas 
atividades apoiadas (mulheres)

8.884 20.187 127

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

9.523.015 18.159.869 91

Área recuperada utilizada para fins econômicos 
(hectares)

7.248 11.484 58

Indivíduos capacitados para a prática de atividades 
econômicas sustentáveis efetivamente utilizando os 
conhecimentos adquiridos (total)

6.093 7.661 26

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

64.196 89.161 39

Receita obtida com a comercialização de produtos  
beneficiados (R$ mil)

29.601 33.649 14

Fonte: BNDES. 

* O conceito de projeto nesse caso compreende, por exemplo,  
a simples aquisição de um equipamento para uma atividade  

produtiva que tenha sido planejada comunitariamente.

Código de CORES/LEGENDA Indicador de produto Indicador de impacto
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Os dados mostrados na Tabela 16 são cumulativos, isto é, os resultados 
mensurados em 2017 são adicionados aos dados medidos nos anos anteriores.19 
Percebe-se, na comparação entre os resultados de 2017 e 2016, que: (i) ocorreu 
um significativo aumento no número de unidades de beneficiamento de 
produtos da agricultura familiar e do extrativismo, implantadas com recursos 
do Fundo Amazônia, de um acumulado de 88 unidades até 2016 para um total 
de 142 unidades ao fim de 2017; e (ii) houve um expressivo crescimento no 
número de indivíduos diretamente beneficiados pelas atividades de produção 
sustentável financiadas pelo Fundo Amazônia, que passou de 105 mil para 142 
mil em um ano (crescimento de 35%). Outro indicador que mostrou progresso 
expressivo foi o que mensura a área de floresta diretamente manejada em 
decorrência dos projetos apoiados, que alcançou 18 milhões de hectares 
(crescimento de 91%).

O crescimento de 91% em um ano da área de floresta diretamente manejada 
evidencia a escala do apoio às atividades extrativistas, gerando renda, ao 
mesmo tempo em que promove a conservação florestal, já que as populações 
que vivem na floresta passam a valorizá-la e se encontram motivadas a 
protegê-la dos madeireiros e grileiros.20 

Destacaram-se, ainda, o crescimento da área recuperada para fins econômicos, 
que passou de 7,2 mil hectares para 11,4 mil hectares (58%), e o crescimento 
da receita obtida pelas comunidades com a comercialização de produtos in 
natura (39%) e de produtos beneficiados (14%).21 O crescimento da receita com 
atividades produtivas sustentáveis sinaliza que efetivamente está ocorrendo 
geração de renda por meio de atividades econômicas que valorizam a “floresta 
em pé” nos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia.

Como mencionado anteriormente, em 2017 foram aprovados 12 novos projetos 
a serem apoiados pelo Fundo Amazônia, dos quais sete implementarão ações 
principalmente no desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis 
para o público prioritário do Fundo Amazônia, a saber, povos indígenas, 
comunidades tradicionais, extrativistas e agricultores familiares.

Componente “monitoramento e controle” 
No fim de 2017, o apoio às ações de monitoramento e controle representava 
46% do valor da carteira de projetos do Fundo Amazônia. O eixo 
“monitoramento e controle” tem sido reconhecido em avaliações independentes 
do PPCDAm como o que mais evoluiu e, consequentemente, como aquele com 
maior participação na redução do desmatamento na Amazônia desde 2004.

19 Portanto, o dado informado em 2017 incorpora os resultados medidos nesse ano acrescidos dos resultados 
acumulados até 2016. Por sua vez, o valor informado para 2016 incorporou os resultados medidos em 2016 
acrescidos dos resultados acumulados até 2015.

20 Grileiro é uma expressão que na Amazônia denota um indivíduo que se apossa de terras públicas não destinadas 
(terras devolutas). 

21 A receita contabilizada nesses dois indicadores não abrange: (i) receitas auferidas após a conclusão dos projetos 
apoiados (o monitoramento das receitas geradas pelos projetos é feito a partir de sua linha de base – marco zero – até sua 
conclusão); (ii) o valor dos alimentos produzidos e beneficiados pelos projetos apoiados que são consumidos pelas próprias 
comunidades, contribuindo para sua segurança alimentar; e (iii) receitas de indivíduos capacitados em técnicas de produção 
sustentável nos casos em que os projetos apoiados não contemplam investimentos diretos em atividades produtivas. 
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Entre as ações apoiadas pelo Fundo Amazônia, destacam-se as seguintes: 
(i) ampliação e fortalecimento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) como 
instrumento de gestão ambiental rural e de monitoramento do desmatamento 
dos estabelecimentos rurais; (ii) ampliação e aprimoramento do monitoramento 
ambiental por satélites realizado pelo Inpe e implantação de um sistema de 
detecção de desmatamento na Amazônia com uso de imagens de radar orbital 
a cargo do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia 
(Censipam), do Ministério da Defesa; e (iii) controle do desmatamento na 
Amazônia Legal mediante ações de fiscalização a cargo do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

TABELA 17: INDICADORES DA COMPONENTE “MONITORAMENTO E CONTROLE (2)” – VALORES 
ACUMULADOS

Indicadores de monitoramento e controle  
(Componente 2)

Até 2016
(acumulado)

Até 2017 
(acumulado)

Variação 
2017/2016 (%)

Órgãos ambientais fortalecidos  
(federais, estaduais e municipais)

114 281 146

Servidores capacitados (total) 4.422 5.428 23

Servidores capacitados (mulheres) 285 382 34

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

60.243 62.972 5

Indivíduos capacitadas em tecnologias  
de monitoramento

312 344 10

Missões de fiscalização ambiental efetuadas – 466 100

Servidores capacitados efetivamente utilizando  
os conhecimentos adquiridos (total)

1.707 3.538 107

Imóveis rurais inscritos no CAR (protocolo) 281.031 530.430 89

Área de imóveis rurais inscritos no  
CAR (protocolo) (ha)

68.317.504 86.805.573 27

Área reflorestada para fins de regularização 
fundiária – hectares (regeneração em andamento)

9.259 13.276 43

Autos de infração lavrados por infrações  
contra a flora

– 5.060 100

Fonte: BNDES.

Código de CORES/LEGENDA Indicador de produto Indicador de impacto

A implementação do CAR foi definida pelo COFA como uma das ações 
prioritárias a serem apoiadas pelo Fundo Amazônia. A inscrição no CAR é 
uma etapa importante no processo de regularização ambiental dos imóveis 
rurais, funcionando como indutor de sistemas de produção mais adaptados à 
Amazônia e, portanto, com sustentabilidade ambiental. 

Ademais, através do CAR são identificados os ativos e passivos ambientais dos 
estabelecimentos rurais, permitindo tanto a gestão desses ativos22 quanto o 
planejamento e a execução de ações para a recuperação das áreas desmatadas 
que, por determinação legal, necessitam ser reflorestadas. Uma importante 
função do CAR é que, no caso das posses rurais, por meio desse cadastro são 

22 O proprietário ou possuidor de imóvel com reserva legal conservada e inscrita no CAR, cuja área ultrapasse o 
mínimo exigido pela legislação brasileira, poderá, por exemplo, utilizar a área excedente para fins de constituição 
de cotas de reserva ambiental, sendo que essas cotas poderão ser negociadas para cumprir a obrigação de reserva 
legal em outra propriedade.



Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 72

Monitoramento e avaliação de resultados

identificados formalmente os posseiros desses imóveis (indivíduos que ocupam 
um imóvel rural sem disporem de um título de sua propriedade), estabelecendo 
a possibilidade de sua responsabilização em caso de infrações ambientais que 
venham a ocorrer nesses imóveis.  

O Fundo Amazônia vem priorizando o apoio a projetos que contemplem ações 
relacionadas ao CAR. Já são 530 mil imóveis inscritos com o apoio do Fundo Amazônia, 
correspondendo a uma área de aproximadamente 86 milhões de hectares. 

Do conjunto dos indicadores que monitoram a evolução da componente 
monitoramento e controle, merece destaque o crescimento do número de 
servidores (funcionários públicos) capacitados para as diversas atividades 
relacionadas à gestão ambiental, que somaram 5.428 em 2017, um crescimento 
de 23% quando comparado com o número de servidores capacitados até 2016.

No presente relatório de atividades, passa-se a informar a evolução de 
indicadores relacionados a ações de fiscalização para aumentar a capacidade 
de dissuasão do cometimento de infrações ambientais. No último trimestre de 
2016, o Fundo Amazônia (BNDES) contratou com o Ibama o apoio a projeto de 
fiscalização ambiental e controle do desmatamento na Amazônia Legal.  

Esse projeto executado pelo Ibama contempla a disponibilização de viaturas 
e de helicópteros (mediante aluguel) para atividades de monitoramento e 
fiscalização ambiental na Amazônia, tendo sido desembolsados, em cerca de um 
ano de implementação, 91% dos R$ 56 milhões contratados para esse fim. Com 
o apoio do Fundo Amazônia, foi mantido e ampliado o número de missões de 
fiscalização realizadas pelo Ibama, em um contexto em que havia ocorrido um 
aumento do desmatamento em 2016 e de grave crise fiscal do estado brasileiro, 
com redução generalizada dos recursos dos orçamentos públicos.

Registre-se que o número de missões de fiscalização do Ibama na Amazônia 
cresceu 250% (quando comparado com o ano anterior) e o número de 
servidores/dia empregados em ações de fiscalização aumentou em mais de 
200%. Com essas e outras ações, o desmatamento, que era de 7.893 km2 em 
2016, foi reduzido para 6.624 km2, em 2017 (redução de 16% em um ano).

O Fundo Amazônia, ainda no eixo de monitoramento e controle, apoia ações 
de prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas. 
Em 2017, foi concluído o projeto Bombeiros Florestais de Mato Grosso, 
implementado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso 
(CBMMT). Esse projeto é emblemático sob diversos ângulos, inclusive por ter 
resultado na implantação da primeira base aérea de combate a incêndios 
florestais da Amazônia, no município de Sorriso, no estado de Mato Grosso.

A participação do Fundo Amazônia nesse projeto contemplou, entre outros, 
a disponibilização de recursos financeiros para a aquisição de equipamentos 
de combate a incêndios florestais, com destaque para a aquisição de duas 
aeronaves de asa fixa com essa finalidade, com capacidade de alcançar 
rapidamente áreas remotas e transportar e lançar até três mil litros de água, 
além da habilitação de oficiais do CBMMT para operarem essas aeronaves.  
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O monitoramento dos indicadores de efetividade desse projeto evidenciou 
uma significativa melhoria na capacidade do CBMMT de verificar focos de 
calor e combater incêndios. Por exemplo, o número de incêndios florestais ou 
queimadas não autorizadas combatidos diretamente pelo Corpo de Bombeiros 
em 2017 (851 incêndios combatidos) foi 178% maior do que a média anual 
do período 2014-2016 (306 incêndios combatidos). O capítulo “Projetos 
concluídos” deste relatório descreve as atividades realizadas e os resultados 
alcançados por esse e pelos demais projetos concluídos em 2017. 

Em 2017, foram concluídos dois outros projetos. O projeto Semas Pará, 
implementado pelo governo do estado do Pará, desenvolveu ações de 
fortalecimento da gestão ambiental em todo o estado mediante a implantação 
de infraestrutura tecnológica para emissão do CAR; o aprimoramento do 
processo de licenciamento ambiental; e a descentralização e desconcentração 
das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará 
(Semas/PA), por meio da estruturação das secretarias municipais de meio 
ambiente e do fortalecimento de unidades regionais da secretaria estadual.  

Podem ser mencionados como destaques a estruturação de 82 órgãos municipais 
de meio ambiente e o fato de o estado do Pará, no fim do projeto, contar com 
117 municípios habilitados a exercer a gestão ambiental em âmbito local. No 
que tange ao número de propriedades que tiveram o seu pedido de adesão ao 
CAR protocolado, foi alcançado o expressivo número de 162 mil propriedades 
cadastradas no estado no fim do projeto.23 No que tange à dinâmica do 
desmatamento no estado do Pará, constatou-se que ocorreu uma redução de 
20% na área desmatada anualmente, quando comparada a linha de base do 
projeto em 2011 (3.009 km2) com a área desmatada em 2017 (2.413 km2). 

Também foi concluído o projeto Recupera Marcelândia, implementado pelo 
município de Marcelândia no estado de Mato Grosso, que apoiou o fortalecimento 
da gestão ambiental municipal e a recuperação de áreas degradadas no entorno 
de cinquenta nascentes da sub-bacia do rio Manissauá-Missu, próximas à zona 
urbana desse município. Esse projeto contribuiu, portanto, para melhorar as 
condições de trabalho e atendimento ao público na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo de Marcelândia e promover a restauração de matas ciliares no 
município, inclusive mediante o apoio à produção de mudas de espécies nativas. 
No último ano do projeto, o município de Marcelândia produziu em seu viveiro 
125 mil mudas com a distribuição de 85 mil destinadas tanto para as nascentes 
restauradas no âmbito do projeto quanto para a restauração de áreas de outros 
produtores do município.  

Todavia, no período de execução desse projeto, ocorreu um substancial 
incremento do desmatamento em Marcelândia, o que pode ser explicado 
pela escala reduzida das ações apoiadas, que não foram suficientes para se 
contrapor aos vetores do desmatamento. Por fim, cabe ressaltar que o apoio 
do Fundo Amazônia ao setor público não abrange o pagamento de salários 
de servidores públicos, sendo essa uma das contrapartidas dos órgãos públicos 
beneficiados com seu apoio. 

23 O Fundo Amazônia não é o único responsável pelo alcance desse número, havendo múltiplos outros atores que 
contribuíram para esse resultado. 
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Componente “ordenamento territorial” 
No fim de 2017, o apoio às ações de ordenamento fundiário e territorial 
representava 13% do valor da carteira de projetos do Fundo Amazônia. A 
ocupação da floresta é inerente ao processo de desenvolvimento da região, 
mas essa ocupação precisa ser ordenada. Entre os instrumentos disponíveis, 
destaca-se o apoio do Fundo Amazônia à consolidação da gestão de UCs e à 
implementação da PNGATI.

TABELA 18: INDICADORES DA COMPONENTE “ORDENAMENTO TERRITORIAL (3)” – VALORES 
ACUMULADOS

Indicadores de ordenamento territorial  
(Componente 3)

Até 2016
(acumulado)

Até 2017 
(acumulado)

Variação 
2017/2016 (%)

Unidades de conservação apoiadas 105 129 23

Terras indígenas apoiadas 42 96 129

Indivíduos de etnia indígena diretamente 
beneficiados  pelo apoio do Fundo Amazônia

27.244 30.734 13

Indivíduos capacitados em atividades relacionadas 
à gestão de florestas públicas e áreas protegidas 
(total)

683 2.059 201

Indivíduos capacitados em atividades relacionadas 
à gestão de florestas públicas e áreas protegidas 
(indígenas)

152 799 426

Indivíduos capacitados em atividades relacionadas 
à gestão de florestas públicas e áreas protegidas 
efetivamente utilizando os conhecimentos 
adquiridos

339 656 94

Área de unidades de conservação criadas (km²) 7.083 7.083 0

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

397.417 411.622 4

Fonte: BNDES.

Código de CORES/LEGENDA Indicador de produto Indicador de impacto

As UCs federais e estaduais e as terras indígenas correspondem, em seu 
conjunto, a 47% da área total da Amazônia Legal. São categorias territoriais 
protegidas pela legislação, o que por si só inibe a ação dos desmatadores e 
grileiros de terras. 

O Fundo Amazônia vem ampliando o apoio a projetos que promovem a 
consolidação da gestão das áreas protegidas e beneficiam as populações 
tradicionais que nelas residem. Merece destaque o apoio do Fundo Amazônia 
a projetos que beneficiam povos indígenas, o que se pode notar pela evolução 
do indicador que mensura o número de indígenas diretamente beneficiados 
pelos projetos apoiados, que cresceu 13% em 2017, acumulando mais de 30 mil 
indígenas beneficiados. 

Em 2017, foi aprovado apoio a projeto da Associação Floresta Protegida 
(AFP) para a implementação e a atualização do PGTA da TI Kayapó e a 
implementação do PGTA da TI Las Casas, ambos localizados no estado do 
Pará, contribuindo para a proteção e gestão sustentável de seus territórios e 
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recursos naturais, a promoção de sua autonomia econômica e a valorização de 
sua cultura. Registre-se que já são 22 projetos apoiados pelo Fundo Amazônia 
dedicados parcialmente ou integralmente a beneficiar as populações indígenas, 
sendo este o segundo projeto apoiado diretamente pelo Fundo Amazônia em 
que a instituição beneficiária responsável por sua execução é uma entidade 
indígena. Esses povos, com suas terras e tradições, são atores relevantes na 
preservação e no combate ao desmatamento.

O indicador que monitora o número de indivíduos capacitados em atividades 
relacionadas à gestão de florestas públicas e áreas protegidas (aí incluídas as 
terras indígenas) revela um salto: o número consolidado até 2016 era de 683 
indivíduos capacitados para esse fim, sendo que em 2017 esse número triplicou, 
passando a 2.059 indivíduos capacitados. Na carteira de projetos apoiados 
pelo Fundo Amazônia, há até um dedicado exclusivamente a formar agentes 
ambientais e gestores visando o fortalecimento das áreas protegidas federais e 
estaduais no estado do Amapá, que está sendo implementado pela Equipe de 
Conservação da Amazônia (Ecam).

Componente “ciência, inovação e instrumentos econômicos”
No fim de 2017, o apoio às ações de desenvolvimento científico e tecnológico 
e a instrumentos econômicos para valorizar a floresta em pé representava 15% 
do valor da carteira de projetos do Fundo Amazônia. O apoio a esse eixo tem 
um caráter estratégico e transversal, beneficiando as demais componentes. 

TABELA 19: INDICADORES DA COMPONENTE “CIÊNCIA, INOVAÇÃO E INSTRUMENTOS 
ECONÔMICOS (4)” – VALORES ACUMULADOS

Indicadores de desenvolvimento científico  
e tecnológico  (Componente 4)

Até 2016
(acumulado)

Até 2017 
(acumulado)

Variação 
2017/2016 (%)

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

55,8 73,8 32

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

274 319 16

Número de famílias beneficiadas com pagamento 
por serviços ambientais

 1.675 1.902  14

Número de publicações científicas, pedagógicas ou 
informativas produzidas

111 390 251

 
Fonte: BNDES.

Código de CORES/LEGENDA Indicador de produto Indicador de impacto

A análise da Tabela 19 mostra que, em 2017, os desembolsos a projetos de 
desenvolvimento científico e tecnológico cresceram 32% em relação ao total 
acumulado dos desembolsos já efetuados para essa componente até 2016. 

Os principais projetos em execução são: Inventário Florestal Nacional – Amazônia, 
sob a responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro (SFB); Projeto Integrado 
da Amazônia, implementado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa); Monitoramento da Cobertura Florestal na Amazônia Regional, a cargo 
da OTCA; e Monitoramento Ambiental por Satélites no Bioma Amazônia, do Inpe. 
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Os projetos que estão sendo executados pela OTCA e pelo Inpe também 
contribuem com suas ações para a componente “monitoramento e controle” 
do Fundo Amazônia. Entretanto, os valores computados no indicador “valor 
total desembolsado para pesquisa científica e tecnológica” na tabela 19 
referem-se exclusivamente aos investimentos relativos à componente “ciência, 
inovação e instrumentos econômicos”.

O indicador que monitora o número de publicações científicas, pedagógicas 
ou informativas produzidas mais que triplicou em um ano, passando de um 
acumulado de 111 publicações para 390 publicações. Desse total, o Inpe 
foi responsável pela produção de 104 publicações no âmbito do projeto 
Monitoramento Ambiental por Satélites no Bioma Amazônia, apoiado 
pelo Fundo Amazônia, que objetiva o desenvolvimento de estudos sobre 
usos e cobertura da terra no bioma Amazônia, bem como a ampliação e o 
aprimoramento do monitoramento ambiental por satélites, inclusive do sistema 
de detecção de desmatamentos em tempo real na Amazônia Legal (Deter).

O Fundo Amazônia apoia quatro projetos em que ocorrem pagamentos 
por serviços ambientais, tendo havido um crescimento moderado (14%) 
no número de famílias beneficiadas quando se comparam os dados de 
2016 e 2017. Um exemplo desse tipo de apoio é o projeto Olhos d`Água 
da Amazônia – Fase II, que está sendo implementado pelo município de 
Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, em que uma das ações apoiadas 
é o Programa Guardião de Águas, criado por lei daquele município, que 
recompensa por meio de pagamento por serviços ambientais (PSA) aqueles 
que protegem e preservam as nascentes que abastecem a captação de água 
utilizada na sede municipal (72 famílias beneficiadas, correspondendo a uma 
área de 535 hectares de matas ciliares protegidas). 

Salvaguardas do Fundo Amazônia
A decisão 1/CP.16 da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) definiu as salvaguardas para REDD+. As 
salvaguardas formam um conjunto de sete diretrizes que visam potencializar 
os impactos socioambientais positivos e reduzir os impactos negativos 
relacionados às atividades de REDD+. As salvaguardas de REDD+ também são 
conhecidas como salvaguardas de Cancún, pois a cidade mexicana sediou a 16ª 
Conferência das Partes (COP) em 2010.

As salvaguardas devem garantir que as iniciativas de REDD+ abordem de maneira 
adequada questões sensíveis, como os direitos de povos indígenas e comunidades 
tradicionais, a participação social, a preservação de ecossistemas naturais, a 
permanência dos resultados de REDD+ alcançados e o risco de deslocamento da 
pressão por desmatamento e degradação florestal para outras áreas.

As iniciativas de REDD+ devem promover e apoiar:

 » ações complementares ou consistentes com os objetivos dos programas 
florestais nacionais e outras convenções e acordos internacionais relevantes;
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 » estruturas de governança florestais nacionais transparentes e eficazes, 
tendo em vista a soberania nacional e a legislação nacional;

 » respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e membros 
de comunidades locais, levando-se em consideração as obrigações 
internacionais relevantes, leis nacionais e a Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas;

 » participação plena e efetiva das partes interessadas, em particular povos 
indígenas e comunidades locais;

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

 » ações para evitar os riscos de reversões de resultados de REDD+; e

 » ações para reduzir o deslocamento de emissões de carbono para outras áreas.24

O Fundo Amazônia precede a aprovação das salvaguardas de Cancún, mas, 
desde sua criação, foi estabelecido pelo COFA um conjunto de diretrizes 
e critérios que, associados às políticas operacionais do BNDES, seu gestor, 
funcionam desde então como suas salvaguardas. O Fundo Amazônia está 
adequando seus processos para a verificação da observância das salvaguardas 
de Cancún na análise de projetos, bem como no acompanhamento e 
monitoramento de sua efetividade. Registre-se que as salvaguardas de Cancún 
estão sendo sistematizadas pela Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+).

O Brasil iniciou em 2015 o desenvolvimento de seu Sistema Nacional de 
Informações sobre Salvaguardas de REDD+ (SISREDD+), sendo o Ministério 
do Meio Ambiente responsável por sua coordenação. A Câmara Consultiva 
Temática sobre Salvaguardas,25 criada no âmbito da CONAREDD+, é composta 
de especialistas e representantes da sociedade civil e de entidades públicas 
e privadas e tem a atribuição de contribuir para o desenvolvimento do 
SISREDD+. Quando o SISREDD+ estiver em operação, suas informações serão 
disponibilizadas para toda a sociedade.

O Brasil já submeteu à UNFCCC o 1° Sumário de Salvaguardas,26 com informações 
sobre como as salvaguardas de Cancún foram abordadas e respeitadas pelo 
Brasil durante a implementação de ações de redução de emissão provenientes 
do desmatamento no bioma Amazônia entre 2006 e 2010. Esse sumário será 
atualizado no âmbito da mencionada Câmara Consultiva Temática sobre 
Salvaguardas, inclusive no que tange às ações apoiadas pelo Fundo Amazônia. 

24 Texto anterior sobre salvaguardas extraído da página do Ministério do Meio Ambiente:  
<http://redd.mma.gov.br/pt/salvaguardas>.

25 Em 11 de junho de 2016, foi criada a Câmara Consultiva Temática sobre Salvaguardas (CCT-Salv), que tem a 
atribuição de desenvolver insumos para apoiar a tomada de decisão da CONAREDD+ sobre questões relacionadas 
ao acompanhamento de como as Salvaguardas de Cancún (Decisão 1/CP.16) estão sendo tratadas e respeitadas na 
implementação de REDD+ pelo Brasil. Os trabalhos da CCT-Salv ainda não foram concluídos.

26 “Sumário de informações sobre como as salvaguardas de Cancún foram abordadas e respeitadas pelo Brasil 
durante a implementação de ações de redução de emissão provenientes do desmatamento no bioma Amazônia 
entre 2006 e 2010”: <http://redd.mma.gov.br/images/publicacoes/salvaguardas_1sumario.pdf>. 
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Anualmente, o Fundo Amazônia é objeto de uma auditoria de cumprimento 
(compliance audit), destinada a assegurar a observância, entre outras, das 
diretrizes e dos critérios estabelecidos pelo COFA na aprovação dos projetos que 
apoia. Adicionalmente, a partir de 2016, começaram a ser realizadas avaliações 
de efetividade dos projetos concluídos, em que os avaliadores externos se 
manifestam sobre o atendimento das salvaguardas de Cancún nesses projetos.27

É importante mencionar que em 2017 foi aprovado o projeto Monitoramento 
Ambiental dos Biomas Brasileiros, a ser implementado pelo Inpe, que 
contempla entre suas ações o desenvolvimento e a implementação de sistemas 
de monitoramento do desmatamento para os biomas Mata Atlântica, Caatinga, 
Pampa e Pantanal. 

Acredita-se que esse projeto trará um ganho significativo para o combate  
ao desmatamento em todo o território brasileiro, já que atualmente o  
Inpe monitora a Amazônia Legal e está implementando projeto para  
o monitoramento do bioma Cerrado. Assim, o bioma Cerrado e as  
florestas/cobertura vegetal de todo o território nacional estarão sendo 
monitorados por satélites no futuro próximo.

O apoio do Fundo Amazônia ao projeto Monitoramento Ambiental dos 
Biomas Brasileiros é, portanto, uma ação que contribuirá diretamente para 
inibir/reduzir o deslocamento de emissões evitadas de carbono oriundas 
do desmatamento da Amazônia para outras áreas do Brasil, mitigando, 
dessa forma, um dos riscos associados a ações de prevenção e combate ao 
desmatamento (carbon leakage).28 

Avaliação de efetividade
A carteira do Fundo Amazônia tem 95 projetos, dos quais 15 foram 
concluídos. Os resultados e impactos dos projetos concluídos foram avaliados 
pelas equipes responsáveis por sua execução e pela equipe do Fundo 
Amazônia. Informações sobre esses projetos e seus impactos são divulgadas 
nos relatórios anuais do Fundo Amazônia (no capítulo “Projetos concluídos”) 
e também na página do fundo na internet. 

Em 2016, com o apoio técnico da agência alemã GIZ, foi elaborado e 
divulgado o marco conceitual para a realização de avaliações de efetividade 
dos projetos executados com recursos do Fundo Amazônia.29 Ainda naquele 
ano, foram avaliados dois dos primeiros projetos concluídos com o apoio do 
fundo. Em 2017, foram realizadas duas novas avaliações de efetividade, a 
saber: (i) projeto Virada Verde, implementado por The Nature Conservancy 
do Brasil (TNC Brasil) em 12 municípios de Mato Grosso e do Pará; e  
(ii) projeto Gestão Socioambiental de Municípios do Pará, a cargo do Instituto 

27 Essas avaliações podem ser consultadas na página do Fundo Amazônia na internet: <www.fundoamazonia.gov.br>.

28 “As iniciativas de REDD+ devem promover e apoiar: (vii) ações para reduzir o deslocamento de emissões de 
carbono para outras áreas” – Salvaguardas de REDD+.

29 <http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/
Marco_Conceitual_Avaliacao_de_Efetividade_Projetos_Fundo_Amazonia_2016.pdf>.
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do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), implementado em 11 
municípios no estado do Pará.

As avaliações desses dois projetos se inserem na estratégia de realizar 
avaliações ex post dos projetos concluídos (cerca de dois ou três anos após a 
conclusão), sem prejuízo de que no futuro também se façam avaliações de 
conjuntos de projetos, em função do interesse em analisar a efetividade do 
apoio do fundo a setores ou territórios ou segundo outro recorte específico. 
As duas novas avaliações independentes conduzidas em 2017 podem ser 
conferidas em sua íntegra na página do Fundo Amazônia na internet.30 

A condução de avaliações de efetividade no âmbito do Fundo Amazônia tem as 
seguintes finalidades principais: 

 » auxiliar o Fundo Amazônia na prestação de contas a seus doadores sobre o 
tipo de projeto apoiado e seus impactos; 

 » possibilitar a aprendizagem institucional dos executores de projetos e do 
próprio fundo, contribuindo para melhorar a qualidade dos projetos e a 
priorização dos investimentos, subsidiando, assim, a tomada de decisões; 

 » verificar a observância pelos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia das 
salvaguardas de Cancún acordadas no âmbito da UNFCCC para ações de REDD+; e

 » verificar o alinhamento dos projetos com o PPCDAm e os planos estaduais 
de prevenção e controle do desmatamento.

Gestão de riscos do Fundo Amazônia
A gestão de riscos é parte integrante da gestão do Fundo Amazônia e dos 
projetos que apoia. Consideram-se riscos os fatores externos que possam 
influenciar negativamente a execução dos projetos ou a manutenção dos 
resultados alcançados pelo fundo. 

Para a gestão de riscos do Fundo Amazônia, definiu-se o seguinte formato:

 » apresentação dos riscos identificados com base no quadro lógico, partindo 
da lógica de intervenção representada pelo objetivo geral do Fundo 
Amazônia e seus efeitos indiretos;

 » avaliação no que diz respeito à probabilidade de ocorrência de cada risco 
identificado; e

 » definição de medidas prevendo sua mitigação, quando possível, pelo 
Fundo Amazônia ou outros atores.

A gestão de riscos ocorre por meio da revisão periódica do comportamento tanto 
dos riscos quanto dos efeitos das medidas de mitigação. Na revisão dos riscos 
realizada em 2017, foi substituído o risco “insuficiência das ações de fiscalização e 
repressão do desmatamento para assegurar a competitividade da economia de base 
florestal” por “ações de fiscalização e repressão do desmatamento insuficientes em 
decorrência de restrições fiscais”, haja vista a grave crise fiscal que atingiu o país nos 
anos de 2015 e 2016, com sérias sequelas que ainda perduraram em 2017.

30 <http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/monitoramento-e-avaliacao/avaliacoes-externas/>.
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OBJETIVO GERAL

Lógica de 
intervenção

Riscos identificados Probabilidade Resposta/mitigação do risco

Redução do 
desmatamento com 
desenvolvimento 
sustentável na 
Amazônia Legal

Fluxos migratórios 
na Amazônia 
pressionam o meio 
ambiente

A expansão das atividades agropecuárias e a implantação de 
grandes empreendimentos, como a construção de hidrelétricas, 
influenciam o deslocamento populacional, ou seja, migrações 
para a Amazônia, o que pode ocasionar o avanço da fronteira do 
desmatamento na região.

O Fundo Amazônia apoia projetos para enfrentar essas pressões em 
todas as suas frentes. Em 2017, o fundo lançou duas chamadas de 
apoio a projetos do terceiro setor, dedicadas a apoiar a consolidação 
de cadeias de valor dos produtos da sociobiodiversidade e a 
recuperação da cobertura vegetal desmatada, além de divulgar 
orientações voltadas para o apoio a projetos dos estados da 
Amazônia Legal de fiscalização e combate aos crimes ambientais na 
região. O Fundo Amazônia continua avaliando o risco como médio.

Redução do 
desmatamento com 
desenvolvimento 
sustentável na 
Amazônia Legal

Novas estratégias 
e tecnologias 
são incorporadas 
pelos infratores 
para desmatar 
ilegalmente

Os responsáveis pelo desmatamento incorporaram novas 
estratégias e tecnologias para desmatar ilegalmente a partir de 
informações territoriais e sistemas de informações geográficas 
(SIG). Com atividades prévias de inteligência, eles buscam áreas 
desocupadas para desmatar com diversas finalidades (atividades 
madeireiras e agropecuárias). 

É necessário dar continuidade ao processo de destinação de glebas 
públicas (onde ocorreu 29% do desmatamento na Amazônia 
em 2017), bem como fortalecer a execução dos instrumentos de 
controle ambiental em áreas privadas (onde ocorreu 36% do 
desmatamento na Amazônia em 2017), tais como o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). O Fundo Amazônia, além do apoio 
prioritário que vem dando ao CAR, tem apoiado o aperfeiçoamento 
das ferramentas de monitoramento do desmatamento com o uso de 
imagens de satélites (óticos e radar), de forma que o desmatamento 
possa ser detectado em áreas em que ele não era visível 
anteriormente. O Fundo Amazônia avalia o risco como médio.

Redução do 
desmatamento com 
desenvolvimento 
sustentável na 
Amazônia Legal

Mudanças na 
legislação ambiental 
brasileira reduzem a 
proteção da floresta

O novo Código Florestal (Lei 12.651/12) poderá gerar o 
reconhecimento de um excedente ambiental que permita o 
desmatamento legalizado na Amazônia. Por outro lado, esse 
normativo introduziu o CAR, os programas de regularização 
ambiental (PRA) e as cotas de reserva ambiental (CRA). Juntos, 
esses novos instrumentos deverão contribuir para a redução do 
desmatamento, promover a restauração de áreas alteradas e criar 
oportunidades de compensação financeira para os proprietários 
com ativos ambientais excedentes. 

O Fundo Amazônia apoia a inscrição no CAR, registro eletrônico 
que tem efeito inibidor sobre o desmatamento ao integrar 
informações ambientais referentes aos estabelecimentos rurais. 
Também apoia a validação da inscrição no CAR pelos órgãos 
ambientais, uma etapa importante no processo de regularização 
dos produtores rurais, que sinaliza a sua utilização como 
instrumento de gestão e fiscalização ambiental. 

Vários dos novos instrumentos de gestão ambiental introduzidos 
em 2012 encontram-se em fase de implementação, sendo cedo 
para avaliar os impactos dessa nova legislação no que tange à 
proteção das florestas. Portanto, o Fundo Amazônia continua 
avaliando o risco como médio.

Redução do 
desmatamento com 
desenvolvimento 
sustentável na 
Amazônia Legal

Mudanças 
climáticas provocam 
a ocorrência 
de períodos 
de estiagem 
prolongada e 
incêndios florestais

As projeções sobre as mudanças climáticas no Brasil produzidas 
pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) preveem 
uma diminuição das chuvas na Amazônia que levará a um 
aumento na intensidade do período seco e na frequência de fogo, 
tanto acidental como intencional.

Para mitigar esse risco, o Fundo Amazônia, além de apoiar ações 
de conservação florestal e de repressão ao desmatamento, apoia 
também projetos de corpos de bombeiros militares na Amazônia, 
visando o fortalecimento da capacidade de prevenção e combate 
a incêndios florestais e queimadas não autorizadas, bem como um 
projeto para o fortalecimento operacional do Centro Nacional de 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo). O Fundo 
Amazônia continua avaliando o risco como alto.
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COMPONENTE 1

Lógica de 
intervenção

Riscos identificados Probabilidade Resposta/mitigação do risco

Atividades 
que mantêm a 
floresta em pé 
têm atratividade 
econômica na 
Amazônia Legal

Deterioração 
da conjuntura 
econômica prejudica 
o desenvolvimento 
da economia de base 
florestal sustentável

Em 2015 e 2016, o Brasil experimentou recessão econômica. Os dados 
preliminares indicam que em 2017 o país saiu da recessão e percebe-se 
uma recuperação gradual da atividade econômica nacional. 

O Fundo Amazônia tem apoiado a estruturação e a ampliação de 
cadeias produtivas de base florestal e a sustentabilidade ambiental 
das atividades agrícolas dos pequenos produtores rurais. 

Em 2017, foi lançada pelo Fundo Amazônia uma chamada de 
projetos para o apoio à consolidação e ao fortalecimento de 
cadeias de valor sustentáveis e inclusivas, com apoio previsto de 
R$150 milhões.  

O Fundo Amazônia também tem contribuído, mediante o apoio 
ao CAR e a ações de monitoramento e estruturação dos órgãos 
ambientais, para a sustentabilidade ambiental do agronegócio 
regional. Diante dessa conjuntura, o Fundo Amazônia avalia o 
risco como médio.

COMPONENTE 2

Lógica de 
intervenção

Riscos identificados Probabilidade Resposta/mitigação do risco

Ações 
governamentais 
asseguram a 
adequação 
das atividades 
antrópicas 
à legislação 
ambiental

Política de reforma 
agrária não alinhada 
com a política 
ambiental

Em análise preliminar do desmatamento por categoria de uso da 
terra, foi verificado que em 2017 os assentamentos da reforma 
agrária responderam por 25,5%, uma redução de 4,4% em relação 
ao ano anterior. Essa tem sido aproximadamente a participação dos 
assentamentos no conjunto da área desmatada na Amazônia Legal a 
cada ano, o que evidencia quão estratégico é apoiar essas populações 
para que desenvolvam atividades econômicas sustentáveis que lhes 
assegurem ocupação e renda.

A atual política de reforma agrária visa contribuir para a diminuição 
do desmatamento em assentamentos e está alinhada com as 
principais políticas ambientais voltadas à preservação e ao uso 
sustentável das florestas da Amazônia, notadamente com o avanço 
das ações do Programa Assentamentos Verdes promovidas pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

O Fundo Amazônia tem contribuído para a mitigação do risco em 
destaque por meio do apoio à política de implementação do CAR em 
assentamentos da reforma agrária e à produção sustentável nessas 
áreas. O Fundo Amazônia continua avaliando o risco como médio.

Ações 
governamentais 
asseguram a 
adequação 
das atividades 
antrópicas 
à legislação 
ambiental

Ações de fiscalização 
e repressão do 
desmatamento 
insuficientes em 
decorrência de 
restrições fiscais

A manutenção de baixas taxas de desmatamento demanda 
investimentos significativos em ações de comando e controle 
implementadas pelo Estado brasileiro. Para que essa repressão 
seja eficaz, é necessário não só dar continuidade, como ampliar a 
escala do combate à ilegalidade, implementando novas práticas de 
fiscalização e aperfeiçoando as tecnologias empregadas. Para tanto, 
são necessários recursos orçamentários e a priorização dessa agenda.

Porém, a recessão gerou redução das receitas tributárias de todas 
as esferas de governo, implicando o contingenciamento dos 
orçamentos públicos e forte competição por seus recursos entre 
todos os interessados. A escassez de recursos orçamentários e a 
maior competição pelos recursos existentes poderão influenciar 
negativamente as ações e atividades voltadas ao monitoramento e 
controle do desmatamento na Amazônia.

O Fundo Amazônia tem apoiado múltiplos projetos que 
contemplam ações de monitoramento, fiscalização ou repressão 
de crimes ambientais. Em 2017, seu Comitê Orientador (COFA) 
aprovou um documento de orientações voltadas para apoio do 
Fundo Amazônia à fiscalização e ao combate a crimes e infrações 
ambientais pelos estados da Amazônia Legal. Diante da grande 
escala territorial da Amazônia e das restrições fiscais impostas 
aos governos em decorrência da recessão econômica, o Fundo 
Amazônia mantém o risco como alto.
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COMPONENTE 3

Lógica de 
intervenção

Riscos identificados Probabilidade Resposta/mitigação do risco

Área da 
Amazônia Legal 
está ordenada 
territorialmente

Crescimento da 
demanda por novas 
terras para cultivo e 
pastagem

Entre 2009 e 2016, o rebanho bovino cresceu 15% (de 74,6 milhões 
de cabeças para 85,9 milhões de cabeças) na Amazônia. Já a área 
reservada à plantação da soja cresceu 70% (de 6,7 milhões para  
11,4 milhões de hectares). Somente no ano de 2016, quando 
comparado com o ano de 2015, o rebanho bovino na Amazônia 
se ampliou em 1,7 milhão de cabeças e a área de soja plantada 
cresceu em 921 mil hectares (cerca de 9.200 km2). Nesse mesmo 
ano, a área desmatada foi de 7.893 km2, o que evidencia que as 
ações de combate ao desmatamento estão tendo o efeito de conter 
parcialmente o avanço das atividades agropecuárias sobre  
a floresta, mas essa pressão é real e preocupante.

O Fundo Amazônia tem apoiado ações de monitoramento e 
controle do desmatamento, desenvolvimento de atividades 
produtivas sustentáveis de base florestal e regularização ambiental 
dos estabelecimentos rurais na Amazônia, bem como ações que 
contribuem para a melhoria da produtividade da agropecuária, 
como a implantação de unidades demonstrativas de boas práticas 
para pecuária de leite e corte e o aprimoramento da prática do 
manejo de pastagens. O Fundo Amazônia continua avaliando o 
risco como médio.

COMPONENTE 4

Lógica de 
intervenção

Riscos identificados Probabilidade Resposta/mitigação do risco

Instrumentos 
econômicos e 
atividades de 
ciência, tecnologia 
e inovação 
contribuem para 
a recuperação, a 
conservação e o 
uso sustentável da 
Amazônia Legal

Evasão da região 
de quadros técnicos 
qualificados e 
pesquisadores

O número de doutores por mil habitantes na Amazônia permanece 
significativamente mais baixo do que no restante do país. O número 
de grupos de pesquisa também é o mais baixo se comparado 
a outras regiões do Brasil. A Amazônia continua carente de 
investimentos em atividades científicas e tecnológicas.

Em 2017, o Fundo Amazônia deu continuidade ao apoio para 
o desenvolvimento científico e tecnológico e a fixação de 
pesquisadores na região por meio do financiamento para promover 
a produção e a disseminação de conhecimentos e tecnologias 
voltados para recuperação, conservação e uso sustentável da 
biodiversidade da Amazônia Legal; para produzir informações 
acerca dos recursos florestais, estoques de carbono e uso do 
território pelas populações da região; e para a produzir e difundir 
tecnologias para o processamento de imagens de radar e para o 
desenvolvimento de outros conhecimentos e tecnologias para o 
monitoramento da Amazônia.

Todavia, restrições orçamentárias decorrentes da grave crise 
econômica que atingiu o país levaram a cortes orçamentários que 
prejudicaram o desenvolvimento das atividades das instituições 
de pesquisa. Essa circunstância inibiu inclusive a renovação 
dos quadros de pesquisadores na região. Portanto, mantém-se 
significativo o risco de evasão da região de quadros técnicos 
qualificados e pesquisadores. O Fundo Amazônia avalia que o risco 
continua sendo médio.



PROJETOS  
CONCLUÍDOS
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Bombeiros Florestais de Mato Grosso

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Estado de Mato Grosso31

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Estado de Mato Grosso, 
principalmente os seguintes 
municípios: Nova Santa 
Helena, Cláudia, Colíder, Feliz 
Natal, Ipiranga do Norte, 
Itaúba, Marcelândia, Matupá, 
Peixoto de Azevedo, Santa 
Carmem, Sinop, Sorriso, União 
do Sul, Vera e Alta Floresta

BENEFICIÁRIOS

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

OBJETIVO

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

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 16.742.500,00

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 12.518.230,09

PRAZO DE EXECUÇÃO

3° trimestre de 2012  
ao 1° trimestre de 2017

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

13.9.2011

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

17.1.2012

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

R$ 12.518.230,09

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

100%

Municípios apoiados

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados

31 Site do responsável pelo projeto: <www.bombeiros.mt.gov.br>. 
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Contextualização
O estado de Mato Grosso ocupa uma área de 903 mil km², representando 
10,6% do território brasileiro, possui 141 municípios e população estimada de 
3.344.544 habitantes (IBGE, 2017). 

No período de 1998 a 2017, o desmatamento acumulado no estado foi de cerca 
de 143 mil km², segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Nos 
últimos anos, essa realidade se modificou e a taxa de desmatamento do estado 
foi reduzida significativamente. Entre o pico, atingido em 2004 (11.814 km2) 
e 2017 (1.341 km2), a taxa de desmatamento anual sofreu uma redução de 
89%, tendo atingido seu menor nível em 2012 (757 km²). Um dos fatores que 
contribuem para esses dados são os incêndios florestais. Os dados divulgados 
pelo Inpe32 indicam que, historicamente, Mato Grosso registra uma alta 
incidência de focos de calor.

Em 2009, o estado de Mato Grosso elaborou, por meio de parceria firmada com 
o Ministério do Meio Ambiente, o Plano Estadual de Prevenção e Controle do 
Desmatamento e Queimadas (PPCDQ/MT), que reúne iniciativas para reversão 
do processo de desflorestamento, vinculadas, em sua maioria, aos órgãos do 
estado, entre eles a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema/MT) e o 
Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT). A Lei Complementar 
Estadual 404/2010 ainda instituiu no CBMMT o Batalhão de Emergências 
Ambientais (BEA) para atender a demandas relacionadas à prevenção e ao 
combate a queimadas não autorizadas e a incêndios florestais.

O projeto
O projeto contribuiu para a estruturação da Base de Operações Aéreas e 
Terrestres, localizada no município de Sorriso, por meio da construção de sua 
infraestrutura, aquisição de caminhões-tanques autoflorestais, viaturas 4x4, 
kits de combate a incêndios florestais, equipamentos de comunicação, além 
de duas aeronaves de asa fixa para combate de incêndios florestais (Airtractor 
802F), bem como a formação de pilotos para comandar tais aeronaves. 
Ademais, foram capacitados oficiais do CBMMT e gestores de órgãos parceiros 
em curso de pós-graduação de prevenção, controle e combate a incêndios 
florestais.

Lógica de intervenção
O projeto se insere na componente “monitoramento e controle” (2) do 
Quadro Lógico do Fundo Amazônia. Seu efeito direto foi estabelecido como: 
“Base de Operações de Sorriso (MT) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato 
Grosso (CBMMT) melhor estruturada para o monitoramento e combate ao 
desmatamento provocado por incêndios florestais e queimadas ilegais”. 

32 <http://www.inpe.br/queimadas/portal>.
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Registre-se que o planejamento inicial do projeto previa a estruturação da base 
de operações aéreas e terrestres em Sinop, município vizinho de Sorriso, a cerca 
de 75 km de distância.

A ocorrência de incêndios florestais está relacionada com a duração dos 
períodos de estiagem e com o emprego do fogo nas atividades produtivas. 
Costuma ser uma das etapas do processo de desmatamento ilegal com vistas 
a grilagem de terras,33 quando, após a remoção das árvores de maior porte (e 
valor), o fogo é utilizado para a abertura de novas áreas para fins agropastoris. 

A estruturação do CBMMT para o aprimoramento e a ampliação de ações de 
monitoramento e combate a incêndios florestais e a formação de brigadistas 
civis em técnicas de prevenção e combate a incêndios florestais contribuem 
diretamente para a redução da perda de cobertura vegetal decorrente 
de incêndios florestais e queimadas. Isso, por sua vez, contribui para o 
objetivo geral do Fundo Amazônia de “redução do desmatamento com 
desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal”.

33 Grilagem de terras, no Brasil, é a prática ilegal de tomar posse de terras devolutas – públicas – ou de terceiros, 
incluindo, muitas vezes, a falsificação de documentos.

EFEITO INDIRETO (2)

Componente Monitoramento e Controle

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

EFEITO DIRETO (2.1)

Base de Operações de Sorriso (MT) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) 
melhor estruturada para o monitoramento e combate ao desmatamento provocado por 

incêndios florestais e queimadas ilegais

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Capacitação dos gestores 
do CBMMT e de parceiros 

em cursos de pós-
graduação em ciências 

ambientais

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Estruturação da Base 
de Operações Aéreas e 

Terrestres de Sorriso (MT)

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Capacitação de pilotos do 
CBMMT para operação de 

aeronaves de asa fixa
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Atividades realizadas
O projeto foi segregado em três produtos e serviços, que foram integralmente 
executados: (i) estruturação da base de operações; (ii) capacitação de pilotos do 
CBMMT para operação das aeronaves de asa fixa; e (iii) capacitação de gestores  
do CBMMT e órgãos parceiros em curso de pós-graduação em ciências ambientais.

A base de operações aéreas e terrestres, instalada em Sorriso, é a primeira base 
aérea de combate a incêndios florestais da Amazônia. Sua estruturação física, 
infraestrutura e mobiliário foram financiados com recursos de contrapartidas do 
estado, da prefeitura de Sorriso e de empresários locais. 

Já os principais equipamentos de combate a incêndios florestais foram 
adquiridos com recursos do Fundo Amazônia, destacando-se a aquisição de duas 
aeronaves de asa fixa para combate a incêndios florestais (Airtractor 802F) com 
capacidade de transportar e lançar até três mil litros de água. Essas aeronaves 
são importantes instrumentos para alcançar rapidamente áreas remotas  
e/ou de difícil acesso. Foram também adquiridos cinco caminhões autotanques 
florestais com capacidade de até cinco mil litros, seis viaturas 4x4, um  
caminhão-tanque para abastecimento das aeronaves, equipamentos de 
radiocomunicação, equipamentos de proteção individual e ferramentas para 
combate de incêndios (abafadores, bombas costais, enxadas, rastelos etc.).

No que concerne à formação dos pilotos das aeronaves adquiridas, o 
projeto capacitou e habilitou cinco oficiais do CBMMT a operar aeronaves 
monomotor (classe em que se encontra o Airtractor 802F), sendo que um está 
apto a comandar a aeronave nas missões de combate a incêndios florestais e 
queimadas. Como a atividade de combate aéreo a incêndios é uma operação 
complexa e perigosa, a seguradora das aeronaves exige uma série de habilitações 
adicionais que demandam muitas horas de voo para o comandante do avião.

Por fim, as capacitações em cursos de pós-graduação em ciências ambientais 
também empregaram recursos de contrapartida do estado e foram realizadas 
em parceria com a Escola de Governo do Mato Grosso. Foram formados 45 
especialistas no curso de pós-graduação em prevenção, controle e combate aos 
incêndios florestais.

O curso, com uma carga horária total de novecentas horas, sendo 460 horas de aulas 
presenciais distribuídas em 12 disciplinas, teve como objetivo principal a capacitação 
profissional dos militares do CBMMT, dos servidores públicos da Sema, do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria Adjunta 
de Proteção e Defesa Civil, das prefeituras de Sinop e Alta Floresta e de profissionais 
autônomos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Aspectos institucionais e administrativos
A prevenção e o combate aos incêndios florestais e ao desmatamento 
dependem da ação integrada de órgãos públicos das diversas esferas de 
governo, com a necessária mobilização da sociedade civil. Para a completa 
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execução desse projeto, foi necessária articulação e parceria com diversos 
atores importantes, que, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar de 
Mato Grosso, viabilizaram as ações previstas nessa operação e propiciaram, 
consequentemente, o atingimento de seus resultados.

A base de operações em Sorriso foi construída em parceria com a prefeitura 
municipal, com recursos da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e do 
Conselho de Segurança Pública do município. Além disso, a iniciativa privada 
de Sorriso contribuiu com o mobiliário que será usado pelos militares.

O curso de pós-graduação lato sensu em prevenção, controle e combate a 
incêndios florestais também foi viabilizado por meio de termo de cooperação 
técnica entre a Secretaria de Estado de Gestão (Seges), à qual a Escola de 
Governo está subordinada, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública 
(Sesp), à qual o CBMMT está subordinado.

Também foi firmado convênio com a Sema, que custeou, a partir de 2015, parte das 
ações de prevenção e combate a incêndios florestais executadas pelo BEA, do CBMMT.

Finalmente, foram firmados termos de cooperação técnica com prefeituras 
municipais, que permitiram a estruturação de brigadas municipais mistas 
nos anos de 2015 (Claudia, Campo Novo do Parecis, Sapezal e Sinop) e 2016 
(Aripuanã, Claudia, Comodoro, Porto Esperidião, Sapezal e Sinop).  
A brigada municipal mista é um novo conceito fundamentado na integração 
de esforços, na qual o estado, o município, empresas rurais e entidades de 
classe assumem compromissos a fim de estruturar a primeira resposta aos 
incêndios florestais em municípios que não contam com unidades de bombeiro 
militar. A brigada é composta de dois bombeiros militares e pelo menos seis 
brigadistas contratados exclusivamente ou cedidos pela prefeitura.

Indicadores de resultados e impactos
As atividades do projeto contribuíram para os resultados da componente 
“monitoramento e controle” (2) do Quadro Lógico do Fundo Amazônia.

COMPONENTE MONITORAMENTO E CONTROLE (2)

Efeito direto 2.1: Base de operações de Sorriso (MT) do Corpo de Bombeiros Militar 
de Mato Grosso (CBMMT) melhor estruturada para o monitoramento e combate 
ao desmatamento provocado por incêndios florestais e queimadas ilegais.

Os principais indicadores pactuados para o monitoramento desse objetivo foram:

 » Número de servidores do CBMMT e de parceiros capacitados efetivamente 
utilizando os conhecimentos adquiridos (indicador de impacto)

Foi verificado que 45 gestores do CBMMT e de parceiros capacitados em cursos 
de pós-graduação em ciências ambientais estão efetivamente utilizando os 
conhecimentos adquiridos. Adicionalmente, foram capacitados 774 servidores 
do CBMMT e de parceiros, sendo 395 em 2015, 251 em 2016 e 128 em 2017. 
Essas capacitações não foram, necessariamente, produtos do projeto, mas 
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dialogam diretamente com as atividades desempenhadas pelo BEA, que foi 
estruturado com o apoio do Fundo Amazônia. 

 » Número de pilotos capacitados efetivamente utilizando os conhecimentos 
adquiridos (indicador de impacto)

O projeto apoiou a capacitação de cinco pilotos, sendo que atualmente quatro 
estão utilizando os conhecimentos adquiridos, dos quais um está apto para 
comandar as aeronaves em ações de combate a incêndios florestais.

 » Difusão de técnicas de prevenção de incêndios florestais ou rurais 
(indicador de produto)

Durante o projeto, foram difundidas técnicas de prevenção de incêndios 
florestais ou rurais mediante a formação de 330 brigadistas civis. Essas 
capacitações não integram as ações do projeto propriamente ditas, mas 
decorreram da estruturação do BEA.

 » Número de focos de calor (indicador de impacto)

Em 2017, foram contabilizados 5.701 focos de calor na região de abrangência 
do projeto. Como linha de base desse indicador, registram-se 5.577 focos de 
calor, apurados com base na média de focos de calor nos municípios da região 
de abrangência do projeto nos dez anos anteriores a 2012, primeiro ano de 
implementação do projeto. Portanto, verificou-se que no período de implementação 
do projeto houve ligeiro aumento no número de focos de calor na região. 

É importante ressalvar que o crescimento ou a redução do número de focos de 
calor no estado de Mato Grosso são influenciados especialmente por questões 
meteorológicas, variando muito de um ano para o outro em função da 
duração dos períodos de estiagem. Entretanto, o projeto atuou diretamente na 
prevenção e no combate de incêndios florestais, o que contribui para a redução 
dos focos de calor. Nesse contexto, o indicador em tela não é suficiente para 
aferir a efetividade do projeto apoiado pelo Fundo Amazônia, embora seja 
uma referência para os demais indicadores do projeto.

 » Número de focos de calor verificados pelo Corpo de Bombeiros  
(indicador de impacto)

Em 2017, foram verificados 3.869 focos de calor na região de abrangência do 
projeto, sendo que nos três anos anteriores haviam sido verificados 2.710 focos 
de calor (média anual), o que evidencia um crescimento de 42% na capacidade de 
verificação in loco dos focos de calor. Essa variação deixa claro o aumento na 
capacidade de resposta da corporação a partir das intervenções do projeto.

 » Número de incêndios florestais ou queimadas não autorizadas combatidos 
diretamente pelo Corpo de Bombeiros (indicador de impacto)

Durante o ano de 2017, foram combatidos 851 incêndios florestais, sendo que nos 
três anos anteriores haviam sido combatidos 306 incêndios florestais (média anual), 
o que evidencia um crescimento de 178% na capacidade de combate a incêndios 
florestais e queimadas não autorizadas. Esse indicador também demonstra que a 
partir do projeto com o Fundo Amazônia os bombeiros do estado de Mato Grosso 
vêm ampliando sistematicamente sua atuação no combate a incêndios florestais.
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Riscos e lições aprendidas
Todos os produtos e serviços foram realizados e todos os indicadores de 
efetividade obtiveram avanços. Há que se destacar que antes do início 
do projeto os dados de focos de calor verificados e combatidos sequer 
eram medidos pelo CBMMT, o que sinaliza que a adoção de técnicas de 
monitoramento e avaliação de efetividade é um dos aspectos favoráveis que 
estão sendo incorporados pelas corporações militares da Amazônia a partir da 
experiência com o apoio do Fundo Amazônia.

No entanto, é importante lembrar que esse projeto teve seu prazo 
significativamente prorrogado. O CBMMT encontrou dificuldade para realizar os 
procedimentos licitatórios de alguns itens previstos no projeto e executar os itens 
de contrapartida do estado. Para ser concluído, o projeto contou com importantes 
parcerias de outros órgãos do governo estadual e de municípios da região, 
conforme já explicitado no item “Aspectos institucionais e administrativos”. Essas 
parcerias, apesar de relevantes, não haviam sido devidamente vinculadas na etapa 
de análise do projeto, o que gerou atrasos e culminou com a mudança de local 
para a sede da base de operações, de Sinop para Sorriso. O curso de pós-graduação 
também requereu articulação no estado e foi viabilizado pela Escola de Governo, 
após tentativas frustradas de licitar essa capacitação.

Acredita-se que a falta de estrutura dedicada para a gestão de projetos seja um 
dos fatores que contribuíram para as dificuldades operacionais enfrentadas.

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

Sustentabilidade dos resultados
A sustentabilidade de longo prazo dos resultados alcançados com o apoio do 
Fundo Amazônia depende, principalmente, das condições orçamentárias 
do estado de Mato Grosso, responsável pela manutenção dos principais 
equipamentos adquiridos no âmbito do projeto, bem como por prover os 
recursos de custeio do CBMMT. 

Em períodos de crise fiscal, como a vivida no momento pela maioria dos 
estados brasileiros, por conta da forte retração da economia nacional, surgem 
limitações nos orçamentos dos órgãos de governo, o que, caso se estenda 
excessivamente, pode vir a prejudicar os resultados alcançados pelo projeto. 

Cumpre frisar que as capacitações e qualificações realizadas em decorrência 
do projeto tendem a ter efeito mais duradouro e potencialmente ampliado, 
se considerarmos a difusão de conhecimento que ocorre, naturalmente, nas 
organizações e praticamente independe de novos aportes de recursos públicos.
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Semas Pará 

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Estado do Pará34

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Estado do Pará

BENEFICIÁRIOS

População do estado do Pará

OBJETIVO

Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental no 
estado do Pará por meio do aprimoramento do 
processo de emissão do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), da descentralização e da desconcentração 
das atividades da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade e do aprimoramento 
do processo legal de licenciamento ambiental

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 15.923.230,00

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 15.923.230,00

PRAZO DE EXECUÇÃO

1° trimestre de 2012  
ao 1° trimestre de 2017

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

9.7.2010

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

6.10.2010

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

R$ 15.923.230,00

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

100%

Estado apoiado

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados

34 Site do responsável pelo projeto: <www.semas.pa.gov.br/>. 
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Contextualização
O Pará é o segundo maior estado brasileiro e o mais populoso de todo o 
bioma Amazônia, registrando elevados índices de desflorestamento da floresta 
amazônica, reflexo da expansão do extrativismo vegetal, da pecuária e, mais 
recentemente, da cultura da soja. Desde que começaram as medições pelo 
Inpe,35 o desmatamento acumulado no estado é superior a 145 mil km².

Desde 2004, com o lançamento do Plano de Ação para Prevenção e Controle 
do Desmatamento da Amazônia Legal (PPCDAm), as taxas de desmatamento 
registraram queda de 76% na região amazônica. No estado do Pará, o esforço 
na proteção ambiental materializou-se com a reestruturação do órgão central 
da política estadual de meio ambiente, a Semas/PA, por meio da Lei 7.026, 
de 31 de julho de 2007; com a instituição do Plano de Prevenção, Controle 
e Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará (PPCAD-PA), por meio 
do Decreto 1.697, de 5 de junho de 2009; e com o lançamento do Programa 
Municípios Verdes (PMV), por meio do Decreto 54, de 30 de março de 2011.

O projeto
O projeto Semas Pará, do estado do Pará, teve como objetivo fortalecer a 
gestão ambiental em todo o estado. A estratégia foi fortalecer a infraestrutura 
tecnológica para emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR); aprimorar o 
processo de licenciamento; descentralizar e desconcentrar as atividades da 
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas/PA) por 
meio da estruturação das secretarias municipais de meio ambiente e do 
fortalecimento de unidades regionais da secretaria estadual.

Para a descentralização das atividades da Semas/PA, foram realizadas ações 
de estruturação física e operacional das unidades administrativas municipais 
de meio ambiente, inclusive com o reforço de infraestrutura tecnológica 
para apoio à emissão do CAR e para o aprimoramento do processo legal de 
licenciamento ambiental.

A desconcentração da gestão ambiental no estado contou com ações de 
fortalecimento das unidades regionais, tornando a Semas/PA mais próxima dos 
habitantes e dos agentes econômicos.

Lógica de intervenção
O projeto se insere na componente “monitoramento e controle” (2) do 
Quadro Lógico do Fundo Amazônia. Seus efeitos diretos foram definidos como: 
“Instituições de monitoramento, controle e responsabilização ambiental do 
Pará estruturadas e modernizadas” e “Acesso facilitado dos produtores rurais 
do Pará à regularização ambiental de suas propriedades”.

35 <http://www.obt.inpe.br/prodes/dashboard/prodes-rates.html>.

http://www.obt.inpe.br/prodes/dashboard/prodes-rates.html
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O fortalecimento dos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente no 
estado do Pará contribui diretamente para a adequação das atividades 
antrópicas à legislação ambiental paraense, o que, por sua vez, contribui para 
o objetivo geral do Fundo Amazônia de “redução do desmatamento com 
desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal”.

Atividades realizadas
O projeto foi dividido em quatro componentes: (i) descentralização da gestão 
ambiental; (ii) desconcentração da gestão ambiental; (iii) infraestrutura para 
emissão de CAR; e (iv) fortalecimento do licenciamento ambiental.

O componente de descentralização da gestão ambiental previa, originalmente, 
a distribuição de equipamentos de informática e materiais operacionais 
para a estruturação dos órgãos municipais de meio ambiente (Omma) de 44 
municípios habilitados a exercer gestão ambiental.

Durante o projeto, com as mudanças na legislação ambiental (LC 140 e 
Código Florestal) e com as revisões estratégicas do estado, houve uma 
repactuação no escopo desse componente e foi possível estruturar os Ommas 
de 82 municípios paraenses, superando a meta original, e ainda oferecer 

EFEITO INDIRETO (2)

Componente Monitoramento e Controle (2)

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

EFEITO DIRETO (2.1)

Instituições de monitoramento, controle 
e responsabilização ambiental do Pará 

estruturadas e modernizadas

EFEITO DIRETO (2.2)

Acesso facilitado dos produtores rurais do Pará 
à regularização ambiental de suas propriedades

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Fortalecimento da 
gestão ambiental 

municipal por meio 
da estruturação 

física e operacional 
de suas unidades 

administrativas de 
meio ambiente

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Melhoria da 
infraestrutura da sede 
da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente do 
Pará e aprimoramento 

do processo de 
licenciamento 

ambiental com revisão 
da legislação estadual, 
capacitação do corpo 
técnico e aquisição 
de infraestrutura 

operacional

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Desconcentração da 
gestão ambiental 

por meio do 
fortalecimento de 

unidades regionais da 
Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente 

do Pará

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Fortalecimento da 
infraestrutura do Pará 

para a emissão do 
Cadastro Ambiental 

Rural -CAR
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cursos de Qualificação na Gestão Ambiental para 480 servidores de 127 
municípios. Ao fim do projeto, 117 municípios paraenses estavam aptos a 
exercer gestão ambiental em âmbito local.

O componente de desconcentração da gestão ambiental foi responsável pelo 
fortalecimento de quatro unidades regionais da Semas/PA nos municípios de 
Marabá, Santarém, Altamira e Paragominas. Na época da aprovação desse 
projeto, estavam previstos o fortalecimento de três unidades existentes 
e a implementação de três novas unidades. Todavia, o estado do Pará, 
visando não ampliar suas despesas com custeio, propôs a revisão do projeto 
para contemplar o fortalecimento de quatro unidades já existentes e não 
implementar novas estruturas administrativas. Foram adquiridas viaturas, 
mobiliário e equipamentos de informática, que contribuíram para a melhoria 
nas condições de trabalho dos servidores e, consequentemente,  
no atendimento à população.

O componente de infraestrutura para emissão do CAR concentrou-se na 
aquisição dos insumos tecnológicos necessários para o cadastramento 
das propriedades do estado. Foram adquiridas imagens de satélite de 
alta resolução, licenças de softwares de geointeligência, computadores, 
servidores para armazenamento de grandes volumes de dados, além de 
itens auxiliares que permitiram tanto a recepção dos cadastros quanto seu 
armazenamento e análise. 

Finalizando, o componente de fortalecimento do licenciamento ambiental 
apoiou a modernização da Semas/PA, por meio da aquisição de veículos, 
equipamentos de informática, materiais operacionais e mobiliário. Também 
foram realizadas capacitações técnicas e gerenciais que propiciam melhor 
qualidade nos pareceres e relatórios da secretaria.

Aspectos institucionais e administrativos
A prevenção e o combate ao desmatamento dependem da ação integrada de 
órgãos públicos das diversas esferas de governo, com a necessária mobilização 
da sociedade civil. Com apoio desse projeto, o estado do Pará pôde introduzir os 
poderes públicos municipais nesse tema, sendo fundamental o comprometimento 
destes – com a disponibilização de pessoal para os treinamentos e o interesse 
em exercer gestão ambiental em nível local – para o alcance dos resultados de 
cadastramento no CAR e descentralização da gestão ambiental.

Outro ponto de destaque foi a disponibilidade dos próprios técnicos da  
Semas/PA para preparar e ministrar os cursos para os técnicos municipais.  
Dessa forma, os treinamentos foram dados por quem efetivamente faz as 
atividades de licenciamento, fiscalização e gestão ambiental, o que diminui  
a distância entre teoria e prática e fortalece os laços entre os distintos atores 
que tomam conta dessa agenda no estado do Pará.
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Indicadores de resultados e impactos
As atividades do projeto contribuíram para os resultados do componente 
“monitoramento e controle” (2) do Quadro Lógico do Fundo Amazônia.

COMPONENTE MONITORAMENTO E CONTROLE (2)

Efeito indireto 2: Ações governamentais asseguram a adequação das atividades 
antrópicas à legislação ambiental no Estado do Pará.

Para medir o alcance desse efeito, foi escolhido o indicador que monitora a 
taxa de desmatamento anual por corte raso no estado do Pará, verificada pelo 
Inpe, por meio de imagens de satélites:

 » Desmatamento anual no estado do Pará 

A Tabela 20 compara ano a ano a taxa de desmatamento verificada no 
estado do Pará a partir de 2011, ano-base do projeto, já que o primeiro 
desembolso ocorreu em 28 de dezembro de 2011. Comparando-se esse ano 
com os subsequentes, constata-se que ocorreu uma expressiva redução na 
área desmatada anualmente no estado do Pará, que foi reduzida de 3.008 km2 

anuais (2011) para 2.413 km2 anuais (2017). Quando comparada a média da 
área desmatada no período de 2012 a 2017 (2.255 km2) com a área desmatada 
no ano-base (3.008 km2), constata-se que ocorreu uma redução média da área 
desmatada anualmente de 753 km2, ou seja, uma redução média de 25% 
da área desmatada nesse período. Registre-se que esse resultado não pode 
ser atribuído exclusivamente ao projeto Semas/PA, já que outras iniciativas 
(públicas e privadas – inclusive algumas apoiadas pelo Fundo Amazônia) 
contribuíram para essa redução do desmatamento no estado do Pará.

TABELA 20: DESMATAMENTO NO ESTADO DO PARÁ (2011-2017)

Ano Área desmatada (km²) Variação (%)

2011 3.008 Linha de base

2012 1.741 (42)

2013 2.346 (22)

2014 1.887 (37)

2015 2.153 (28)

2016 2.992 (1)

2017* 2.413 (20)

Fonte: Inpe. 

*Dados preliminares.

Efeito direto 2.1: Instituições de monitoramento, controle e responsabilização 
ambiental do Pará estruturadas e modernizadas.

Os principais indicadores pactuados para o monitoramento desse objetivo foram:

 » Número de servidores capacitados utilizando os conhecimentos adquiridos 
no exercício de suas funções (indicador de impacto)

Foram verificados 139 servidores estaduais efetivamente utilizando os 
conhecimentos adquiridos. As capacitações totalizaram 269 certificações em 
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nove cursos diferentes, quais sejam: desenvolvimento gerencial; identificação 
botânica; avaliação de impactos ambientais das atividades de mineração; 
avaliação, classificação, tratamento e disposição dos resíduos sólidos; 
avaliação de estudos de impacto ambiental; procedimentos para avaliação 
de áreas contaminadas; biologia da conservação e manejo da vida silvestre; 
tratamento de efluentes industriais; e recuperação de áreas degradadas das 
atividades de mineração. Esse indicador superou a meta de oitenta servidores 
capacitados utilizando seus conhecimentos. É importante destacar que o 
projeto ainda foi responsável pela capacitação de 480 servidores municipais, 
de 127 municípios paraenses, o que não constava na meta original.

 » Número de municípios que desenvolvem gestão ambiental plena 
(indicador de impacto)

O projeto apoiou a estruturação de 82 OMMAs e o estado do Pará terminou o 
projeto com 117 municípios habilitados a exercer a gestão ambiental em âmbito 
local, superando a meta prevista de 44 municípios.

 » Porcentagem de processos de licenciamento ambiental analisados dentro 
do prazo legal (indicador de impacto)

Ao término do projeto, a Semas/PA informou que 60% dos processos de 
licenciamentos estavam sendo analisados dentro do prazo, ficando abaixo 
da meta prevista de 90%. No início do projeto, esse indicador mostrava que 
apenas 32% dos processos eram analisados dentro do prazo.

Efeito direto 2.2: Acesso facilitado dos produtores rurais do Pará à 
regularização ambiental de suas propriedades.

O indicador pactuado para o monitoramento desse objetivo foi:

 » Número de propriedades que tiveram o seu pedido de adesão ao CAR 
protocolado (indicador de produto)

A meta desse indicador era que o estado deveria ter cadastrado cem mil 
propriedades. No fim do projeto, esse número era superior a 162 mil propriedades. 

Riscos e lições aprendidas
No caso desse projeto, todos os produtos e serviços foram realizados e todos os 
indicadores de efetividade obtiveram avanços. A obtenção de bons resultados 
no projeto contou com a contribuição de outras ações do estado do Pará, 
como o Programa Municípios Verdes (PMV), que a partir de 2014 também 
passou a ser apoiado pelo Fundo Amazônia. O PMV desenvolve atividades 
complementares às do projeto da Semas/PA, que também ajudaram no 
atingimento dos resultados obtidos. Essa sinergia entre as diferentes 
iniciativas reforça que os projetos apresentados ao Fundo Amazônia são mais 
efetivos quando inseridos dentro de uma estratégia de estado.

No entanto, é importante lembrar que esse projeto teve de ser 
consideravelmente prorrogado, sendo que questões relacionadas ao processo 
eleitoral foram subestimadas e geraram atrasos relevantes. Esses atrasos 
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decorreram tanto de modificações na equipe responsável pelo projeto quanto 
da impossibilidade dos estados de realizar doações para municípios durante 
as eleições municipais. Como o projeto tem um componente relevante de 
descentralização na gestão ambiental, a execução dessa ação foi retardada.

Portanto, um aprendizado importante é que projetos com entes do setor 
público, ao serem aprovados, levem em consideração em seu prazo que 
os certames eleitorais podem gerar descontinuidades na sua execução em 
decorrência de mudanças na gestão do respectivo ente. Além disso, a legislação 
eleitoral apresenta vedações e restrições que não podem ser desprezadas no 
dimensionamento da estimativa de tempo para execução desses projetos.

Dois principais riscos foram identificados à época do planejamento do 
projeto, a saber: (i) a migração de servidores públicos capacitados para outras 
atividades dentro e fora do governo; e (ii) a postergação, pelos proprietários 
rurais, de sua adesão ao CAR, em decorrência de prorrogações de prazo para 
efetivação da adequação ambiental das propriedades rurais.

O risco da não adesão dos estabelecimentos rurais ao CAR não representou 
um óbice à implementação do projeto, já que foi cumprida a meta de imóveis 
inscritos no CAR, e o risco de os servidores públicos capacitados pelo projeto 
migrarem para outras atividades não relacionadas com os seus objetivos não  
se concretizou até esse momento. 

Sustentabilidade dos resultados
A sustentabilidade de longo prazo dos resultados alcançados pelo projeto 
depende das condições orçamentárias do estado do Pará e dos municípios 
apoiados, a quem cabe manter os principais equipamentos adquiridos no 
âmbito do projeto, bem como prover os recursos de custeio dos respectivos 
órgãos de meio ambiente. 

Grande parte dos investimentos do projeto foi voltada à aquisição de 
equipamentos que requerem manutenção e de softwares e imagens de satélite 
que necessitam de atualização periódica. Em períodos de crise fiscal, como a 
vivida no momento pela maioria dos estados brasileiros por conta da forte 
retração da economia nacional, surgem limitações nos orçamentos dos órgãos 
de governo, o que, caso se estenda excessivamente, pode vir a prejudicar os 
resultados alcançados pelo projeto. 

No entanto, cabe destacar que as capacitações e qualificações profissionais 
fornecidas com apoio do projeto tendem a ter efeito mais duradouro e 
potencialmente ampliado se considerarmos a difusão de conhecimento que 
ocorre, naturalmente, nas organizações e praticamente independe de novos 
aportes de recursos públicos.

Por fim, apesar dos avanços obtidos com o apoio do Fundo Amazônia,  
entende-se que há necessidade de novos investimentos nos órgãos ambientais 
no estado do Pará, para que estes estejam estruturados e capacitados a exercer 
a gestão ambiental de forma célere e ainda mais efetiva, assegurando a 
regularidade ambiental aos empreendedores e populações locais  
e responsabilizando os infratores de forma tempestiva.
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RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Município de Marcelândia36

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Município de Marcelândia 
(MT)

BENEFICIÁRIOS

População local, em especial produtores rurais

OBJETIVO

Apoiar o fortalecimento da gestão ambiental 
municipal e a recuperação de áreas degradadas no 
entorno de cinquenta nascentes da sub-bacia do 
rio Manissauá-Missu, localizadas próximas à zona 
urbana no município

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 554.215,22

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 554.215,22

PRAZO DE EXECUÇÃO

3° trimestre de 2013 ao  
1° trimestre de 2017

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

23.11.2010

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

24.5.2011

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

R$ 554.215,22

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

100%

Recupera Marcelândia

Município apoiado

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados

36 Site do responsável pelo projeto: <www.marcelandia.mt.gov.br/>. 
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Contextualização 
O município de Marcelândia localiza-se na região norte do estado de Mato Grosso, 
na área de influência da rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), e integra a região 
conhecida como Portal da Amazônia. É formado, principalmente, por grandes e 
médias propriedades (84% da área total), sendo o restante do território dividido em 
áreas de agricultura familiar (3%), assentamentos (1%) e terras indígenas (12%).

A situação ambiental de Marcelândia é semelhante à dos demais municípios do 
norte do estado, que sofreram rápida expansão no seu processo de ocupação, 
basicamente por meio da pecuária e da exploração madeireira desordenada. 
Em 2008, Marcelândia foi incluída pelo Ministério do Meio Ambiente na 
relação de municípios prioritários para ações de monitoramento e controle do 
desmatamento. Em 2013, saiu dessa lista e passou a integrar a lista de municípios 
com desmatamento controlado. Todavia, nesse mesmo ano o desmatamento 
voltou a crescer, apesar das ações implementadas pelo projeto.

O projeto
O projeto do município de Marcelândia foi dividido em duas ações:  
(i) fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Turismo; e (ii) recuperação da mata ciliar no entorno de cinquenta nascentes 
da sub-bacia do rio Manissauá-Missu, por meio do plantio de sementes e de 
mudas a serem produzidas no viveiro municipal.

Na primeira ação do projeto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 
recebeu melhorias em sua infraestrutura, além de ter sido equipada tanto com 
materiais de apoio administrativo quanto com equipamentos operacionais.

Já a segunda ação enfrentou o problema da degradação de áreas desmatadas em 
cinquenta nascentes na região mais degradada do município, que é mais povoada 
e próxima da zona urbana. Segundo dados da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo, das 1,3 mil nascentes existentes no município, cerca de 370 
(28%) estavam altamente degradadas.

Lógica de intervenção
O projeto apoiado inseriu-se nas componentes “produção sustentável” (1) e 
“monitoramento e controle” (2) do Quadro Lógico do Fundo Amazônia. Os efeitos 
diretos que o projeto buscou alcançar foram definidos da seguinte forma: “Matas 
ciliares de cinquenta nascentes da sub-bacia do rio Manissauá-Missu em Marcelândia 
recuperadas garantindo o suprimento continuado de água na região e a conformidade 
ambiental das propriedades rurais beneficiadas pelo projeto” e “Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Turismo de Marcelândia estruturada e modernizada”.

A estruturação física e operacional do órgão municipal de meio ambiente 
contribui diretamente para a adequação das atividades antrópicas à legislação 
ambiental, enquanto a recuperação de nascentes degradadas colabora para a 
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sustentabilidade das atividades produtivas desenvolvidas no município de 
Marcelândia. Ambos, por sua vez, contribuem para o objetivo geral do Fundo 
Amazônia de “redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável  
na Amazônia Legal”.

Atividades realizadas
O projeto está dividido em dois componentes: (i) Estruturação da Secretaria de 
Meio Ambiente e Turismo; e (ii) Recuperação de cinquenta nascentes. 

Para a estruturação da secretaria municipal, estava prevista, originalmente, 
a aquisição de equipamentos de informática, materiais operacionais e 
capacitações em ferramentas de geotecnologia. Ao longo do projeto, por causa 
da dificuldade nas licitações de alguns itens e com as revisões estratégicas do 
município, houve uma repactuação no escopo desse componente, mas sem 
prejuízos ao objetivo do projeto.

Foram adquiridos computadores, notebooks, impressoras, veículo 4x4, 
motocicletas, motores e carretas náuticas, mobiliário, aparelhos de ar condicionado 
e bebedouros, além de equipamentos de apoio, como GPS e câmera fotográfica. 
Ressalta-se que não foram adquiridos os dois barcos previstos no início do projeto, 
pois o município acabou recebendo seis barcos do Ibama.

EFEITO INDIRETO (1)

Componente Produção Sustentável

 Atividades produtivas sustentáveis desenvolvidas 
no município de Marcelândia

EFEITO INDIRETO (2)

Componente Monitoramento e Controle

 Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Turismo de Marcelândia asseguram a adequação 
das atividades antrópicas à legislação ambiental

EFEITO DIRETO (1.4)

Matas ciliares de cinquenta nascentes da sub-
bacia do rio Manissauá-Missu em Marcelândia 

recuperadas, garantindo o suprimento continuado 
de água na região e a conformidade ambiental 

das propriedades rurais beneficiadas pelo projeto

EFEITO DIRETO (2.1)

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 
de Marcelândia estruturada e modernizada

PRODUTOS E SERVIÇOS

Capacitação de produtores rurais em técnicas 
de recomposição florestal e fornecimento de 
insumos para recuperação de matas ciliares 

degradadas de cinquenta nascentes da sub-bacia 
do rio Manissauá-Missu em Marcelândia

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Estruturação física da 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente 

e Turismo de 
Marcelândia

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Capacitação dos 
servidores da 

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente 

e Turismo de 
Marcelândia em 
ferramentas de 

geotecnologia para a 
melhoria do controle, 

da fiscalização e 
da prevenção do 
desmatamento
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No que diz respeito às capacitações, estavam previstos cursos de 
geoprocessamento, que foram realizados no âmbito do Programa de 
Qualificação da Gestão Ambiental do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (Ibam), que é apoiado pelo Fundo Amazônia.

Após o projeto, entende-se que o órgão municipal de meio ambiente de 
Marcelândia está devidamente equipado e, portanto, possui os equipamentos 
básicos para exercer a gestão ambiental em nível municipal.

O componente de recuperação de cinquenta nascentes visava iniciar o 
processo de restauração da sub-bacia do rio Manissauá-Missu, que é a mais 
degradada do município, justamente por se situar no local em que se iniciou 
a ocupação de Marcelândia e onde, portanto, há maior concentração da 
população e do desmatamento.

O município fez seleção, cercamento e plantio de mudas nas cinquenta 
nascentes selecionadas, que estão localizadas em 37 propriedades rurais.

O projeto apoiou o município, principalmente, por meio da aquisição de 
materiais de isolamento (mourões e arame), adubos, fertilizantes e corretivos 
de solo, ferramentas e implementos agrícolas. Também foi construída uma 
estrutura no viveiro municipal que passou a abrigar a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Turismo. Essa estrutura fornece melhores condições de 
trabalho para os servidores e também para o armazenamento dos insumos 
utilizados na produção de mudas, como sementes, fertilizantes e defensivos.

Aspectos institucionais e administrativos
O projeto não motivou a formalização de cooperações ou vínculos 
institucionais. No entanto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Turismo de Marcelândia contou, durante a execução da operação, com 
importantes auxílios. A Secretaria Municipal de Agricultura foi parceira, 
emprestando servidores para auxiliar nas atividades de restauração e 
assistência técnica aos produtores. A Secretaria Municipal de Educação 
também colaborou com o projeto ao promover gincana, entre os estudantes 
da rede pública, para a coleta de sementes que foram usadas na produção 
de mudas. Além dessas, o Instituto Centro de Vida (ICV), organização do 
terceiro setor que atua na região, prestou apoio por meio de sua equipe de 
geotecnologia na identificação e na seleção das nascentes que receberam 
apoio do Fundo Amazônia.  

Indicadores de resultados e impactos
As atividades do projeto contribuíram para os resultados das componentes 
“produção sustentável” (1) e “monitoramento e controle” (2) do Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia.
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COMPONENTE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL (1)

Efeito direto 1.4: Matas ciliares de cinquenta nascentes da sub-bacia do rio 
Manissauá-Missu em Marcelândia recuperadas, garantindo o suprimento 
continuado de água na região e conformidade ambiental das propriedades 
rurais beneficiadas pelo projeto.

Os principais indicadores pactuados para o monitoramento desse efeito 
direto foram:

 » Número de mudas produzidas e distribuídas (indicador de produto):

No último ano do projeto, o município de Marcelândia produziu em seu 
viveiro 125 mil mudas, com a distribuição de 85 mil, o que corresponde a 
um aumento de 1.600% no número de mudas distribuídas pelo município 
em relação a 2012. Essas mudas foram destinadas tanto para as nascentes 
restauradas no âmbito do projeto quanto para restauração de áreas de outros 
produtores do município.

 » Número de propriedades rurais que tiveram sua adesão à recuperação  
de áreas degradadas protocolada (indicador de produto):

Esse indicador tinha a meta de cadastrar cinquenta propriedades, para 
recuperar cinquenta nascentes. No fim do projeto, a meta de cinquenta 
nascentes foi atingida, mas com a adesão de 37 propriedades rurais no 
município de Marcelândia. 

 » Área de matas ciliares recuperadas (indicador de impacto):

Foi iniciado o processo de recuperação em 38,25 hectares nas cinquenta 
nascentes apoiadas pelo projeto. A meta original desse indicador era de 157 
hectares, pois previa um afastamento de cem metros da fonte da água. Após 
as novas regras do Código Florestal e a alteração da legislação ambiental 
mato-grossense, o raio de preservação ao redor da nascente passou para 
cinquenta metros, o que resultou na redução da área em recuperação, sem 
prejuízo do alcance da conformidade ambiental no que tange a restauração 
de matas ciliares das nascentes.

COMPONENTE MONITORAMENTO E CONTROLE (2)

Efeito direto 2.1: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de 
Marcelândia estruturada e modernizada.

Os principal indicador pactuado para o monitoramento desse efeito direto foi:

 » Incremento do orçamento anual executado pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Turismo de Marcelândia (indicador de impacto):

No início do projeto, em 2013, o orçamento da secretaria era de R$ 248 mil,  
e em 2016 foi de R$ 460 mil, o que representa um incremento de 86%.  
Ressalta-se que, em 2015, o valor destinado para o órgão municipal de  
meio ambiente atingiu R$ 788 mil.
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Finalmente, foi também monitorada a área desmatada anualmente no 
município de Marcelândia37 desde 2012, ano-base imediatamente anterior às 
liberações de recursos do Fundo Amazônia, até 2016, último ano para o qual 
se encontram disponibilizados os dados do desmatamento individualizados 
por municípios da Amazônia Legal pelo Inpe.

TABELA 21: DESFLORESTAMENTO EM MARCELÂNDIA (2012-2016)

Ano Desflorestamento 
anual (km2)

Desflorestamento 
acumulado (km2)

Desflorestamento acumulado em 
% da área do município (km2)

2012 12,4 3.456 28,11%

2013 36,8 3.492 28,41%

2014 35,3 3.528 28,69%

2015 44,9 3.573 29,06%

2016 55,4 3.628 29,51%

Fonte: Prodes/Inpe

Verifica-se que ocorreu um substancial incremento do desmatamento no 
período de implementação do projeto, um dado que revela uma dinâmica 
oposta ao desejado. Esse aumento do desmatamento ocorreu apesar das 
ações desenvolvidas pelo projeto, o que pode ser explicado pela escala 
reduzida das ações apoiadas, que não foram suficientes para se contrapor aos 
vetores do desmatamento. 

Não obstante esse aumento, observa-se que o desmatamento está em patamar 
bastante inferior ao ocorrido em anos anteriores, como em 2008 (178,2 km2), 
ano em que Marcelândia foi incluída na lista dos municípios prioritários para 
ações de combate ao desmatamento.

Riscos e lições aprendidas
O projeto com o município de Marcelândia, não obstante o atingimento dos 
resultados, sofreu uma série de dificuldades de execução e precisou ter seu 
prazo estendido de 18 para sessenta meses.

Uma estratégia possível para dar escala ao apoio do Fundo Amazônia aos 
municípios seria apoiar o fortalecimento institucional das organizações 
municipais de meio ambiente com ações de descentralização da gestão 
ambiental conduzidas pelo governo estadual, pois isso possibilita que o apoio 
seja mais abrangente e possivelmente mais efetivo. 

Já a recuperação de áreas degradadas pode ser realizada por meio de 
organizações não governamentais, que têm maior liberdade na contratação 
de mão de obra especializada e na compra dos insumos necessários. Por fim, 
constatou-se nesse projeto que a implementação de ações que representam 
progresso no combate ao desmatamento não asseguram, por si sós, que o 
objetivo dessa redução de fato ocorra, haja vista a escala limitada das ações 
apoiadas vis-à-vis a pressão antrópica existente que provoca o desmatamento.

37 A área total do município de Marcelândia é de 12.295 km2.
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Sustentabilidade dos resultados
O projeto contribuiu para melhorar as condições de trabalho e atendimento 
ao público na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de 
Marcelândia, o orçamento da pasta foi incrementado nos últimos anos e 
espera-se que o município se habilite para o exercício da gestão ambiental 
em âmbito local, o que pode ampliar suas fontes de receitas por meio das 
taxas de licenciamento e multas e, consequentemente, sustentar as ações  
do órgão ambiental no longo prazo.

As nascentes em processo de recuperação são áreas de preservação 
permanente (APP), que, por vedação legal, não devem sofrer novos danos 
e, portanto, devem se consolidar na paisagem local, contribuindo para a 
conformidade legal das propriedades e prestando serviços ecossistêmicos 
positivos para a região. 

Como resultado do projeto, foi criado um programa permanente de 
recuperação de nascentes. Foi firmada parceria com a Promotoria de Justiça 
da Comarca de Marcelândia para que parte dos recursos de transações penais 
provenientes de crimes ambientais seja revertida para o Fundo Municipal de 
Meio Ambiente para aplicação em projetos de recuperação  
de áreas degradadas.
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Projetos concluídos até 2016
Além dos projetos concluídos em 2017, há outros 12 projetos apoiados pelo 
Fundo Amazônia encerrados até o ano de 2016, que se encontram listados 
a seguir. Informações detalhadas sobre esses projetos, bem como seus 
resultados e impactos, podem ser conferidas nos relatórios de atividades  
do Fundo Amazônia de 2013 a 2016 no portal <fundoamazonia.gov.br>.

Projetos/ 
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

contratação

Valor do 
apoio do 

Fundo 
Amazônia

Acre: Incêndios 
Florestais Zero

Estado do 
Acre/Corpo 
de Bombeiros 
Militar do 
Estado do Acre

Estado do Acre

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

5.7.2012 13.280.700,00

Áreas 
Protegidas 
da Amazônia 
(Arpa) – Fase 2 

Fundo Brasileiro 
para a 
Biodiversidade 
(Funbio)     

Todos os estados do 
bioma Amazônia

Apoiar a criação e a 
consolidação de unidades 
de conservação (UC) no 
bioma Amazônia, de forma 
a assegurar a conservação 
da biodiversidade e a 
manutenção dos processos e 
serviços ecológicos da região

22.4.2010 19.949.058,91

Bolsa Floresta          

Fundação 
Amazonas 
Sustentável 
(FAS)

16 UCs estaduais 
no Amazonas, 
abrangendo cerca 
de dez milhões de 
hectares

Promover a contenção do 
desmatamento e a melhoria 
da qualidade de vida das 
populações tradicionais 
residentes nas UCs estaduais  
do Amazonas

31.3.2010 19.166.347,89

Disseminação e 
Aprimoramento 
das Técnicas 
de Manejo 
Florestal 
Sustentável           

Instituto 
Floresta 
Tropical

Estados do Pará, 
Amazonas e 
Rondônia

Apoiar a expansão da 
prática de manejo florestal 
sustentável por meio de 
ações de capacitação técnica, 
sensibilização dos atores-
chave e dos trabalhadores e 
da pesquisa aplicada

15.4.2011 7.449.000,00

Gestão 
Socioambiental 
de Municípios 
do Pará                   

Instituto do 
Homem e Meio 
Ambiente da 
Amazônia 
(Imazon)

11 municípios do 
estado do Pará: 
Abel Figueiredo, 
Bom Jesus do 
Tocantins, Moju, 
Dom Eliseu, 
Goianésia do Pará, 
Itupiranga, Jacundá, 
Paragominas, 
Rondon do 
Pará, Tailândia e 
Ulianópolis

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

29.7.2010 9.736.473,00

(Continua)
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(Continuação)

Projetos/ 
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

contratação

Valor do 
apoio do 

Fundo 
Amazônia

Ilhas de Belém              

Universidade 
Federal do Pará 
(UFPA)/Fundação 
de Amparo e  
Desenvolvimento  
da Pesquisa 
(Fadesp)

Estado do Pará

Implementar metodologia para 
apoio à formulação de zonea-
mento econômico e ambiental 
em escala local de ilhas situadas 
no entorno da cidade de Belém 
e ampliar a infraestrutura 
de pesquisa do Programa de 
Pós-Graduação de Ecologia 
Aquática e Pesca da UFPA

17.7.2012 1.138.083,93

Incubadora 
de Políticas 
Públicas da 
Amazônia 

Universidade 
Federal do 
Pará (UFPA) e 
Fundação de 
Amparo e  
Desenvolvimento 
da Pesquisa 
(Fadesp)

Todos os estados do 
bioma Amazônia

Desenvolver projeto 
interdisciplinar de 
pesquisa sobre os impactos 
socioeconômicos e ambientais 
decorrentes da expansão 
da fronteira econômica 
da Amazônia, no âmbito 
da Incubadora de Políticas 
Públicas da Amazônia, 
vinculada ao Fórum de 
Pesquisa e Pós-Graduação  
em Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia

9.12.2011 2.704.084,90

Nova 
Cartografia 
Social na 
Amazônia    

Universidade 
do Estado do 
Amazonas 
(UEA)/Fundação 
de Apoio 
Institucional 
Muraki

Todos os estados do 
bioma Amazônia

Promover o mapeamento 
social de 27 comunidades 
do bioma Amazônia e o 
fortalecimento da rede  
de pesquisa envolvida  
no projeto

6.5.2011 4.614.587,03

Olhos d’Água 
da Amazônia      

Município de 
Alta Floresta, 
estado de Mato 
Grosso

Município de Alta 
Floresta, estado de 
Mato Grosso

Apoiar o fortalecimento 
da gestão ambiental no 
município, por meio da 
realização do diagnóstico 
ambiental e da viabilização 
do processo de registro das 
pequenas propriedades 
rurais no CAR, além de 
promover ações de fomento 
à recuperação de áreas de 
preservação permanente 
degradadas próximas às 
nascentes localizadas nas 
pequenas propriedades

25.1.2011 2.781.340,40

Sementes  
do Portal                   

Instituto  
Ouro Verde

Sete municípios que 
compõem a região 
conhecida como 
Portal da Amazônia, 
no extremo norte 
de Mato Grosso: 
Apiacás, Alta 
Floresta, Carlinda, 
Nova Guarita, Nova 
Canaã do Norte, 
Terra Nova do Norte 
e Matupá

Promover a recuperação 
ambiental de 1.200 hectares 
de áreas degradadas 
(recomposição de áreas de 
proteção permanente e 
reserva legal) e a revalorização 
da agricultura familiar em 
seis municípios do território 
Portal da Amazônia, 
por meio da difusão de 
sistemas agroflorestais, que 
combinam o uso sustentável 
da floresta com geração de 
renda. Adicionalmente, a 
comunidade indígena Terena 
será capacitada a coletar as 
sementes que serão utilizadas 
nos sistemas agroflorestais

25.3.2009 5.397.778,87

(Continua)
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(Continuação)

Projetos/ 
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

contratação

Valor do 
apoio do 

Fundo 
Amazônia

Preservar Porto 
dos Gaúchos           

Município 
de Porto dos 
Gaúchos, 
estado de Mato 
Grosso

Município de 
Porto dos Gaúchos, 
estado de Mato 
Grosso

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

12.8.2011 120.655,00

Virada Verde            

The Nature 
Conservancy 
do Brasil (TNC 
Brasil)

Sete municípios do 
estado de Mato 
Grosso: Cotriguaçu, 
Juruena, Sapezal, 
Campos de Júlio, 
Nova Mutum, 
Tapurah e Nova 
Ubiratã; e cinco 
municípios 
do estado do 
Pará: Bannach, 
Cumaru do Norte, 
Ourilândia do 
Norte, São Félix do 
Xingu e Tucumã

Contribuir para a 
mobilização dos atores 
locais em 12 municípios de 
Mato Grosso e do Pará, com 
vistas à adesão ao CAR, e 
monitorar o desmatamento 
na região por meio de 
imagens de satélite

13.4.2010 16.000.000,00

Fonte: BNDES.
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Projetos aprovados em 2017 

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Associação do Movimento 
Interestadual das 
Quebradeiras de Coco  
Babaçu (AMIQCB)38

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Estados do Maranhão  
(37 municípios),  
Tocantins (16 municípios)  
e Pará (seis municípios)

BENEFICIÁRIOS

Comunidades tradicionais de quebradeiras  
de coco-babaçu

OBJETIVO

Apoiar a operação do Fundo Babaçu para 
seleção e apoio a projetos socioambientais de 
organizações agroextrativistas dos estados do 
Maranhão, Tocantins e Pará, associado a ações de 
desenvolvimento de competências, suporte técnico 
e fortalecimento do associativismo, mediante 
editais de seleção aprovados pelo BNDES

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 9.222.739,00

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 9.222.739,00

PRAZO DE EXECUÇÃO

42 meses (a partir da data 
de contratação)

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

27.12.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

-

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

0%

38 Site do responsável pelo projeto: <www.miqcb.org/>. 

Floresta de Babaçu em Pé

Municípios apoiados

Cerrado

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados
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Contextualização
A coleta e a quebra do babaçu, sua organização social, o uso dos territórios e 
as práticas transmitidas de geração para geração caracterizam as mulheres que 
historicamente exercem essa atividade econômica como uma “comunidade 
tradicional”. As quebradeiras de babaçu trabalham diariamente pela 
conservação e pela democratização do acesso aos recursos naturais, o que 
caracteriza a cultura do babaçu como alternativa às práticas de desmatamento, 
queimadas e ocupação ilegal de áreas públicas.

A Associação do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 
(AMIQCB) tem como origem a articulação, a partir de 1991, desses grupos de 
mulheres quebradeiras de coco-babaçu e foi formalizada como associação 
em 2002. A organização objetiva preservar a floresta de babaçu (babaçual), 
gerar renda produtiva com base no agroextrativismo familiar e melhorar as 
condições de vida das famílias de mulheres quebradeiras de coco-babaçu, além 
de difundir o conhecimento de seus direitos.

A mobilização das quebradeiras de coco contribui diretamente para a valorização 
do modo de vida dessas mulheres, para o desenvolvimento de capacidades e 
empreendedorismo entre elas e para o fortalecimento de sua organização, 
promovendo a reflexão desde as relações de gênero em suas comunidades até  
a construção de soluções conjuntas para seus principais problemas.

O projeto
O projeto Floresta de Babaçu em Pé busca contribuir para a proteção das 
florestas nativas de babaçu e a melhoria das condições de vida das famílias 
agroextrativistas. A abrangência geográfica corresponde a 59 municípios dos 
estados do Pará, Tocantins e Maranhão. Em grande parte dessa área, o ambiente 
florestal dos babaçuais, mesclado com outras atividades agroextrativistas, 
representa a única formação com espécies florestais nativas remanescentes.

O componente central do projeto é o fortalecimento do Fundo Babaçu, 
criado pela AMIQCB em 2012. Serão destinados R$ 2 milhões a esse fundo, de 
forma que sejam lançados dois editais para chamamento e apoio de projetos 
socioambientais de comunidades agroextrativistas.

De forma complementar aos projetos técnicos a serem apoiados pelo Fundo 
Babaçu, o projeto tem um componente centrado na promoção de processos 
de organização comunitária em sua área de abrangência. Serão realizados 
encontros, reuniões e intercâmbios visando o diálogo, a reflexão e a construção 
coletiva de soluções para as problemáticas vividas. Com tais ações, espera-se 
garantir transparência e larga participação do público-alvo no projeto, bem 
como levantar demandas que possam gerar iniciativas comunitárias com apoio 
do Fundo Babaçu. Também estão previstas a concepção do Centro de Formação 
em Projetos Socioambientais e a realização de seis turmas para capacitação de 
um total de 150 mulheres e jovens dentre o público-alvo da AMIQCB.
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Lógica de intervenção
O projeto se insere na componente “produção sustentável” (1) do Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia.

EFEITO INDIRETO

Componente Produção Sustentável (1)

 Atividades que mantêm as florestas em pé têm atratividade econômica  
nas regiões de babaçuais nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins 

EFEITO DIRETO (1.1)

Atividades econômicas 
de uso sustentável da 

floresta e da biodiversidade 
identificadas e 
desenvolvidas

EFEITO DIRETO (1.2)

Cadeias dos produtos 
agroflorestais com valor 

agregado ampliado

EFEITO DIRETO (1.3)

Comunidades agroextrativistas com capacidade ampliada para 
atividades de manejo de babaçuais, beneficiamento de produtos 

agroflorestais e gestão de projetos socioambientais 

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Apoio financeiro 
à implantação 

de projetos 
socioambientais a 

serem selecionados 
no âmbito do Fundo 

Babaçu

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Prestação de assessoria 
técnica e jurídica 
para implantação 

de projetos 
socioambientais 
selecionados e 

apoiados no âmbito do 
Fundo Babaçu

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Estruturação de um 
centro de formação 

em projetos 
socioambientais para 
formação de jovens 

e mulheres em temas 
relacionados à cadeia 
produtiva do babaçu 
e gestão de projetos 

socioambientais 

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Fortalecimento 
institucional da 
AMIQCB e das 
comunidades 

agroextrativistas de 
quebradeiras de coco-

babaçu

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Formação de jovens 
e mulheres em temas 
relacionados à cadeia 
produtiva do babaçu 
e gestão de projetos 

socioambientais
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39 Site do responsável pelo projeto: <www.imazon.org.br>.

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Instituto do Homem  
e Meio Ambiente da  
Amazônia (Imazon)39

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Leste do Pará – municípios 
de Capitão Poço, Dom Eliseu, 
Paragominas e Ulianópolis

BENEFICIÁRIOS

Produtores rurais (pequeno, médio e grande portes), 
gestores e técnicos de órgãos de meio ambiente, de 
assessoria técnica e extensão rural, bem como outros 
membros da sociedade local (como estudantes da 
área ambiental e líderes comunitários)

OBJETIVO

Apoiar a adequação ambiental de imóveis rurais 
na Amazônia Legal, por meio de: (i) implantação 
de técnicas de restauração florestal; (ii) formação 
de agentes multiplicadores; (iii) elaboração de 
monitoramento de áreas em restauração; e  
(iv) fomento às atividades de restauração  
da paisagem florestal

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 14.293.105,00

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 14.293.105,00 

PRAZO DE EXECUÇÃO

48 meses (a partir da  
data de contratação)

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

11.12.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

-

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

0%

Floresta para Sempre

Municípios apoiados

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados
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Contextualização
Entre os nove estados da Amazônia Legal, o Pará foi o que mais contribuiu 
para o desmatamento acumulado na região, segundo o Sistema de 
Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Prodes/Inpe). À luz do Código Florestal, o Pará 
tem um déficit florestal estimado em até 3,3 milhões de hectares. Portanto, 
a promoção da regularização ambiental no Pará, além de ser um imperativo 
legal, contribuirá com os compromissos nacionais de restauração, que visam  
a recomposição de, pelo menos, 12 milhões de hectares no Brasil até 2030.

Em pesquisas realizadas no tema de restauração, o Imazon constatou que o 
avanço da restauração florestal exigirá superação de algumas barreiras, como: 
(i) percepção do produtor rural de que ela é um processo caro, complexo e 
burocrático; (ii) falta de assistência técnica adequada; (iii) falta de capacidade 
técnica para conduzir os processos de restauração florestal; (iv) dificuldade de 
acesso a financiamento para restauração; e (v) falta de liderança e governança 
sobre o tema restauração florestal na Amazônia.

O Pará reúne hoje uma base de informações e um conjunto de parceiros para 
restauração florestal. No entanto, falta conectar esses componentes para que  
a restauração florestal se torne realidade. 

A área de atuação direta do projeto (leste do Pará) integra o arco do 
desmatamento da Amazônia. Paragominas, Ulianópolis e Dom Eliseu fizeram parte 
da lista de municípios do Ministério do Meio Ambiente (MMA) com desmatamento 
crítico e conseguiram sair dela por meio do controle do desmatamento e da 
expansão do Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

O projeto
O projeto Floresta para Sempre tem como objetivo contribuir para o avanço 
da adequação ambiental de imóveis rurais na Amazônia Legal. Para alcançar 
esse objetivo, serão selecionados imóveis a serem restaurados, de modo 
a demonstrar a operacionalização de modelos de restauração aderentes 
às aptidões dos imóveis rurais e de seus usuários, bem como à paisagem 
amazônica em que estão inseridos. 

Adicionalmente, será implementado programa de formação em restauração 
florestal, com a formação de cem agentes multiplicadores, que possam dar 
escala à restauração florestal no Pará e na região. Em conjunto com os órgãos 
ambientais e de assessoria técnica, o projeto realizará o monitoramento das 
áreas em restauro, combinando tecnologias de checagem remota e vistorias 
em campo. Ainda serão identificadas oportunidades de fomento à restauração 
florestal, incluindo análises de custo-benefício, de novos arranjos financeiros e 
de assistência técnica que possam tornar a restauração florestal mais atrativa. 
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Projetos aprovados em 2017 

Lógica de intervenção
O projeto se insere nas componentes “produção sustentável” (1)  
e “ciência, inovação e instrumentos econômicos” (4) do Quadro Lógico  
do Fundo Amazônia. 

EFEITO INDIRETO

Componente Produção Sustentável (1)

Atividades que mantêm a floresta em pé  
têm atratividade econômica, com adequação  

à legislação ambiental, no leste do Pará

EFEITO INDIRETO

Componente Ciência, Inovação  
e Instrumentos Econômicos (4)

Atividades de ciência, tecnologia e inovação  
contribuem para a recuperação e o uso  

sustentável do bioma Amazônia

EFEITO DIRETO (1.3)

Capacidades gerencial e 
técnica ampliadas para 

atividades de restauração

EFEITO DIRETO (1.4)

Áreas desmatadas e 
degradadas recuperadas 

e utilizadas para fins 
econômicos e de  

conservação ecológica

EFEITO DIRETO (4.1)

Conhecimentos e tecnologias voltados para uso 
sustentável e restauração florestal do bioma Amazônia 

produzidos, difundidos e utilizados

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Agentes locais 
capacitados nas 

melhores práticas 
de restauração 

florestal

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Diagnóstico 
dos imóveis e 

protocolos técnicos 
para restauração 

florestal 
elaborados

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Imóveis de até 
quatro módulos 

fiscais com 
atividades de 
restauração 

florestal 
implementadas

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Metodologia para 
acompanhamento 

das áreas em 
restauração 

desenvolvida

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Análise de 
custo-benefício 
das técnicas de 
restauração e 

guia de fomento 
à restauração 

florestal 
publicados

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Banco de dados 
geoespaciais 
das áreas em 
restauração 

desenvolvido
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Projetos aprovados em 2017 

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Instituto Floresta  
Tropical (IFT)40

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Estado do Pará

BENEFICIÁRIOS

Povos e comunidades residentes em reservas 
extrativistas do arquipélago de Marajó

OBJETIVO

Apoiar a implementação de modelos de manejo 
florestal comunitário para uso e comercialização 
de madeira e açaí, de modo a fortalecer a 
organização social, gerar renda e contribuir para 
a redução do desmatamento em unidades de 
conservação de uso sustentável no arquipélago  
do Marajó, no estado do Pará

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 11.976.427,21

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 8.100.000,00 

PRAZO DE EXECUÇÃO

36 meses (a partir da data 
da contratação)

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

6.4.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

26.7.2017

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

R$ 2.344.799,70

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

29%

Florestas Comunitárias

 

40 Site do responsável pelo projeto: <www.ift.org.br>.

Arióca Pruanã

Mapuá

Terra Grande-Pracuúba

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados

http://www.ift.org.br/


Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 116

Projetos aprovados em 2017 

Contextualização
As unidades de conservação (UC) de uso sustentável têm papel relevante e 
estratégico na conservação da biodiversidade e dos recursos naturais do país. 
Tendo em vista que a sobrevivência das comunidades que habitam as UCs 
depende essencialmente da floresta, é relevante que sejam desenvolvidas 
alternativas de geração de renda que contribuam para a manutenção da 
floresta em pé.

As comunidades que habitam as reservas extrativistas do arquipélago do Marajó, 
região com um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano (IDH) do 
país, têm vocação para a atividade madeireira e também para a produção  
do açaí, alimento extremamente valorizado pela cultura local. No entanto,  
os comunitários têm pouco conhecimento acerca das boas práticas de manejo 
sustentável de madeira e de açaí, além de estarem pouco organizados para sua 
comercialização, o que dificulta o acesso a mercados mais justos e formais.

Somada a isso, a exploração madeireira no país enfrenta o sério problema 
da ilegalidade, que até o momento foi combatido com comando e controle, 
tendo sido feito pouco em relação à exploração comercial da madeira de forma 
sustentável, especialmente no que diz respeito ao manejo comunitário.  

O projeto
O projeto visa encontrar soluções para a situação enfrentada pelas 
comunidades que habitam três unidades de conservação federais da categoria 
reservas extrativistas (Resex) na região do arquipélago do Marajó, no estado 
do Pará, a saber, Arióca Pruanã, Mapuá e Terra Grande-Pracuúba, abrangendo 
uma área de mais de 370 mil hectares, equivalente a cerca de três vezes a área 
do município do Rio de Janeiro.

O projeto consiste na implementação de planos de manejo florestais 
comunitários e é composto de três produtos/serviços, que estão estruturados 
por atividades a serem construídas de forma sucessiva, a saber: (i) preparação 
para o manejo florestal comunitário; (ii) implementação do manejo florestal 
comunitário; e (iii) comunicação e divulgação dos resultados do projeto.

O IFT, com sua experiência reconhecida em manejo florestal sustentável, reúne 
condições para atuar fortemente com a comunidade, focando suas ações em 
atividades de assistência técnica e de preparação das cooperativas para a 
comercialização dos produtos florestais.

Lógica de intervenção
O projeto se insere na componente “produção sustentável” (1) do Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia. 
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Projetos aprovados em 2017 

EFEITO INDIRETO

Componente Produção Sustentável (1)

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade 
econômica nas reservas extrativistas Mapuá, Arióca Pruanã e Terra 

Grande-Pracuúba do arquipélago de Marajó

EFEITO DIRETO (1.1)

Atividades econômicas baseadas 
no uso sustentável da floresta e 

da biodiversidade identificadas e 
desenvolvidas nas Resex apoiadas

EFEITO DIRETO (1.2)

Cadeias de produtos florestais e da 
biodiversidade com valor agregado 

ampliado nas Resex apoiadas

EFEITO DIRETO (1.3)

Capacidades gerencial e técnica 
ampliadas para a implantação de 
atividades de manejo florestal nas 

Resex apoiadas

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Elaboração e 
implementação de 
planos de manejo 

florestal madeireiro 
e da atividade de 

extrativismo do açaí

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Elaboração de planos 
de negócio para 
comercialização  

de madeira  
nativa e açaí

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Capacitação em 
técnicas de manejo 
florestal e gerencial 
para administração 

das cooperativas 
apoiadas pelo 

projeto

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Estruturação 
de unidades de 

beneficiamento de 
açaí e da logística 
de escoamento da 
produção (barcos 

refrigerados)

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Fortalecimento da 
Cooperativa do 
Aramã e Mapuá 
e apoio à criação 

de duas novas 
cooperativas para 

comercialização dos 
produtos florestais
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Projetos aprovados em 2017 

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Instituto de Manejo e 
Certificação Florestal  
e Agrícola (Imaflora)41

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Estados do Pará  
e Mato Grosso 

BENEFICIÁRIOS

Povos e comunidades tradicionais, indígenas e 
agricultores familiares

OBJETIVO

Apoiar a consolidação e a expansão do sistema de 
garantia de origem denominado Origens Brasil, 
contribuindo para o fortalecimento das cadeias 
produtivas e para a valorização de produtos 
da sociobiodiversidade em áreas protegidas da 
Amazônia; e incentivar a produção sustentável de 
cacau no entorno do território do Xingu

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 17.369.442,36

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 17.369.442,36

PRAZO DE EXECUÇÃO

42 meses (a partir da  
data da contratação) 

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

18.1.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

23.3.2017

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

R$ 6.807.190,25

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

39%

Florestas de Valor – Novos Modelos de 
Negócio para a Amazônia 

41 Site do responsável pelo projeto: <www.imaflora.org>. 

Territórios quilombolas apoiados pelo projeto

Terras indígenas apoiadas pelo projeto

Unidades de conservação apoiados pelo projeto

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados

http://www.imaflora.org/


Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 119

Projetos aprovados em 2017 

Contextualização
O Origens Brasil é um sistema de garantia de origem, criado pelo Imaflora 
e pelo Instituto Socioambiental (ISA), que tem por objetivo a valorização da 
produção sustentável de territórios de diversidade socioambiental. Busca-se 
com essa iniciativa aumentar a rentabilidade do extrativismo e da produção 
sustentável de populações que vivem na floresta, de forma a inibir a pressão de 
atividades econômicas indutoras do desmatamento.

O sistema conta com mecanismos de rastreabilidade que asseguram que os 
produtos que levam o selo Origens Brasil tiveram sua origem em territórios 
de diversidade socioambiental e que as relações comerciais entre empresas e 
produtores foram equilibradas, transparentes, pautadas pelo uso responsável 
dos recursos naturais e pelo respeito à diversidade do modo de vida tradicional.

O projeto
O projeto prevê a consolidação e a expansão do sistema de garantia de origem 
denominado Origens Brasil, de forma a fortalecer as cadeias produtivas 
e valorizar os produtos da sociobiodiversidade no território do Xingu, na 
Calha Norte paraense e em mais um território a ser definido no âmbito do 
projeto. Os territórios do Xingu e da Calha Norte são os maiores conjuntos de 
áreas protegidas de floresta tropical do mundo, abrangendo uma área total 
de aproximadamente 52 milhões de hectares, onde vivem cerca de 23.800 
habitantes, entre indígenas, comunidades tradicionais e extrativistas.

Além disso, o projeto prevê o apoio à produção sustentável de cacau no 
entorno do Xingu, beneficiando cinco mil agricultores familiares, localizados 
numa área de dez milhões de hectares, e contribuindo para a conservação do 
território do Xingu.

Lógica de intervenção
O projeto se insere na componente “produção sustentável” (1) do Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia.
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Projetos aprovados em 2017 

EFEITO INDIRETO

Componente Produção Sustentável (1)

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade 
econômica na bacia do Xingu e seu entorno e na Calha Norte

EFEITO DIRETO (1.1)

Cadeias de produtos agroflorestais  
com valor agregado ampliado

EFEITO DIRETO (1.2)

Atividades econômicas de uso 
sustentável da floresta e da 

biodiversidade identificadas e 
desenvolvidas na Calha Norte

EFEITO DIRETO (1.3)

Capacidades gerencial e técnica 
ampliadas para produção e 

beneficiamento de produtos 
agroextrativistas e agregação  

de valor comercial

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Consolidação da 
governança e do 

plano de sustentação 
financeira do Origens 

Brasil

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Implantação de 
sistemas de geração 

de energia solar 
em unidades de 
beneficiamento 
de produtos do 

agroextrativismo na 
Calha Norte

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Diagnósticos para 
expansão do selo 

Origens Brasil para dois 
territórios

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Comunicação e 
promoção do Origens 
Brasil para empresas e 

consumidores finais

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Aprimoramentos 
da plataforma 
tecnológica e 

construção de sistema 
de monitoramento de 
impactos do Origens 

Brasil

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Elaboração e 
implantação de 
estratégia de 

divulgação do cacau 
da Amazônia com 
certificação de sua 

origem

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Capacitação de 
comunidades 
tradicionais, 

agricultores familiares 
e organizações 

locais em produção 
sustentável, 

beneficiamento de 
alimentos, gestão 

comunitária e uso da 
plataforma tecnológica 

do Origens Brasil 

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Reestruturação da 
Casa Familiar Rural 

por meio de reforma 
do seu espaço físico, 

revisão do currículo de 
formação de técnicos 

agrícolas e outras 
melhorias

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Ampliação e 
implantação de 
estruturas de 

armazenamento 
de produtos do 

agroextrativismo na 
Calha Norte

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Ampliação e 
implantação de 
estruturas de 

beneficiamento 
de produtos do 

agroextrativismo 
na Calha Norte e 

implantação de uma 
estrutura multiuso 
de armazenamento 
e beneficiamento de 
cacau e castanha no 
entorno do Xingu 
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Projetos aprovados em 2017 

Cidades Florestais 

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Instituto de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável 
da Amazônia (Idesam)42

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

14 municípios do Amazonas: 
Manaus, Itapiranga, Silves, 
São Sebastião do Uatumã, 
Apuí, Novo Aripuanã, Borba, 
Manicoré, Tefé, Carauari,  
Juruá, Jutaí, Lábrea e Urucará

BENEFICIÁRIOS

Povos e comunidades residentes em reservas 
do Amazonas, assentados e extrativistas 
comunitários

OBJETIVO

Apoiar o fortalecimento do manejo florestal 
comunitário no estado do Amazonas por meio 
de: (i) desenvolvimento da plataforma Cidades 
Florestais para conexão de atores florestais  
e suporte às cadeias produtivas de madeira; e  
(ii) apoio à produção sustentável e à 
comercialização de madeira e óleos vegetais

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 12.092.485,00

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 12.092.485,00

PRAZO DE EXECUÇÃO

36 meses (a partir da  
data da contratação)

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

27.12.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

-

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

0%

42 Site do responsável pelo projeto: <www.idesam.org.br>.

Municípios apoiados pelo projeto

Municípios polo apoiados pelo projeto

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados
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Projetos aprovados em 2017 

Contextualização
O manejo florestal comunitário, madeireiro e não madeireiro, tem sido 
apontado como uma ferramenta para a redução do desmatamento, pois 
se caracteriza como uma importante fonte de renda sustentável aos 
manejadores e uma alternativa às práticas predatórias de exploração 
convencional. 

Quando realizado de forma comunitária, o manejo tem potencial de 
fortalecer o espaço social e político das famílias e da comunidade – uma vez 
que devem agir como protagonistas no processo de produção e organização –,  
além de proporcionar inclusão produtiva, garantia de renda e maior 
apropriação sobre a terra. Entretanto, há barreiras a serem superadas para 
a consolidação do manejo florestal comunitário, tais como: a garantia de 
acesso e uso da floresta, o fortalecimento da organização social, o crédito, a 
assistência técnica e o acesso ao mercado.

O fomento ao manejo é particularmente relevante no estado do Amazonas, 
que, de um lado, detém a maior área de floresta conservada da Amazônia, 
mas, de outro, registrou o maior crescimento do desmatamento entre os 
anos de 2015 e 2016. Ainda que aproximadamente 10% da área do estado 
do Amazonas seja destinada ao extrativismo vegetal, a participação dos 
planos de manejo madeireiro de pequenos produtores em relação ao volume 
total licenciado foi pouco expressiva: 4% durante o período de 2010 a 2014. 
E, de acordo com estudo do Idesam, somente 20% do volume de madeira 
licenciado em 2014 por planos de manejo de pequena escala elaborados pela 
instituição foram comercializados. 

O projeto
O projeto prevê a estruturação da rede Cidades Florestais, que compreende 
a estruturação física de uma central florestal – que servirá como núcleo de 
tecnologia do projeto, além de propiciar a conexão de atores florestais – e o 
desenvolvimento de uma plataforma tecnológica. A ferramenta será dedicada 
à gestão da propriedade, à elaboração e execução dos planos de manejo 
e à conexão entre os atores florestais. A utilização da plataforma busca 
garantir que o manejo florestal das pequenas propriedades seja realizado de 
acordo com a legislação aplicável, favorecendo a adesão a políticas públicas e 
fomentando a comercialização da produção manejada.

Adicionalmente, o projeto apoiará a implantação de 25 planos de manejo 
a serem executados por 15 associações locais, com meta de ampliação 
de 40% da oferta atual de madeira proveniente de planos de manejo 
madeireiros de pequena escala no Amazonas. O apoio à implantação 
dos planos se dará por meio de: (i) capacitação de manejadores para a 
maximização do aproveitamento da matéria-prima, da segurança, do 
planejamento e da comercialização; e (ii) ações de campo para exploração 
e comercialização da madeira. 
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Projetos aprovados em 2017 

O projeto ainda apoiará outras ações dedicadas à estruturação de uma rede 
de óleos vegetais no Amazonas e ao aumento da atratividade dos produtos 
florestais, tais como a certificação das cadeias produtivas. 

Lógica de intervenção
O projeto se insere nas componentes “produção sustentável” (1) e “ciência, 
inovação e instrumentos econômicos” (4) do Quadro Lógico do Fundo Amazônia. 

EFEITO INDIRETO

Componente Produção Sustentável (1)

Atividades que mantêm a floresta em pé têm  
atratividade econômica em cinco polos regionais do  
estado do Amazonas, no entorno dos municípios de  

Apuí, Itapiranga, Silves, Lábrea e Carauari

EFEITO INDIRETO

Componente Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos (4)

Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem  
para o uso sustentável da biodiversidade

EFEITO DIRETO (1.1)

Atividades econômicas 
baseadas no uso 

sustentável da floresta e da 
biodiversidade identificadas 
e desenvolvidas nos polos 

apoiados 

EFEITO DIRETO (1.2)

Cadeias de produtos florestais 
e da biodiversidade com valor 
agregado ampliado nos polos 

apoiados

EFEITO DIRETO (1.3)

Capacidades técnicas 
ampliadas para a implantação 

de atividades de manejo 
florestal nos polos apoiados

EFEITO DIRETO (4.1)

Conhecimentos e tecnologias 
voltados para o manejo 

florestal madeireiro e não 
madeireiro de pequena escala 

produzidos, difundidos e 
utilizados

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Planos de 
manejo florestal 

elaborados e 
implementados, 
com produção 

madeireira e não 
madeireira

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Central Florestal 
estruturada na 
sede do Idesam

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Núcleos de 
extensão e 

organizações 
comunitárias 
estruturados

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Miniusinas de 
uso múltiplo 

para extração de 
óleos vegetais 

implantadas ou 
reestruturadas

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Identidade 
visual elaborada 

e certificação 
dos produtos 

florestais obtida

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Manejadores 
capacitados 

em técnicas de 
gestão e manejo 

florestal

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Plataforma 
tecnológica 

Cidades 
Florestais 

desenvolvida

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Estudo realizado 
para mapear 

serviços 
ambientais 
associados à 
conservação 
das florestas 
manejadas
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Projetos aprovados em 2017 

Mais Sustentabilidade no Campo 

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Estado do Maranhão43 

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Estado do Maranhão

BENEFICIÁRIOS

Proprietários ou posseiros de imóveis rurais 
familiares com até quatro módulos fiscais, que 
desenvolvam atividades agrossilvopastoris, 
incluindo os assentamentos, projetos de reforma 
agrária e comunidades tradicionais que façam 
uso coletivo de seu território

OBJETIVO

Apoiar a implementação do CAR no estado  
do Maranhão

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 41.212.345,00

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 40.476.077,00

PRAZO DE EXECUÇÃO

30 meses (a partir da  
data de contratação)

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

27.12.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

-

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

0%

 

43 Site do responsável pelo projeto: <www.saf.ma.gov.br>.

Estado apoiado pelo projeto

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados
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Projetos aprovados em 2017 

Contextualização
O CAR consiste no registro eletrônico de informações espaciais 
georreferenciadas dos imóveis rurais, com delimitação das áreas de preservação 
permanente (APP), reserva legal (RL), remanescentes de vegetação nativa, 
área rural consolidada e áreas de interesse social e de utilidade pública, com 
o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores 
das áreas para diagnóstico ambiental.

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

Nesse contexto, o BNDES, por meio do Fundo Amazônia, tem importante papel 
no apoio a projetos para implementação do CAR, tendo o Comitê Orientador 
do Fundo Amazônia (COFA) mantido esse tema como um dos focos prioritários 
de atuação para o biênio 2017-2018.

O projeto
O projeto tem como meta o cadastramento de 100% dos imóveis rurais 
com até quatro módulos fiscais localizados nos 217 municípios do estado 
do Maranhão, sendo o apoio com recursos do Fundo Amazônia destinado 
ao cadastramento de 182.500 imóveis dessa categoria. O projeto contempla 
também o apoio ao cadastramento em comunidades tradicionais que façam 
uso coletivo de seu território, com destaque para as comunidades quilombolas, 
com presença expressiva no estado, além de assentamentos, projetos de 
reforma agrária e unidades de conservação.

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF) utilizará a estrutura das 
19 unidades regionais da Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Agerp) e terá a colaboração direta de profissionais dessa autarquia. Contará, 
também, com o apoio de profissionais do Instituto de Colonização e Terras do 
Maranhão (Iterma), no que tange aos imóveis localizados em assentamentos 
estaduais. A estratégia da SAF engloba o agrupamento dos municípios em 
oito lotes, estando previstas 12 reuniões de mobilização e sensibilização por 
lote, com um público médio esperado de cinquenta participantes por reunião, 
principalmente líderes ou representantes de organizações locais com potencial 
de replicação das informações em suas comunidades.

Para a execução das atividades previstas, será apoiada a aquisição de 
equipamentos de informática e de mobiliário para as equipes da SAF e dos 
escritórios da Agerp alocados ao projeto, além de veículos para as atividades 
de monitoramento em campo a serem realizadas por servidores da secretaria e 
da referida autarquia. Ainda como parte do fortalecimento institucional, serão 
realizados cursos de capacitação para servidores da SAF, da Agerp e do Iterma 
que trabalharão no projeto. 
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Projetos aprovados em 2017 

Lógica de intervenção
O projeto se insere na componente “monitoramento e controle” (2) do Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia.

Municípios previamente selecionados para ações de CAR: Açailândia, Alcântara, Alto Alegre do Pindaré, Amarante do 
Maranhão, Araguanã, Arame, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Centro do Guilherme, Centro Novo  
do Maranhão, Governador Newton Bello, Governador Nunes Freire, Grajaú, Itapecuru Mirim, Itinga, João Lisboa, 
Junco do Maranhão, Maracaçumé, Maranhãozinho, Nova Olinda do Maranhão, Pinheiro, Presidente Médici, Santa 
Luzia, Santa Luzia do Paruá, Santa Rita, São Francisco do Brejão, São João do Caru, Tiriaçu, Turilândia, Zé Doca, 
Bacabal, Presidente Juscelino, Bequimão, Paulo Ramos, Boa Vista do Gurupi, Arari, Miranda do Norte, Cândido 
Mendes, Pedro do Rosário, Presidente Sarney, Santa Helena, Lago do Junco, Mirador, Bacabeira, Rosário, São João 
Batista, Carutapera, Luís Domingues, Anajatuba, Bacuri, Olho d’Água das Cunhãs, Serrano, São Bento, Bacutituba, 
Cajari, Igarapé do Meio, Viana, Central do Maranhão, Mirinzal, Lago Verde, Cidelândia, Marajá do Sena, Senador 
La Rocque, Vila Nova dos Martírios, Icatu, Conceição do Lago Açu, Brejo de Areia, São Pedro da Água Branca, Pio 
XII, Satubinha, Vitorino Freire e Penalva.

EFEITO INDIRETO

Componente Monitoramento e Controle (2)

Ações governamentais asseguram a adequação de atividades antrópicas à legislação  
ambiental  no estado do Maranhão

EFEITO DIRETO (2.1)

Acesso ampliado dos produtores rurais de 73 municípios do estado 
do Maranhão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)

EFEITO DIRETO (2.2)

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
do Maranhão (Sema/MA) estruturada e modernizada para 
as atividades do PRA, do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e 

monitoramento no bioma Amazônia

PRODUTOS E 

SERVIÇOS

Mobilização e 
sensibilização de 
proprietários e 
posseiros rurais 

para o CAR

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Capacitação 
de servidores 
nos temas de 
licenciamento 

e regularização 
ambiental, 

geoprocessamento 
e sensoriamento 

remoto, entre 
outros

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Georreferenciamento 
de propriedades 
e posses rurais 

familiares e áreas 
de assentamento, 

recepção da 
documentação e sua 
inserção na base de 
dados do sistema de 
CAR estadual com 
integração ao Sicar 
em 73 municípios

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Estruturação física 
e operacional da 
Sema/MA, com 
fortalecimento  

da área de 
geoprocessamento  
e monitoramento 

remoto

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Elaboração  
de Projetos de 

Recuperação de 
Áreas Degradadas 

e Alteradas 
(Prada) em 43 
municípios do 

bioma Amazônia

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Desenvolvimento 
de sistema 

informatizado de 
monitoramento 
de propriedades 

rurais
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Projetos aprovados em 2017 

Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Fundação de Ciência, Aplicações 
e Tecnologia Espaciais (Funcate) 
e Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe)44

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Biomas Mata Atlântica, Caatinga, 
Pampa e Pantanal, nas ações de 
monitoramento do desmatamento 
e proposição de níveis de referência 
de emissões florestais (Frel); e todo 
o território nacional nas ações de 
desenvolvimento de plataforma para 
análise e visualização de grandes 
volumes de dados geoespaciais

BENEFICIÁRIOS

Pessoas e instituições que venham a utilizar 
informações relacionadas ao monitoramento 
do desmatamento e da degradação florestal, 
bem como o governo brasileiro, que passará a 
contar com proposta de Frel para submissão  
à Convenção-Quadro das Nações Unidas  
sobre Mudança do Clima (UNFCCC)

OBJETIVO

(i) Desenvolvimento e implementação de 
sistemas de monitoramento do desmatamento 
para os biomas Mata Atlântica, Caatinga, 
Pampa e Pantanal; (ii) cálculo das emissões 
de CO2 relativas às áreas desmatadas e 
construção de proposta do Frel para cada  
um desses biomas; e (iii) desenvolvimento  
de plataforma para análise e visualização  
de grandes volumes de dados geoespaciais

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 49.778.000,00

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 49.778.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO

60 meses

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

25.9.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

-

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

0%

44 Sites dos responsáveis pelo projeto: <www.inpe.br> e <www.funcate.org.br>.

Mata Atlântica

Pampa

Pantanal

Caatinga

Estados

Biomas apoiados pelo projeto

AM PA

MT
BA

MG

PI

MS

GO

RS

MA

TO

SP

RO

PR

RR

AC

CE

AP

SC

PE
PB

RJ

RN

ES

AL
SE

DF

http://www.inpe.br/
http://www.funcate.org.br/


Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 128

Projetos aprovados em 2017 

Contextualização
O chamado mecanismo de Redução de Emissões Provenientes de 
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) é um instrumento econômico 
desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). Sua função é prover 
incentivos financeiros a países em desenvolvimento pelos resultados 
alcançados no combate ao desmatamento e à degradação florestal e na 
promoção do aumento de cobertura florestal. Por meio do REDD+, países 
em desenvolvimento que apresentem reduções de emissões de gases de 
efeito estufa e aumento de estoques de carbono são elegíveis a receber 
pagamentos por resultados de diversas fontes internacionais. É previsto que 
esses pagamentos sejam realizados por resultados de mitigação, medidos 
em toneladas de CO2 equivalente, em relação a um nível de referência (Frel), 
construído e submetido pelos próprios países e aprovado em avaliação 
conduzida no âmbito da UNFCCC. 

Para acessar recursos de REDD+, o país tem como desafio a mensuração de 
resultados de mitigação, com base em dados transparentes e consistentes de 
desmatamento, degradação florestal e aumento de estoques florestais, bem 
como estimativas da quantidade de carbono por unidade de área medida. 

Desde 1988, o desmatamento na Amazônia Legal é monitorado 
anualmente pelo Inpe, por meio do sistema Prodes. Já o monitoramento 
do desmatamento nos demais biomas brasileiros vem sendo realizado de 
maneira não sistemática, por meio de iniciativas pontuais conduzidas por 
diferentes instituições, cujos resultados não são oficialmente reconhecidos 
pelo governo brasileiro. 

O Brasil submeteu seu primeiro Frel em 2014, com base em dados históricos 
do Prodes, abrangendo apenas o bioma Amazônia (Frel Amazônia). Nessa 
submissão, o país indicou que o Frel nacional seria calculado como a soma dos 
Frels de cada um de seus seis biomas. 

Em janeiro de 2017, foi encaminhado à UNFCCC o documento da submissão 
brasileira do nível de referência de emissões florestais do bioma Cerrado (Frel 
Cerrado). A construção desse Frel foi baseada em uma série histórica de dados 
do desmatamento bruto produzida pelo Inpe, abrangendo o período de 2000 
a 2010, tendo 2000 como ano de referência. 

A submissão do Frel Cerrado marca a continuação do esforço do país na 
direção de um Frel que contemple emissões de todos os biomas brasileiros, 
o que irá viabilizar a definição de um Frel nacional e ampliar a capacidade 
de captação de pagamentos por resultados. Para que um Frel nacional seja 
estabelecido, é necessário ainda construir Frels subnacionais para os demais 
biomas brasileiros: Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal.
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Projetos aprovados em 2017 

O projeto
O projeto prevê o desenvolvimento e a implementação de sistemas de 
monitoramento do desmatamento para os biomas Mata Atlântica, Caatinga, 
Pampa e Pantanal, bem como o cálculo das emissões de CO2 relativas às 
áreas desmatadas nesses biomas e a construção de uma proposta de Frels 
subnacionais para cada um desses biomas.

Além disso, está previsto o desenvolvimento de uma solução tecnológica para 
armazenamento e processamento de um grande volume de dados geoespaciais, 
denominada Brazil Data Cube. Essa solução tecnológica consiste numa plataforma 
que armazenará dados obtidos por diferentes satélites, com diferentes observações 
da cobertura vegetal dos biomas brasileiros realizadas ao longo do tempo, 
possibilitando a análise dos dados em dimensões espaciais e também temporais. 

Lógica de intervenção
O projeto se insere nas componentes “monitoramento e controle” (2) e “ciência, 
inovação e instrumentos econômicos” (4) do Quadro Lógico do Fundo Amazônia.

EFEITO INDIRETO

Componente Monitoramento e Controle (2)

Ações governamentais asseguram a adequação 
das atividades antrópicas à legislação 

ambiental

EFEITO INDIRETO

Componente Ciência, Inovação  
e Instrumentos Econômicos (4)

Atividades de ciência, tecnologia e inovação 
contribuem para a recuperação, a conservação 

e o uso sustentável dos biomas brasileiros

EFEITO DIRETO (2.1)

Monitoramento do desmatamento contribui 
para a adequação das atividades antrópicas à 

legislação ambiental

EFEITO DIRETO (4.2)

Conhecimentos e tecnologias voltados para o 
monitoramento do desmatamento produzidos, 

difundidos e utilizados

PRODUTOS E SERVIÇOS

Monitoramento anual  
do desmatamento  

nos biomas Mata Atlântica, 
Caatinga, Pampa e Pantanal 

PRODUTOS E SERVIÇOS

Construção de proposta do nível 
de referência de emissões florestais 

(Frel) para os biomas Mata 
Atlântica, Caatinga,  
Pampa e Pantanal

PRODUTOS E SERVIÇOS

Desenvolvimento de plataforma 
para análise e visualização de 

grandes volumes de dados 
geoespaciais (Brazil Data Cube)

PRODUTOS E SERVIÇOS

Aprimoramento de metodologias 
e de ferramenta para o 

monitoramento do desmatamento 
nos biomas Mata Atlântica, 
Caatinga, Pampa e Pantanal
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Projetos aprovados em 2017 

Plantar Rondônia

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Centro de Estudos da Cultura 
e do Meio Ambiente da 
Amazônia (Rioterra)45

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

12 municípios no Estado de 
Rondônia, a saber: Ariquemes, 
Castanheiras, Cujubim, Itapuã 
do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, 
Machadinho D`Oeste, Novo 
Horizonte, Ouro Preto, 
Presidente Médici, Rio  
Crespo e Rolim de Moura

BENEFICIÁRIOS

Produtores rurais familiares e suas respectivas 
associações, gestores e técnicos do órgão 
estadual de meio ambiente, de assessoria técnica 
e extensão rural, bem como outros membros da 
sociedade local

OBJETIVO

Apoiar a adequação ambiental de imóveis rurais 
em Rondônia, por meio de atividades de:  
(i) elaboração e implementação de projetos de 
recuperação de áreas degradadas e/ou alteradas 
em imóveis de até quatro módulos fiscais, de 
produtores rurais familiares; (ii) extensão rural, 
capacitação e fortalecimento institucional de 
associações de produtores rurais familiares; e  
(iii) monitoramento e avaliação da paisagem 

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 25.305.337,00

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 25.305.337,00 

PRAZO DE EXECUÇÃO

48 meses (a partir da data 
de contratação)

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

18.12.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

-

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

0%

45 Site do responsável pelo projeto: <www.rioterra.org.br>. 

Municípios apoiados

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados

http://rioterra.org.br/pt/
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Projetos aprovados em 2017 

Contextualização
Entre os nove estados da Amazônia Legal, em 2015, Rondônia foi o terceiro 
que mais contribuiu para o desmatamento na região (Prodes/Inpe). Portanto, a 
promoção da regularização ambiental nesse estado, além de ser um imperativo 
legal, é essencial para o alcance dos compromissos nacionais de restauração e 
para a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg, Decreto 
8.972/2017), que visam a recomposição de, pelo menos, 12 milhões de hectares 
no Brasil até 2030.

A distribuição do desmatamento não é uniforme no território. Historicamente, 
a proximidade de uma rede de transportes é fator de grande relevância para o 
desmatamento. Os 12 municípios contemplados pelo projeto estão localizados 
na área de ocupação mais antiga de Rondônia, o eixo da BR-364. A região faz 
parte do arco do desmatamento da Amazônia e sofre pressão de atividades 
produtivas como gado, madeira e grãos, além da especulação fundiária. A área 
de abrangência desse projeto tem um expressivo número de propriedades não 
regularizadas ambientalmente. 

O projeto
O projeto Plantar Rondônia tem como objetivo central contribuir para o 
avanço da adequação ambiental de imóveis rurais de até quatro módulos 
fiscais em Rondônia. Para alcançar esse objetivo, serão selecionados imóveis 
a serem restaurados a partir do apoio do projeto e desenvolvidas estratégias 
de extensão rural, capacitação e fortalecimento institucional de associações 
de pequenos produtores rurais, além de atividades de monitoramento e 
avaliação da paisagem. 

Serão elaborados e implementados projetos de restauração florestal em 
1.500 imóveis (três mil hectares) de produtores rurais familiares, com 
passivos ambientais conforme o Código Florestal, por meio da elaboração 
de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (Prada), 
assessoria técnica e oferta de insumos. 

Também serão ofertadas ações de extensão rural para 3.600 famílias, além 
de apoiar a organização de núcleos associativos para dar suporte às ações 
de implementação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) do 
estado de Rondônia. Adicionalmente, seiscentos agricultores familiares 
serão capacitados em temas voltados a produção sustentável e organização 
social e serão realizadas campanhas de comunicação e mídias para 
disseminação de informações sobre o PRA.

No âmbito do projeto, ainda serão produzidas informações especializadas 
com o objetivo de planejar e monitorar o sucesso da regeneração por meio 
da medição do carbono estocado. 
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Projetos aprovados em 2017 

Lógica de intervenção
O projeto se insere nas componentes “produção sustentável” (1), 
“monitoramento e controle” (2) e “ciência, inovação e instrumentos 
econômicos” (4) do Quadro Lógico do Fundo Amazônia.

EFEITO INDIRETO

Componente Produção Sustentável (1)

Atividades que mantêm a floresta em pé têm 
atratividade econômica, com adequação à 

legislação ambiental, nos municípios de Ariquemes, 
Castanheiras, Cujubim, Itapuã do Oeste, Jaru,  

Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Novo Horizonte, 
Ouro Preto, Presidente Médici, Rio Crespo e Rolim 

de Moura, no estado de Rondônia (RO)

EFEITO INDIRETO

Componente Monitoramento e 
Controle (2)

Ações governamentais asseguram a 
adequação das atividades antrópicas 

à legislação ambiental

EFEITO INDIRETO

Componente Ciência, Inovação e 
Instrumentos Econômicos (4)

Atividades de ciência, tecnologia 
e inovação contribuem para a 

recuperação e o uso sustentável da 
Amazônia Legal

EFEITO DIRETO (1.3)

Capacidades gerencial 
e técnica ampliadas 
para atividades de 
reflorestamento 
e regularização 

ambiental

EFEITO DIRETO (1.4)

Áreas desmatadas 
e degradadas 
recuperadas e 

utilizadas para fins 
econômicos e de 

conservação ecológica

EFEITO DIRETO (2.2) 

Acesso ampliado dos produtores 
rurais à regularização ambiental 

de suas propriedades

EFEITO DIRETO (4.1) 

Conhecimentos e tecnologias 
voltados para uso sustentável e 

restauração florestal da Amazônia 
Legal produzidos, difundidos e 

utilizados

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Imóveis de até 
quatro módulos 

fiscais com 
atividades de 

reflorestamento 
e regularização 

ambiental 
implementadas

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Atividades 
de assistência 

técnica e 
extensão rural 
implementadas 

em imóveis 
recuperados pelo 

projeto e em 
outros imóveis 
em sua área de 

influência

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Viveiros ampliados 
e modernizados 

para fornecimento 
de mudas ao 

projeto

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Atividades de 
consultoria em 

gestão para 
associações 

de produtores 
rurais realizadas

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Produtores rurais 
capacitados em 
atividades de 

reflorestamento, 
regularização 

ambiental 
e produção 
sustentável

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Servidores 
públicos e outros 

agentes locais 
capacitados 

para apoiar a 
implementação 
do Programa de 
Regularização 

Ambiental (PRA) 
em RO

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Pradas 
elaborados  
em imóveis 

de até quatro 
módulos fiscais

PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

Análise do 
meio físico 
e avaliação 

das dinâmicas 
de absorção 
de carbono 
realizadas
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Projetos aprovados em 2017 

Tapajós Sustentável 

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Conservation International  
do Brasil (CI Brasil)46

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Estado do Pará, municípios  
de Santarém, Aveiro, Belterra,  
Itaituba, Jacareacanga, Placas, 
Rurópolis e Trairão. Cinco UCs: Floresta 
Nacional do Tapajós, Floresta Nacional 
de Itaituba I, Floresta Nacional de 
Crepori, Floresta Nacional de Trairão e 
Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns

BENEFICIÁRIOS

Extrativistas, pequenos produtores rurais, 
membros de conselhos gestores de UCs

OBJETIVO

Apoiar o fortalecimento da produção 
sustentável florestal de base comunitária 
e contribuir para a valorização e a 
conservação dos recursos naturais da 
região do Tapajós

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 23.679.628,00

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 23.679.628,00 

PRAZO DE EXECUÇÃO

42 meses (a partir da  
data de contratação)

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

9.10.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

18.12.2017

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

0%

46 Site do responsável pelo projeto: <www.conservation.org/global/brasil/Pages/default.aspx>.

Unidades de conservação apoiados pelo projeto

Municípios com ações do projeto

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados
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Projetos aprovados em 2017 

Contextualização
A área de abrangência do projeto é a região do Tapajós, que tem parte do 
território conservada e preservada, principalmente em função da existência 
de unidades de conservação e terras indígenas. Contudo, é necessário 
fortalecer a governança dessas áreas protegidas e as atividades de produção 
sustentável, uma vez que a ocupação desordenada e ilegal de algumas áreas 
florestais se reflete em uma dinâmica caracterizada pela grilagem de terras, 
desmatamento das áreas remanescentes, queimadas e incêndios florestais, 
exploração ilegal de madeira, ouro e outros minerais e, consequentemente, 
na perda da biodiversidade e impactos sociais.

Na Floresta Nacional do Tapajós (Flona Tapajós), a produção madeireira 
sustentável de base comunitária está bem organizada e a Cooperativa 
Mista da Floresta Nacional do Tapajós (Coomflona), entidade comercial 
representativa das comunidades da Flona, realiza a extração da madeira 
em toras para comercialização, além do aproveitamento de galhos para 
produção de móveis. A Coomflona tem, desde 2014, certificação pelo 
Forest Stewardship Council (FSC), reconhecimento internacional de 
produtos madeireiros resultantes do manejo florestal realizado de forma 
ambientalmente sustentável.

A reserva extrativista Tapajós-Arapiuns foi indicada pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) como uma UC com 
potencial para a implantação do manejo madeireiro comunitário, tendo em 
vista a existência de organizações locais mobilizadas para realizarem essa 
atividade, algumas das quais já têm Autorizações Prévias à Análise Técnica de 
Plano de Manejo Florestal Sustentável (Apat) aprovadas por aquele órgão.

Em todas as UCs abrangidas pelo projeto, existe potencial de 
desenvolvimento também das cadeias de produtos florestais não 
madeireiros, tais como borrachas, ceras, fibras, óleos, alimentos, produtos 
aromáticos e medicinais, resinas e corantes. A maioria desses produtos 
é fabricada de forma artesanal, com baixa qualidade e beneficiamento 
inadequado, e é comercializada em pequena escala.

A qualificação dos extrativistas e comunitários que serão beneficiados pelo 
projeto é baixa, pois a grande maioria não tem acesso ao ensino formal 
nem é beneficiada por iniciativas educacionais oferecidas por outras 
organizações. Desse contexto, resultam ainda a baixa capacidade para gestão 
das organizações representativas e produtivas e o pouco conhecimento 
de tecnologias para produção sustentável e outras ações relacionadas ao 
fortalecimento das cadeias produtivas madeireira e não madeireira.

As florestas nacionais Crepori, Trairão e Itaituba I, também contempladas no 
projeto, têm planos de manejo elaborados e aprovados, mas desatualizados, 
com baixa implantação, o que exige ações focadas na revisão dos planos e 
no fortalecimento dessas instâncias consultivas.
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Projetos aprovados em 2017 

O projeto
O projeto tem como objetivo o fortalecimento das cadeias produtivas 
madeireiras de base comunitária na Flona Tapajós e na Resex Tapajós-Arapiuns. 
Na Flona Tapajós, será implantada uma unidade de beneficiamento, visando a 
produção e a comercialização de produtos com maior valor agregado, de modo 
a ampliar a receita resultante dessa atividade e a renda da população local 
envolvida. O projeto contempla também a replicação da experiência de manejo 
madeireiro comunitário para a Resex Tapajós-Arapiuns, por meio do apoio à 
elaboração do plano de manejo madeireiro e da aquisição de equipamentos 
necessários para o início dessa atividade naquela reserva. Dessa forma, o 
projeto contribuirá para a ampliação de uma atividade que tem potencial 
para se consolidar como alternativa sustentável à extração de madeira 
ilegal e para a geração de renda das populações tradicionais. Serão também 
realizados um plano de negócios e um estudo de previsão de demanda para a 
madeira manejada de forma sustentável e ações de capacitação para o manejo 
madeireiro comunitário e o beneficiamento madeireiro.

Entre as contribuições do projeto, inclui-se também o fortalecimento das 
cadeias produtivas de produtos não madeireiros, por meio da identificação 
de oportunidades de negócios relacionadas a essas cadeias produtivas e 
da seleção, por meio de chamada pública, de subprojetos de organizações 
comunitárias, a serem objeto de investimentos visando a melhoria de 
processos e o aumento da escala de produção. Estão previstos ainda a 
elaboração de um diagnóstico e um plano de ação para o desenvolvimento 
dessas cadeias de valor, um estudo de previsão de demanda para esses 
produtos, além de ações de capacitação em técnicas de manejo.

O projeto contempla ainda o aprimoramento de capacidades gerenciais dos 
comunitários e o fortalecimento da organização social. Serão oferecidas 
ações de capacitação relativas à gestão de pequenos negócios, adaptadas 
às características do público-alvo. Será também realizada a capacitação dos 
conselhos gestores das UCs Itaituba I, Crepori e Trairão e a atualização dos 
planos de manejo dessas UCs, visando sua gestão efetiva.

Além disso, está prevista a divulgação de suas ações em diferentes meios 
de comunicação (impressos, vídeos e redes sociais), eventos de troca de 
experiências e despesas relativas à gestão. 
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Projetos aprovados em 2017 

Lógica de intervenção
O projeto se insere nas componentes “produção sustentável” (1) e “ordenamento territorial” (3)  
do Quadro Lógico do Fundo Amazônia.

EFEITO INDIRETO

Componente Produção Sustentável (1)

Atividades que mantêm a floresta em pé e geram incremento 
de renda para as comunidades que dependem dessas florestas 
têm atratividade econômica nas florestas nacionais do Tapajós, 

de Itaituba I, Crepori e Trairão e na reserva extrativista  
Tapajós-Arapiuns, localizadas na bacia do rio Tapajós

EFEITO INDIRETO

Componente Ordenamento Territorial (3)

Área da Amazônia Legal está  
ordenada territorialmente

EFEITO DIRETO (1.1)

Atividades econômicas de 
uso sustentável da floresta 
e da sociobiodiversidade 

identificadas e desenvolvidas 
nas UCs apoiadas

EFEITO DIRETO (1.2)

Cadeias de produtos florestais 
e da sociobiodiversidade com 
valor agregado ampliado nas 

UCs apoiadas

EFEITO DIRETO (1.3)

Capacidades gerencial 
e técnica ampliadas 

para implementação de 
atividades econômicas de uso 
sustentável da floresta e da 

sociobiodiversidade

EFEITO DIRETO (3.2)

Áreas protegidas com gestão 
consolidada nas UCs apoiadas

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Realização de 
diagnóstico das 
cadeias de valor 
não madeireiras 

e elaboração 
de planos de 

ação para o seu 
fortalecimento

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Realização 
de chamada 
pública para 

apoiar projetos 
de manejo ou 

beneficiamento 
de produtos não 
madeireiros da 
biodiversidade 

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Elaboração 
de plano de 

manejo florestal 
sustentável 

(madeireiro) de 
base comunitária 

na Resex  
Tapajós-Arapiuns

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Implantação de 
infraestrutura 
de extração 
de madeira 

nativa na Resex 
Tapajós-Arapiuns

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Implantação 
de unidade de 

beneficiamento 
madeireiro na 
Flona Tapajós

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Revisão dos 
planos de 

manejo das 
Flonas Itaituba I, 
Crepori e Trairão

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Fortalecimento 
dos conselhos 
gestores das 

Flonas Itaituba I, 
Crepori e Trairão

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Elaboração 
de plano de 

negócios de base 
comunitária 
de produtos 

florestais 
madeireiros

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Realização 
de estudos 
de previsão 
de demanda 
das cadeias 
produtivas 

madeireira e não 
madeireira

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Realização de 
capacitação 
técnica em 

manejo florestal 
madeireiro e não 
madeireiro, em 
boas práticas 

de processos e 
de produção e 
em gestão de 

negócios

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Fortalecimento 
da governança 
e da autonomia 
da cooperativa 

Coomflona 
e de outras 

organizações 
comunitárias 

locais aglutinadas
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Projetos aprovados em 2017 

Território, Cultura e Autonomia Kayapó

47 Site do responsável pelo projeto: <www.florestaprotegida.org.br>.
Projeto selecionado no âmbito da Chamada Pública de Apoio à Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas. 

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Associação Floresta  
Protegida (AFP)47

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Duas terras indígenas (TI)  
no sul do Pará (TI Kayapó  
e TI Las Casas), totalizando  
3,3 milhões de hectares

BENEFICIÁRIOS

Cerca de três mil habitantes das 21 comunidades 
representadas pela AFP e, indiretamente, outros 
dois mil habitantes das demais comunidades da TI 
Kayapó que não são representadas pela AFP

OBJETIVO

Apoiar a implementação e a atualização do Plano 
de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) da TI 
Kayapó e a implementação do PGTA da TI Las 
Casas, contribuindo para a proteção e a gestão 
sustentável de seus territórios e recursos naturais, 
a promoção de sua autonomia econômica e a 
valorização de sua cultura

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 9.089.870,67

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 9.089.870,67

PRAZO DE EXECUÇÃO

36 meses (a partir da  
data da contratação)

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

4.12.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

-

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

0%

Terras indígenas apoiadas pelo projeto

Hidrografia

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados

http://florestaprotegida.org.br/
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Projetos aprovados em 2017 

Contextualização
O Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) é um instrumento da 
Politica Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
(PNGATI) – instituída pelo Decreto 7.747, de 5 de junho de 2012 –, de 
caráter dinâmico, concebido de forma a expressar o protagonismo, a 
autonomia e a autodeterminação dos povos indígenas.

O PGTA materializa o planejamento, pactuado por toda a comunidade 
indígena, do uso do seu território para fins culturais, ambientais e 
econômicos. Em geral, desenvolve-se em torno de três eixos temáticos 
principais: proteção territorial, manejo e uso sustentável de recursos 
naturais e capacitação técnica, mas traduz as particularidades de cada 
contexto e as estratégias locais de gestão dos territórios indígenas.

A AFP é uma organização indígena kayapó sem fins lucrativos, criada em 
2002 e sediada em Tucumã (PA), com atuação nas TIs Kayapó, Menkragnoti 
e Las Casas, localizadas no sul do Pará.

Esse é o único projeto da Chamada Pública de Projetos voltados ao apoio 
de PGTAs em TIs apresentado diretamente por uma organização indígena, 
sendo o segundo projeto do Fundo Amazônia com apoio direto às 
organizações indígenas.

O projeto
O projeto apresentado pela AFP compreende ações de implementação dos 
PGTAs das TIs Kayapó e Las Casas e de atualização do PGTA da TI Kayapó.

Na TI Kayapó, serão executadas ações de capacitação de agentes ambientais 
indígenas e implantação de projeto de turismo de base comunitária, 
enquanto na TI Las Casas serão executadas ações de gestão de resíduos 
sólidos, implantação de roças e reflorestamento de área de preservação 
permanente e produção de farinha de mandioca.

Serão apoiadas também outras ações com abrangência nas duas TIs, como 
desenvolvimento e operacionalização de sistema de informações geográficas, 
apoio à realização de feira de sementes tradicionais e de rituais tradicionais 
kayapós, e ações de produção cultural, audiovisual e de energia fotovoltaica.

O projeto também apoiará ações de fortalecimento institucional da AFP.

Lógica de intervenção
O projeto se insere nas componentes “produção sustentável” (1) e 
“ordenamento territorial” (3) do Quadro Lógico do Fundo Amazônia.
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Projetos aprovados em 2017 

EFEITO INDIRETO

Componente Produção Sustentável (1)

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade 
econômica nas TIs Kayapó e Las Casas

EFETO INDIRETO

Componente Ordenamento Territorial (3)

TIs Kayapó e Las Casas estão ordenadas 
territorialmente

EFEITO DIRETO (1.1)

Atividades econômicas 
de uso sustentável 

da floresta e da 
biodiversidade 
identificadas e 
desenvolvidas

EFEITO DIRETO  (1.2)

Cadeias dos produtos 
agroflorestais com 

valor agregado 
ampliado

EFEITO DIRETO  (1.3)

Capacidades gerencial 
e técnica ampliadas 
para atividades de 

turismo comunitário 
e beneficiamento de 

produtos agroflorestais

EFEITO DIRETO  (1.4)

Áreas degradadas 
recuperadas para 

produção de alimentos 
e conservação 

ecológica

EFEITO DIRETO  (3.2)

TIs Kayapó e Las 
Casas com gestão 

consolidada

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Desenvolvimento 
participativo do 

modelo de turismo 
comunitário da 
TI Kayapó e seu 

correspondente plano 
de negócios

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Implantação de 
roças para segurança 

alimentar e 
reflorestamento em 

margens de rios na TI 
Las Casas

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Realização de 
feira para troca de 

sementes tradicionais 
e de experiências  
sobre produção  

de alimentos

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Construção de casas 
de farinha e aquisição 
de equipamentos para 

beneficiamento  
de mandioca na TI Las 

Casas

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Construção de casas 
para hospedagem 

de turistas em duas 
comunidades da TI 

Kayapó

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Capacitação 
de indígenas 

para atuação na 
atividade de turismo 

comunitário na TI 
Kayapó

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Capacitação de 
indígenas para 

produção de farinha 
de mandioca na TI 

Las Casas
PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Elaboração de material 
de divulgação para 

promoção do turismo 
na TI Kayapó

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Atualização 
do Plano 
de Gestão 

Territorial e 
Ambiental 

(PGTA) da TI 
Kayapó

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Capacitação 
de agentes 
ambientais 
indígenas 
(AAI) para 
vigilância 
territorial        

na TI Kayapó 
e gestão de 

resíduos (lixo) 
na TI Las 

Casas

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Desenvolvimento e 
operacionalização 

de Sistema de 
Informações 

Geográficas  (SIG)

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Construção 
de centros 
(casas de 
cultura) 

nas aldeias 
abrangidas 

pelo projeto 
para edição 
de material 
audiovisual 

e apoio 
comunitário

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Capacitação 
de indígenas 

e aquisição de 
equipamentos 
de audiovisual 
e informática 
para registros 

culturais e 
monitoramento 

territorial

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Aquisição e 
instalação de 

equipamentos 
para geração 
de energia 

fotovoltaica 
nas TIs Kayapó 

e Las Casas

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

Apoio logístico 
para realização 

de rituais 
tradicionais 
para resgate          

da cultura 
kayapó
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Projetos aprovados em 2017 

Hidrografia

UHEs cuja área de influência será apoiada pelo projeto

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados

Samuel

Santo Antônio

Jirau

Sinop

São Luiz 
do Tapajós

Belo Monte

Tucuruí

Estreito

Uso de Tecnologias Sociais para  
Redução do Desmatamento 

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Associação de 
Desenvolvimento Agrícola 
Interestadual (Adai)48

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Comunidades em 
áreas de influência 
de empreendimentos 
hidrelétricos nos estados  
do Pará, Mato Grosso, 
Rondônia e Tocantins

BENEFICIÁRIOS

Famílias ribeirinhas e agricultoras em áreas de 
influência de empreendimentos hidrelétricos, 
que vivem em imóveis rurais abaixo de quatro 
módulos

OBJETIVO

Implementar unidades familiares de produção 
agroecológica, contribuindo para a segurança 
alimentar e a geração de renda de forma 
ambientalmente sustentável de ribeirinhos  
e agricultores familiares

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 9.075.000,00

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 9.075.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO

36 meses (a partir da data 
de contratação)

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

24.5.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

31.7.2017

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

R$ 1.251.680,19

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

14%

48 Site do responsável pelo projeto: <www.adaibrasil.org.br>. 

http://www.adaibrasil.org.br/
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Projetos aprovados em 2017 

Contextualização
A Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual (Adai) foi fundada em 
1993, como uma entidade sem fins lucrativos, para atuar na implementação 
de projetos para comunidades atingidas por barragens relacionadas a 
empreendimentos de geração de energia hidrelétrica. 

A área de abrangência do projeto compreende seis regiões nas quais residem 
famílias que tiveram seu modo de vida afetado pela operação, construção ou 
planejamento de tais empreendimentos, quais sejam:

 » em Rondônia: UHE Santo Antônio, UHE Jirau e UHE Samuel, envolvendo 
os municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Alto Paraíso e Itapoá 
do Oeste;

 » em Mato Grosso: UHE Sinop, envolvendo os municípios de Claudia e Sinop;

 » no Tocantins: UHE Estreito, envolvendo os municípios de Filadélfia e 
Babaçulândia;

 » no Pará: UHE Belo Monte, envolvendo os municípios de Altamira, Brasil 
Novo, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio;

 » no Pará: UHE Tucuruí, envolvendo os municípios de Marabá, São João do 
Araguaia, Bom Jesus do Tocantins e Tucuruí; e

 » no Pará: UHE São Luiz do Tapajós, envolvendo os municípios de Itaituba, 
Trairão e Rurópolis. 

O projeto
O projeto tem como objetivo a promoção da produção agroecológica de alimentos, 
visando a segurança alimentar das famílias e a diminuição da pressão sobre os 
recursos naturais. Para tal, será utilizado o método Pais (sigla para produção 
agroecológica integrada e sustentável), que envolve a agricultura orgânica, 
integrada com a criação de animais de pequeno porte, e emprega insumos 
produzidos na propriedade, o que preserva e promove a qualidade do solo. O 
Pais possibilita ainda o cultivo de alimentos diversificados e mais saudáveis para 
consumo e comercialização e reduz a dependência de insumos de fora, tendo, assim, 
ligação direta com a melhoria da qualidade de vida das famílias agricultoras. Serão 
implementados 240 Pais, com sistemas de irrigação à fonte de energia solar.

Também será realizado o plantio de espécies florestais nativas (incluindo a 
castanheira e as frutíferas, como cupuaçu e açaí), com fins de diversificação 
da produção em bases sustentáveis e de reflorestamento de áreas degradadas 
nos locais de implementação do projeto. As famílias serão capacitadas para o 
preparo de mudas e para técnicas de manejo dos plantios, além de receberem 
assistência pela equipe técnica ao longo do projeto.

Combinada à capacitação técnica para produção, o projeto também visa a 
conscientização e a educação ambiental do público beneficiário. Espera-se que 
a implantação do projeto tenha um efeito disseminador, que engendre uma 
nova dinâmica no local e mobilize um número maior de famílias, para além 
daquelas que terão Pais implementados em suas propriedades ou posses.
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Projetos aprovados em 2017 

Lógica de intervenção 
O projeto se insere na componente “produção sustentável” (1) do Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia.

EFEITO INDIRETO

Componente Produção Sustentável (1)

Atividades alternativas ao desmatamento têm atratividade econômica em áreas de influência de oito 
empreendimentos hidrelétricos nos estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins

EFEITO DIRETO (1.1)

Produção familiar agroecológica desenvolvida 
para segurança alimentar e geração de renda 
de famílias atingidas por empreendimentos 

hidrelétricos

EFEITO DIRETO (1.3)

Capacidade técnica das famílias atingidas 
por empreendimentos hidrelétricos ampliada 

para a produção agroecológica e para sua 
comercialização

PRODUTOS E SERVIÇOS

Implantação de 240 
unidades familiares de 

produção agroecológica 
integrada e sustentável 

(tecnologia social: 
Produção Agroecológica 

Integrada e  
Sustentável – Pais)

PRODUTOS E SERVIÇOS

Capacitação de 
famílias atingidas por 

empreendimentos 
hidrelétricos em 

produção agroecológica 
e comercialização

PRODUTOS E SERVIÇOS

Mobilização e 
conscientização de 

famílias atingidas por 
barragem para adesão 
a atividades produtivas 

sustentáveis e uso 
racional de recursos 

naturais

PRODUTOS E SERVIÇOS

Realização de encontros 
de intercâmbio de 

experiências e de ações 
de divulgação

PRODUTOS E SERVIÇOS

Produção de mudas 
e plantio de espécies 

florestais com fins 
produtivos e de 
reflorestamento

PRODUTOS E SERVIÇOS

Prestação de assistência 
técnica para o 

desenvolvimento da 
produção agroecológica, 

preparo de mudas e 
comercialização de 

excedentes
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Projetos aprovados em 2017 

Hidrografia

Municípios apoiados pelo projeto

Limite Amazônia Legal

Bioma Amazônia

Estados

Valorizando Cadeias  
Socioprodutivas Amazônicas 

RESPONSÁVEL 
PELO PROJETO

Instituto Centro  
de Vida (ICV) 49

ABRANGÊNCIA  
TERRITORIAL

Municípios de Alta Floresta, 
Colniza, Cotriguaçu e Nova 
Bandeirantes, no estado de 
Mato Grosso

BENEFICIÁRIOS

Agricultores familiares e assentados da reforma 
agrária, bem como suas associações comunitárias 
e cooperativas

OBJETIVO

Apoiar o fortalecimento de arranjos produtivos 
sustentáveis na Amazônia

VALOR TOTAL  
DO PROJETO

R$ 16.405.000,00

VALOR DO APOIO  
DO FUNDO AMAZÔNIA

R$ 16.405.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO

30 meses (a partir da  
data de contratação)

EVOLUÇÃO DO PROJETO

DATA DA 
APROVAÇÃO

11.11.2017

DATA DA  
CONTRATAÇÃO

-

VALOR TOTAL  
DESEMBOLSADO

-

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM RELAÇÃO  
AO VALOR DO APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA

0%

49 Site do responsável pelo projeto: <www.icv.org.br> 
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Projetos aprovados em 2017 

Contextualização
O Instituto Centro de Vida (ICV) é uma associação civil brasileira sem fins 
lucrativos, fundada em 14 de abril de 1991, e considerada de utilidade pública 
em Mato Grosso pela Lei Estadual 6.752/96. Em 5 de dezembro de 2003, foi 
qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) 
com a missão de construir soluções compartilhadas para o uso sustentável da 
terra e dos recursos naturais. 

A região de abrangência do projeto compreende os municípios de Alta 
Floresta, Colniza, Cotriguaçu e Nova Bandeirantes, que em 2016 foram 
responsáveis por 26% do desmatamento observado no Mato Grosso, segundo 
estado com maior desmatamento na Amazônia (Prodes/Inpe). Essa é uma 
região crítica para o combate ao desmatamento na Amazônia, por se localizar 
na fronteira agrícola do país, sob influência da expansão da pecuária de corte e 
do plantio de grãos.

O projeto
O projeto tem como objetivo a promoção da produção agroecológica de 
produtos da sociobiodiversidade, visando a geração de renda, a segurança 
alimentar e a diminuição da pressão sobre os recursos naturais. Para tal, o 
projeto trabalhará em seis cadeias produtivas (leite, castanha-do-brasil, babaçu, 
hortifrutigranjeiros, café e cacau).

Outro objetivo do projeto é o fortalecimento de vinte organizações locais com 
aproximadamente quatrocentas famílias apoiadas. Está prevista a implantação 
de cento e noventa unidades produtivas sustentáveis, com assessoria técnica 
e extensão rural para a implementação da produção agroecológica, e dez 
unidades de beneficiamento. 

O projeto também visa endereçar a principal dificuldade dos produtores 
rurais, que é a comercialização de seus produtos. Para isso, o projeto apoiará 
os pequenos produtores e organizações comunitárias para que eles consigam 
acessar tanto os mercados governamentais quanto o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além 
de mercados privados mais robustos, como companhias de laticínios e rede de 
varejistas locais ou regionais. 

Combinado às capacitações técnicas, workshops e seminários, o projeto 
tem como propósito a conscientização e a disseminação das vantagens da 
produção agroecológica, propiciando uma nova dinâmica na economia local 
e mobilizando um número maior de famílias, além daquelas que receberão 
apoios diretos em suas propriedades ou posses.

Lógica de intervenção
O projeto se insere na componente “produção sustentável” (1) do Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia.
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Projetos aprovados em 2017 

EFEITO INDIRETO

Componente Produção Sustentável (1)

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica nas  
regiões norte e noroeste de Mato Grosso

EFEITO DIRETO (1.1)

Atividades 
econômicas de uso 

sustentável da floresta 
e da biodiversidade 

identificadas e 
desenvolvidas

EFEITO DIRETO (1.2)

Cadeias dos produtos 
agroflorestais e da 
sociobiodiversidade 
com valor agregado 

ampliado

EFEITO DIRETO (1.3)

Capacidades gerencial 
e técnica ampliadas 

para a implantação de 
sistemas agroflorestais, 

produção 
agroextrativista e boas 
práticas agropecuárias 

EFEITO DIRETO (1.4)

Áreas desmatadas 
e degradadas 
recuperadas e 

utilizadas para fins 
econômicos e de 

conservação ecológica

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Implantação 
de unidades 
produtivas 

sustentáveis 
na cadeia 

de hortifru-
tigranjeiro

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Restauração 
ecológica  
de áreas  

degradadas

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Implantação 
de sistemas 

agro-
florestais 
em áreas 

degradadas

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Transição 
agroeco-
lógica de 
unidades 

produtivas 
das cadeias 
de café e 

cacau

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Implan-
tação de 
unidades  
de benefi-
ciamento  
de leite

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Forma-
ção de 

lideranças 
em gestão 
organiza-
cional e 

elaboração 
de projetos 

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Capacitação 
técnica em 
boas prá-
ticas agro-
pecuárias, 
produção 

extrativista 
e beneficia-
mento de 

produtos da 
sociobiodi-
versidade

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Realização 
de inter-
câmbios 

para troca 
de experiên-

cias com 
referências 

setoriais

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Estruturação 
das organi-
zações co-
munitárias

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Implantação 
de unidades 
de benefi- 

ciamento de 
hortifruti-
granjeiros

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Mapeamen-
to partici-
pativo das 
áreas de 

coleta das 
cadeias de 
castanha e 

babaçu

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Moderni-
zação de 
fábrica de 

rações para 
pecuária 
leiteira

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Estruturação 
de arranjos 

comer-
ciais com 

elaboração 
de planos 

de negócios, 
facilitação 
de acesso a 
programas 
de compras 

governa-
mentais  
e partici-
pação em 

feiras

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Criação de 
uma rede 

sociotécnica 
para susten-
tabilidade 

das práticas 
agroecoló-

gicas

PRODUTOS  

E SERVIÇOS

Implan-
tação de 

unidade de 
armazena-
mento e 

beneficia-
mento de 
castanha- 
do-brasil

PRODUTOS 

E SERVIÇOS

Implantação 
de unidades 
produtivas 

sustentáveis 
na cadeia 

leiteira



PROJETOS  
EM EXECUÇÃO
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Projetos em execução

PROJETOS APOIADOS

Projeto/
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 

desembolsado   

Alto Juruá 

Associação 
Ashaninka do Rio 
Amônia  (APIWTXA)

Região do Alto 
Juruá, no estado  
do Acre

Promover o manejo e a produção 
agroflorestal em comunidades 
tradicionais e indígenas de modo 
a constituir alternativa econômica 
sustentável ao desmatamento; apoiar 
iniciativas de monitoramento e controle 
do território; e fortalecer a organização 
comunitária local

24.2.2015 6.597.581,00
6.109.958,98 

92,61%

Amazônia SAR       

União Federal 
(Censipam)

Serão monitorados 
cerca de 950 mil km² 
por ano (23% do 
bioma Amazônia), 
compostos da 
seguinte forma: 
764 mil km² 
compreendidos 
em áreas de 
maior pressão de 
desmatamento;  
144 mil km² do 
estado do Amapá; 
e cerca de 5% 
adicional, por 
demanda específica, 
de pontos isolados 
no bioma Amazônia

Implantar um sistema de detecção de 
desmatamento na Amazônia com uso 
de imagens de radar orbital

23.6.2015 63.923.626,00
38.872.010,73 

60,81%

APL Babaçu        

Associação em Áreas 
de Assentamento 
no estado do 
Maranhão (Assema)

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

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

2.9.2014 5.286.300,00
1.800.104,08 

34,05%

Arapaima: Redes 
Produtivas              

Operação Amazônia 
Nativa (Opan)

Terras indígenas 
(TIs) do Rio Biá, 
Espírito Santo, 
Acapuri de Cima, 
Estação, Macarrão 
e Deni, nas reservas 
de desenvolvimento 
sustentável (RDS) 
Uacari e Cujubim 
e na reserva 
extrativista (Resex) 
Médio Juruá, 
localizadas nas 
bacias do médio 
Juruá e do médio 
Solimões, no estado 
do Amazonas

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

28.10.2014 6.364.730,00
5.649.030,40 

88,76%

Assentamentos 
Sustentáveis na 
Amazônia              

Instituto de Pesquisa 
Ambiental da 
Amazônia (Ipam)

Oeste do Pará, 
municípios de 
Anapu, Pacajá, 
Senador José 
Porfírio, Mojuí dos 
Campos e Aveiros

Apoiar, em assentamentos do 
Instituto de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), no oeste do Pará, o 
desenvolvimento de uma experiência 
demonstrativa de produção sustentável 
e a implementação de pagamento 
pelos serviços ambientais para famílias 
compromissadas com a redução do 
desmatamento

29.11.2011 24.939.200,37
23.428.495,22 

93,94%

(Continua)
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Projetos em execução

(Continuação)

PROJETOS APOIADOS

Projeto/
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 

desembolsado   

Bem Viver 
Sustentável               

Instituto de Pesquisa 
e Formação 
Indígena (Iepé)

TIs Parque do 
Tumucumaque (AP 
e PA), Paru D’Este 
(PA) e Zo’é (PA)

Implementação do Plano de Gestão 
Territorial e Ambiental (PGTA) 
das terras indígenas Parque do 
Tumucumaque (AP e PA) e Rio Paru 
d'Este (PA) e elaboração de PGTA para  
a terra indígena Zo'é (PA)

19.11.2015 11.858.793,87
7.169.959,77 

60,46%

Biodiversidade 

Universidade 
Federal do Pará 
(UFPA) e Fundação 
de Amparo e 
Desenvolvimento da 
Pesquisa (Fadesp)

Município de 
Belém, estado  
do Pará

Ampliar a infraestrutura de pesquisa 
da UFPA voltada para o estudo da 
biodiversidade, compreendendo:  
(i) construção e estruturação do 
Centro de Estudos Avançados da 
Biodiversidade (Ceabio); e (ii) reforma 
do Laboratório de Planejamento 
de Fármacos e do Laboratório de 
Neuroquímica Molecular e Celular e 
aquisição e instalação de equipamentos 
em laboratórios de pesquisa em 
biotecnologia

24.4.2012 4.639.706,98
4.639.706,98 

100,00%

Bolsa Floresta+       

Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS)

16 unidades de 
conservação (UCs) 
do Amazonas 
com cerca de 10,9 
milhões de hectares

Dar continuidade e ampliar as ações 
do Programa Bolsa Floresta, em UCs 
estaduais no Amazonas, por meio de:  
(i) apoio ao desenvolvimento de 
pequenos empreendimentos e arranjos 
produtivos florestais sustentáveis; 
(ii) capacitação de lideranças e 
fortalecimento das associações de 
moradores locais para a gestão 
de projetos ambientais, sociais e 
geradores de renda; (iii) sistematização 
e disseminação de conteúdos, 
metodologias, lições aprendidas e 
soluções inovadoras; e (iv) realização 
e implantação de chamada pública de 
pequenos e médios projetos geradores 
de renda na região do entorno das 
mencionadas UCs

5.4.2016 31.518.490,00
20.598.198,00 

65,35%

Cadeias de Valor de 
Produtos Florestais 
Não Madeireiros 

Associação SOS 
Amazônia

Seis municípios do 
estado do Acre: 
Cruzeiro do Sul, 
Mâncio Lima, 
Rodrigues Alves, 
Porto Walter, 
Tarauacá e Feijó; 
e quatro municípios 
do estado do 
Amazonas: Pauini, 
Boca do Acre, 
Lábrea e Silves

Disseminar e apoiar iniciativas 
empreendedoras em nove instituições 
aglutinadas com vistas à geração 
de trabalho e renda, por meio 
do desenvolvimento sustentável das 
cadeias produtivas dos óleos vegetais, 
cacau silvestre e borracha

27.1.2015 9.993.000,00
9.953.000,00 

99,60%

Cadeias de Valor  
em Terras Indígenas 
no Acre                       

Comissão Pró Índio 
do Acre (CPI-Acre)

TI Kaxinawá do Rio 
Humaitá e TI Rio 
Gregório (Tarauacá/
AC), TI Alto Rio 
Purus (Santa Rosa 
do Purus e Manuel 
Urbano/AC) e TI 
Arara do Igarapé 
Humaitá (Porto 
Walter/AC)

Fortalecer a produção sustentável, 
a cultura e o modo de vida das TIs 
Kaxinawá do Rio Humaitá, Arara do 
Igarapé Humaitá, Rio Gregório e Alto 
Rio Purus, no estado do Acre, por 
meio da organização e da promoção 
da cadeia de valor de produtos 
agroflorestais e da assistência técnica 
indígena

11.8.2015 3.106.064,00
2.457.512,31 

79,12%

(Continua)
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Projetos em execução

(Continuação)

PROJETOS APOIADOS

Projeto/
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 

desembolsado   

Calha Norte 
Sustentável         

Instituto de Manejo 
e Certificação 
Florestal e Agrícola 
(Imaflora)

Municípios de 
Oriximiná e 
Alenquer, no estado 
do Pará

Fortalecer o extrativismo e a 
agricultura familiar como vetores 
do desenvolvimento da Calha Norte 
paraense, por meio da implantação 
de unidades de beneficiamento 
de alimentos, de viveiro de mudas 
para sistemas agroflorestais (SFA) 
e de marcenaria comunitária, 
em comunidades quilombolas e 
assentamentos

26.8.2014 3.312.877,00
3.069.026,85 

92,64% 

Capacitar para 
Conservar          

Equipe de 
Conservação da 
Amazônia (Ecam)

Áreas protegidas no 
estado do Amapá

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

23.9.2014 1.452.000,00
1.431.097,10 

98,56%

CAR Acre                 

Estado do Acre
22 municípios do 
estado do Acre

Apoiar a implantação do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e a adesão ao 
Programa de Regularização Ambiental 
(PRA) no estado do Acre

29.10.2013 16.838.000,00
11.198.000,00 

66,50%

CAR Bahia           

Instituto do Meio 
Ambiente e dos 
Recursos Hídricos 
do Estado da Bahia 
(Inema) – Estado da 
Bahia e Secretaria 
Estadual do Meio 
Ambiente (Sema)

161 municípios do 
estado da Bahia, 
por meio das ações 
de cadastramento, 
e indiretamente 
todo o estado, por 
meio das ações 
de capacitação e 
aprimoramento de 
infraestrutura para 
implantação do CAR

Apoiar a implementação do CAR no 
estado da Bahia

25.3.2014 31.671.000,00
18.437.800,00 

58,22%

CAR Ceará       

Superintendência 
Estadual do Meio 
Ambiente do Estado 
do Ceará (Semace)           

109 municípios do 
estado do Ceará, 
por meio das ações 
de cadastramento, 
e indiretamente 
todo o estado, por 
meio das ações 
de comunicação e 
aprimoramento de 
infraestrutura para 
implantação do CAR

Apoiar a implementação do CAR no 
estado do Ceará

23.2.2016 24.583.420,70
6.902.772,66 

28,08%

CAR Mato  
Grosso do Sul                              

Instituto de Meio 
Ambiente de Mato 
Grosso do Sul 
(Imasul)

79 municípios do 
estado de Mato 
Grosso do Sul, 
envolvendo os 
biomas Cerrado, 
Pantanal e Mata 
Atlântica

Promover a implantação do CAR no 
estado de Mato Grosso do Sul

23.9.2014 8.789.800,00
3.821.496,58 

43,48%

CAR Paraná              

Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP)

Todos os municípios 
do estado do Paraná

Apoiar a implementação do CAR no 
estado do Paraná

26.10.2016 14.110.253,86
2.079.332,50 

14,74%

CAR Roraima   

Fundação Estadual 
do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de 
Roraima (Femarh)

Todos os 15 
municípios do 
estado de Roraima

Apoiar a implementação do CAR no 
estado de Roraima

4.11.2014 10.820.500,00
3.075.205,25 

28,42%

(Continua)
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Projetos em execução

(Continuação)

PROJETOS APOIADOS

Projeto/
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 

desembolsado   

CAR: Tocantins 
Legal 

Estado do Tocantins   
Estado do Tocantins

Apoiar: (i) a implementação do 
CAR em 96 municípios do estado; 
(ii) o aperfeiçoamento do sistema 
de monitoramento e controle do 
desmatamento; (iii) a implantação 
do programa de descentralização 
da gestão ambiental estadual nos 
municípios integrantes do bioma 
Amazônia; e (iv) o desenvolvimento 
do polo sustentável de silvicultura no 
bioma Amazônia do estado

21.5.2013 26.800.000,00
19.639.370,00 

73,78%

Companhia 
de Operações 
Ambientais         

União Federal 
(Ministério da 
Justiça)

Bioma Amazônia. 
Eventualmente, 
poderá ser 
solicitada a atuação 
da Companhia 
de Operações 
Ambientais em 
outros biomas

Apoiar a estruturação física 
e operacional da Companhia 
de Operações Ambientais do 
Departamento da Força Nacional 
de Segurança Pública (DFNSP) para 
atuação em operações ambientais no 
bioma Amazônia

27.1.2015 30.631.480,00
855.362,06 

2,79%

Compostos 
Bioativos da 
Amazônia              

Universidade 
Federal do Pará 
(UFPA) e Fundação 
de Amparo e 
Desenvolvimento da 
Pesquisa (Fadesp)

Estado do Pará

(i) Instalar uma planta piloto no 
laboratório de alimentos da UFPA para 
produzir e caracterizar extratos ricos em 
compostos bioativos; e (ii) desenvolver 
novos produtos e aplicações 
tecnológicas com base em compostos 
bioativos extraídos de plantas e frutas 
típicas da Amazônia Oriental

3.1.2012 1.352.336,00
1.352.368,48 

100,00%

Concretizar   

Associação 
dos Pequenos 
Agrossilvicultores 
do Projeto Reca 
(Projeto Reca)

Ponta do rio Abunã: 
municípios de Porto 
Velho, no estado 
de Rondônia, e 
Acrelândia, no 
estado do Acre

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

14.10.2014 6.422.748,00
6.422.748,00 

100,00%

Conhecer para 
Conservar              

Museu da Amazônia 
(Musa)

Município de 
Manaus, estado  
do Amazonas

Implantar o Museu da Amazônia 
(Musa) e um Centro de Treinamento 
no Assentamento Água Branca, em 
Manaus, visando a disseminação de 
conhecimentos que contribuam para 
a valorização e a conservação dos 
recursos naturais da Amazônia e de seu 
patrimônio cultural, por meio de um 
modelo inovador de visitação da floresta

30.11.2010 9.984.629,00
9.984.629,00 

100,00%

Consolidando a 
Gestão Territorial 
e Ambiental em 
Terras Indígenas                                

Centro de Trabalho 
Indigenista (CTI)                 

Cinco terras 
indígenas nos 
estados de 
Amazonas, 
Maranhão e Pará, 
contemplando 
9.375.076 hectares: 
TI Vale do Javari 
(AM), TI Krikati 
(MA), TI Governador 
(MA), TI Andirá-
Marau (PA e AM) e 
TI Nova Jacundá (PA)

Apoiar a implementação do PGTA 
da TI Vale do Javari (AM) e do PGTA 
das TIs Krikati e Governador (MA); e 
a elaboração de PGTA da TI Andirá-
Marau (PA e AM) e da TI Nova Jacundá 
(PA), no âmbito da Política Nacional de 
Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas (PNGATI)

28.9.2016 11.934.540,00
2.648.446,92 

22,19%
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PROJETOS APOIADOS

Projeto/
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 

desembolsado   

Florestas  
de Mangue        

Universidade 
Federal do Pará 
(UFPA) e Fundação 
de Amparo e 
Desenvolvimento da 
Pesquisa (Fadesp)

Município de 
Bragança, estado 
do Pará

(i) Pesquisar e desenvolver 
conhecimentos e técnicas relacionadas 
à recuperação de áreas degradadas de 
mangue na região Norte; (ii) desenvolver 
modelos para estimativa da biomassa, 
sequestro de carbono e avaliação do 
estoque de carbono das florestas de 
mangue; e (iii) ampliar a infraestrutura 
do Laboratório de Ecologia de 
Manguezal da UFPA, mediante a 
construção de prédio e aquisição de 
equipamentos para o laboratório

24.1.2012 1.982.143,00
1.982.143,00 

100,00%

Fortalecendo 
a Economia de 
Base Florestal 
Sustentável        

Cooperativa Central 
de Comercialização 
Extrativista do 
Estado do Acre 
(Cooperacre)

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

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

23.9.2014 5.081.763,00
3.675.495,00 

72,33%

Fortalecimento da 
Gestão Ambiental 
na Amazônia            

Instituto do Homem 
e Meio Ambiente da 
Amazônia (Imazon)

Diversos municípios 
nos estados do 
Amazonas, Mato 
Grosso, Pará e 
Rondônia

Apoiar: (i) o fortalecimento da gestão 
ambiental em municípios prioritários 
para o desenvolvimento de políticas de 
prevenção e controle do desmatamento 
do bioma Amazônia; (ii) estudos para 
realizar diagnóstico fundiário dos 
estados do Amazonas, Mato Grosso, 
Pará e Rondônia e ampliar a divulgação 
do andamento das atividades de 
regularização fundiária em curso no Pará; 
e (iii) o aprimoramento da gestão das UCs 
na Calha Norte do estado do Pará

6.11.2015 12.104.865,00
12.104.865,00 

100,00%

Fortalecimento da 
Gestão Territorial  
e Ambiental de 
Terras Indígenas  
na Amazônia                              

The Nature 
Conservancy do 
Brasil (TNC Brasil)

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

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

16.9.2014 15.750.406,00
10.045.392,24 

63,78%

Fortalecimento 
do Controle e do 
Monitoramento 
Ambiental para 
o Combate ao 
Desmatamento 
Ilegal na Amazônia        

Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente 
e dos Recursos 
Naturais Renováveis  
(Ibama)

Amazônia Legal
Apoiar as atividades do Ibama de 
fiscalização ambiental e controle do 
desmatamento na Amazônia Legal

19.10.2016 56.295.964,63
51.041.006,09 

90,67%

(Continua)



Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 152

Projetos em execução

(Continuação)

PROJETOS APOIADOS

Projeto/
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 

desembolsado   

Frutos da Floresta        

União Brasileira de 
Educação e Ensino 
(Ubee)

Nordeste Paraense  
e Baixo Tocantins

Contribuir para o fortalecimento 
das cadeias de produtos da 
sociobiodiversidade, no estado do 
Pará, por meio de: (i) recuperação 
de áreas degradadas e/ou alteradas 
localizadas em pequenas propriedades 
ou posses rurais familiares, por meio da 
implantação de sistemas agroflorestais; 
(ii) melhoria da produção e da logística 
de armazenamento e  transporte 
de frutas; (iii)  melhoria do processo 
de beneficiamento de frutas; (iv) 
agregação de valor e diversificação dos 
produtos; (v) melhoria da estratégia 
de comercialização dos produtos; 
e (vi) capacitação dos membros das 
cooperativas e associações locais

14.4.2015 4.053.734,00
479.076,26 

11,82%

Fundação Banco  
do Brasil (Fase 2) –  
Fundo Amazônia 

Fundação Banco  
do Brasil (FBB)

Bioma Amazônia

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

7.10.2014 12.000.000,00
3.965.481,92 

33,05%

Fundação Banco 
do Brasil – Fundo 
Amazônia        

Fundação Banco  
do Brasil (FBB)

Bioma Amazônia

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

15.5.2012 15.000.000,00
14.515.520,43 

96,77%

Fundo Dema      

Federação de 
Órgãos para 
Assistência Social e 
Eduacional (Fase)

Comunidades 
tradicionais no 
estado do Pará, 
com foco na área 
de influência 
das rodovias 
Transamazônica e 
BR-163 e na região 
do Baixo Amazonas

Apoiar projetos socioambientais de 
pequeno valor, por meio de oito 
chamadas públicas a serem lançadas ao 
longo de três anos

15.3.2011 7.615.854,00
6.897.461,41 

90,57%

Fundo Kayapó de 
Conservação em 
Terras Indígenas

Fundo Brasileiro para 
a Biodiversidade 
(Funbio)

TIs Kayapó, 
Menkragnoti, Baú e 
Badjonkôre, no sul 
do estado do Pará; e 
TI Capoto-Jarina, no 
norte do estado de 
Mato Grosso

Apoiar projetos das organizações kayapós 
voltados para atividades produtivas 
sustentáveis, fortalecimento institucional, 
prevenção ao desmatamento, 
conservação da biodiversidade e proteção 
territorial, por meio da implementação 
de um mecanismo financeiro e 
operacional de longo prazo, denominado 
Fundo Kayapó

21.6.2011 16.900.000,00
7.350.597,36 

43,49%

Gestão Ambiental 
Sustentável das 
Terras Indígenas 
do Estado do 
Amazonas

Estado do 
Amazonas 

28 TIs distribuídas 
por 15 municípios 
do estado do 
Amazonas

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

7.1.2014 16.465.000,00
10.130.656,00 

61,53%

Gestão e 
Governança de 
Terras Indígenas nas 
Bacias do Rio Negro 
e Xingu – PGTAs

Instituto 
Socioambiental 
(ISA)

Nove TIs no bioma 
Amazônia, numa 
área superior a 24 
milhões de hectares, 
atendendo a mais 
de 60 mil indígenas

Apoiar a implementação do PGTA 
do Parque Indígena do Xingu e 
a elaboração de PGTA para as TIs 
Yanomami e da região do Alto Rio 
Negro, com a sistematização do 
conhecimento e fortalecimento de 
estruturas de governança locais e das 
organizações indígenas

27.6.2016 11.712.000,00
1.682.929,57 

14,37%
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Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 153

Projetos em execução

(Continuação)

PROJETOS APOIADOS

Projeto/
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 

desembolsado   

Gestão Florestal 
e Dinamização 
de Cadeias 
Produtivas da 
Sociobiodiversidade 
do Amapá                                  

Estado do Amapá

Estado do Amapá

Apoiar: (i) o aumento do 
conhecimento, da assistência técnica e 
da infraestrutura relativos às cadeias 
produtivas do açaí, da madeira e da 
castanha-do-brasil voltados à população 
extrativista; (ii) o aprimoramento 
de instrumentos de ordenamento 
territorial; (iii) a melhoria das 
condições operacionais e o aumento 
da qualificação profissional nos órgãos 
e autarquias estaduais para fortalecer 
iniciativas de gestão ambiental, 
territorial e florestal no estado; e  
(iv) o desenvolvimento de instrumentos 
voltados para implementação de 
projetos de Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação (REDD)

24.9.2013 40.304.200,00 0,00%

Gestão Territorial 
Indígena no Sul  
do Amazonas      

Instituto 
Internacional de 
Educação do Brasil 
(IEB)

Oito terras 
indígenas do Sul 
do Amazonas, 
contemplando 
1.095.169 hectares: 
TIs Boca do Acre, 
Apurinã Km 124 
BR-317, Água Preta/
Inari, Caititu, Jiahui, 
Nove de Janeiro, 
Ipixuna e Tenharim 
do Igarapé Preto

Apoiar: (i) a implementação de PGTA 
no Sul do Amazonas de terras indígenas 
na bacia do rio Purus (TI Boca do Acre, 
TI Apurinã Km 124 BR-317, TI Água 
Preta/Inari e TI Caititu) e na bacia do rio 
Madeira (TI Jiahui, TI Nove de Janeiro e 
TI Ipixuna); e (ii) a elaboração de PGTA 
da TI Tenharim do Igarapé Preto, na 
bacia do Rio Madeira

1.11.2016 11.448.505,00
4.555.524,15 

39,79%

Inventário 
Florestal Nacional – 
Amazônia

União Federal  
(Serviço Florestal 
Brasileiro)

Bioma Amazônia

Implementar o Inventário Florestal 
no bioma Amazônia para produzir 
informações acerca dos recursos 
florestais, estoque de carbono e uso do 
território pelas populações da região

31.7.2012 65.000.555,12
15.942.995,75 

24,53%

Irehi – Cuidando  
dos Territórios        

Operação Amazônia 
Nativa (Opan)

TIs Menkü, Manoki, 
Pirineus de Souza 
e Marãiwatsédé, 
todas em Mato 
Grosso

Concluir e implementar o PGTA da TI 
Marãiwatsédé e implementar o PGTA 
das TIs Manoki, Menkü e Pirineus de 
Souza

18.12.2015 8.160.140,00
6.052.618,35 

74,17%

Jacundá, Município 
de Economia Verde         

Município de 
Jacundá

Município de 
Jacundá, estado  
do Pará

Apoiar o fortalecimento da gestão 
ambiental municipal por meio de:  
(i) estruturação física e operacional da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Turismo; (ii) expansão da capacidade 
de produção do viveiro municipal; 
e (iii) elaboração de estudo para a 
caracterização do território municipal

29.11.2011 792.200,00
199.352,05 

25,16%

Mamirauá             

Instituto de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
Mamirauá (IDSM)

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

Apoiar ações de manejo e gestão 
participativa nas reservas de 
desenvolvimento sustentável 
Mamirauá e Amanã, com pesquisa, 
desenvolvimento e disseminação de 
conhecimentos nos seguintes temas: 
agropecuária sustentável, manejo 
florestal madeireiro sustentável, 
manejo florestal não madeireiro 
sustentável, educação ambiental, 
proteção ambiental e monitoramento

18.12.2012 8.504.678,54
5.640.443,58 

66,32%
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PROJETOS APOIADOS

Projeto/
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 

desembolsado   

Mato Grosso 
Sustentável             

Estado de Mato 
Grosso

Estado de Mato 
Grosso, com foco 
em unidades 
de conservação 
estaduais e em 
quarenta municípios 
do bioma Amazônia

Apoiar: (i) a consolidação de unidades  
de conservação no bioma Amazônia;  
(ii) o fortalecimento da fiscalização e  
do licenciamento ambiental estadual; e  
(iii) a desconcentração e a descentralização 
da gestão ambiental estadual

3.12.2013 35.015.970,00
12.273.543,06 

35,05%

Monitoramento 
Ambiental por 
Satélites no Bioma 
Amazônia               

Instituto Nacional 
de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) 
e Fundação de 
Ciência, Aplicações e 
Tecnologia Espaciais 
(Funcate)

Bioma Amazônia

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

7.10.2014 66.952.436,00
66.952.436,00 

100,00%

Monitoramento  
da Cobertura 
Florestal na 
Amazônia Regional          

Organização 
do Tratado de 
Cooperação 
Amazônica (OTCA)

Amazônia Regional

Contribuir para o desenvolvimento 
da capacidade de monitoramento do 
desmatamento, das mudanças de uso 
da terra e do aproveitamento florestal 
nos países membros da OTCA

30.4.2013 23.693.641,00
23.693.641,00 

100,00%

Nascentes do Buriti

Município de 
Carlinda

Município de 
Carlinda, estado de 
Mato Grosso

Apoiar o fortalecimento da gestão 
ambiental municipal por meio da 
estruturação física da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Turismo; 
e ações de recuperação de 1.722 ha de 
áreas de preservação permanente (APP) 
no entorno de nascentes

2.8.2011 1.870.581,50
1.875.500,94 

100,00%

Néctar da Amazônia 

Instituto Peabiru

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

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

13.5.2014 2.030.000,00
2.030.000,00 

100,00%

Olhos d`Água da 
Amazônia - Fase II         

Município de  
Alta Floresta

Município de Alta 
Floresta, estado de 
Mato Grosso

Apoiar a recuperação de áreas 
degradadas e o desenvolvimento de 
atividades produtivas sustentáveis 
com vistas à regularização ambiental 
de propriedades rurais de agricultura 
familiar no município de Alta Floresta

11.6.2013 7.182.970,00
7.146.563,54 

99,49%

Pará Combatendo 
os Incêndios 
Florestais e 
Queimadas Não 
Autorizadas                            

Estado do Pará

Estado do Pará/ 
Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado 
do Pará

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

27.11.2012 16.830.280,00
16.830.280,00 

100,00%
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Projeto/
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Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 
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Pequenos Projetos 
Ecossociais na 
Amazônia            

Instituto Sociedade, 
População e 
Natureza (ISPN)

Estados de Mato 
Grosso, Tocantins 
e Maranhão, 
limitados ao bioma 
Amazônia

Apoiar a realização de quatro 
chamadas públicas que irão selecionar 
e financiar projetos socioambientais 
de pequeno valor voltados para 
agricultores familiares, povos e 
comunidades tradicionais em áreas do 
bioma Amazônia dos estados de Mato 
Grosso, Tocantins e Maranhão

3.7.2012 12.843.876,04
12.843.476,00 

100,00%

Pesca Sustentável

WWF – Brasil

Municípios de 
Manuel Urbano, 
Feijó e Tarauacá, no 
estado do Acre

Promover a adoção de medidas de 
manejo aliadas à celebração de acordos 
de pesca para reduzir a degradação 
de ecossistemas aquáticos, de modo 
a constituir alternativa econômica 
sustentável ao desmatamento, no 
estado do Acre

30.12.2013 3.205.943,00
3.205.943,00 

100,00%

Prevfogo/Ibama        

Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente 
e dos Recursos 
Naturais Renováveis 
(Ibama)

Majoritariamente 
bioma Amazônia, 
mas com 
fortalecimento da 
central de logística 
do Centro Nacional 
de Prevenção 
e Combate aos 
Incêndios Florestais 
(Prevfogo), em 
Brasília

Apoiar a estruturação física e 
operacional do Prevfogo e educação 
ambiental para sensibilizar e capacitar 
atores locais com a finalidade de 
monitorar, prevenir e combater 
incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas no bioma Amazônia

30.12.2013 14.717.270,00
4.715.621,81 

32,04%

Programa de 
Qualificação da 
Gestão Ambiental     

Instituto Brasileiro 
de Administração 
Municipal (Ibam)

Municípios do 
bioma Amazônia

Apoiar o fortalecimento da gestão 
ambiental em municípios do bioma 
Amazônia por meio da oferta de 
capacitação e assistência técnica; da 
disseminação de conhecimentos e 
informações em rede; e pelo estímulo 
à inovação e promoção da articulação 
com outras esferas de governo e da 
sociedade em geral, no âmbito das 
políticas públicas ambientais

18.12.2012 18.853.482,32
18.853.482,32 

100,00%

Programa 
Municípios Verdes                      

Estado do Pará

Cem municípios no 
estado do Pará

Apoiar a consolidação do CAR de 
imóveis rurais e o fortalecimento 
da gestão ambiental municipal de 
modo a contribuir para o combate ao 
desmatamento e à degradação florestal 
no estado do Pará

10.12.2013 82.378.560,00
41.190.342,00 

50,00%

Projeto Amazônia 
Indígena 
Sustentável   

Associação 
de Defesa 
Etnoambiental 
Kanindé

TIs Igarapé Lourdes 
(RO), Zoró (MT), Rio 
Guaporé (RO) e Rio 
Negro Ocaia (RO)

Contribuir para a implementação dos 
PGTAs das TIs Igarapé Lourdes e Zoró e 
para a elaboração dos PGTAs das TIs Rio 
Guaporé e Rio Negro Ocaia

4.12.2015 8.188.872,44
6.427.464,28

78,49%

Projeto de 
Desenvolvimento 
Socioeconômico 
Ambiental 
Integrado             

Estado de Rondônia/ 
Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 
Ambiental  
(Sedam-RO)   

Estado de Rondônia

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

21.1.2014 31.227.392,40
10.642.000,00 

32,58%
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Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 

desembolsado   

Projeto Integrado 
da Amazônia        

Empresa Brasileira 
de Pesquisa 
Agropecuária 
(Embrapa) e 
Fundação Eliseu 
Alves (FEA)

Bioma Amazônia

Promover a produção e a disseminação 
de conhecimentos e tecnologias 
voltados para recuperação, conservação 
e uso sustentável do bioma Amazônia, 
por meio do apoio à execução dos 
projetos das unidades descentralizadas 
da Embrapa selecionados por meio de 
chamada interna

29.12.2015 33.691.380,00
1.523.298,00 

4,52%

Proteção 
Etnoambiental de 
Povos Indígenas 
Isolados e de 
Recente Contato na 
Amazônia

Centro de Trabalho 
Indigenista (CTI)

Bioma Amazônia

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

28.10.2014 19.043.330,00
18.479.326,55 

97,04%

Proteção Florestal 
Tocantins                 

Estado do Tocantins

A área de alcance 
das ações que serão 
realizadas pelo 
Batalhão de Proteção 
Ambiental do 
CBMTO, localizado 
no município 
de Araguaína, 
no norte do 
estado; essa área 
será estendida ainda 
às áreas protegidas 
do estado, como 
os corredores 
ecológicos federais 
Araguaia-
Bananal, Paranã-
Pirineus e Jalapão-
Chapada das 
Mangabeiras, 
presentes 
no território 
tocantinense

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

27.3.2012 5.000.000,00
4.958.910,00 

99,18%

Quintais 
Amazônicos    

Centro de Estudos 
da Cultura e do 
Meio Ambiente da 
Amazônia (Rioterra)

Estado de Rondônia, 
nos municípios 
de Machadinho 
d'Oeste, Cujubim e 
Itapuã do Oeste

Apoiar agricultores familiares e 
assentados da reforma agrária no 
estado de Rondônia, residentes nos 
municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim 
e Machadinho d'Oeste, para: (i) a 
inscrição das propriedades rurais no 
CAR; e (ii) o plantio e a realização de 
pesquisas de sistemas agroflorestais para 
a recuperação de áreas alteradas ou 
degradadas em reservas legais e áreas de 
preservação permanente

30.7.2013 9.117.000,00
8.891.687,09 

97,53%

(Continua)
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Projetos em execução

(Continuação)

PROJETOS APOIADOS

Projeto/
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 

desembolsado   

Rondônia  
Mais Verde

Estado de Rondônia

Área de alcance  
das ações que serão 
desenvolvidas a 
partir da Base de 
Operações Aéreas  
e Terrestres – a  
ser instalada na 
capital Porto  
Velho – e das quatro 
maiores unidades 
operacionais 
dos bombeiros 
localizadas nos 
municípios de 
Ji-Paraná, Guajará-
Mirim, Cacoal 
e Vilhena, que 
também receberão 
equipamentos 
com recursos do 
projeto. A área 
de abrangência 
também englobará 
importantes áreas 
de preservação e 
proteção ambiental, 
com destaque 
para os Parques 
Nacionais de Pacaás 
e Serra da Cutia

Apoiar as ações de monitoramento, 
prevenção e combate ao 
desmatamento decorrente de 
incêndios florestais e queimadas não 
autorizadas no estado de Rondônia 
por meio de capacitação e de aquisição 
de materiais e equipamentos para 
a instrumentalização: (i) da Base de 
Operações Aéreas e Terrestres do 
Corpo de Bombeiros Militar, a ser 
construída pelo estado na capital 
Porto Velho; e (ii) de quatro unidades 
operacionais, localizadas em outros 
municípios do estado

11.9.2012 15.040.500,00
10.630.751,90 

70,68%

SDS Amazonas         

Estado do 
Amazonas

População de Boca 
do Acre, Lábrea, 
Apuí e Novo 
Aripuanã

Apoiar o fortalecimento da gestão 
ambiental em áreas sob intensa pressão 
pelo desmatamento no estado do 
Amazonas por meio da elaboração de 
marcos legais de cadastramento (CAR); 
do incentivo à regularização ambiental 
e fundiária; do aprimoramento 
dos mecanismos de licenciamento 
e monitoramento ambiental; e da 
recuperação de áreas desmatadas por 
meio de reflorestamentos com função 
econômica e ecológica

17.8.2010 20.000.000,00
17.575.286,19 

87,87%

Semeando 
Amazônia 
Sustentável         

Associação 
do Centro de 
Tecnologia 
Alternativa (CTA)    

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

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

2.9.2014 3.238.032,00
2.456.955,37 

75,88%

Semeando  
Novos Rumos  
em Cotriguaçu

Município de 
Cotriguaçu

Município de 
Cotriguaçu (MT)

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

22.7.2014 1.981.511,00
1.340.297,41 

67,64%

(Continua)
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Projetos em execução

(Continuação)

PROJETOS APOIADOS

Projeto/
Responsável

Abrangência 
territorial

Objetivo
Data da 

aprovação

Valor do apoio 
do Fundo 

Amazônia (R$)

Valor (R$)/ 
Percentual 

desembolsado   

Sementes do  
Portal - Fase II                      

Instituto Ouro 
Verde (IOV)

Oito municípios da 
região conhecida 
como Portal da 
Amazônia, no 
extremo norte 
de Mato Grosso: 
Apiacás, Alta 
Floresta, Carlinda, 
Colíder, Nova Canaã 
do Norte, Nova 
Guarita, Nova Santa 
Helena, Terra Nova 
do Norte

Apoiar a recuperação de áreas 
degradadas e o fortalecimento da 
agricultura familiar na região do 
Portal da Amazônia, no estado 
de Mato Grosso, por meio da 
implantação e consolidação de SAFs, 
com plantio e enriquecimento de 
agroflorestas, estruturação de canais 
de comercialização de produtos e 
sementes e realização de pesquisas

1.10.2013 16.086.000,00
13.442.603,55 

83,57%

Sentinelas  
da Floresta          

Cooperativa dos 
Agricultores do 
Vale do Amanhecer  
(Coopavam)

Oito municípios 
do noroeste do 
estado de Mato 
Grosso: Aripuanã, 
Brasnorte, 
Castanheira, 
Colniza, Cotriguaçu, 
Juara, Juína e 
Juruena

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

4.2.2014 5.288.817,00
5.175.522,50 

97,85%

Sociobiodiversidade 
Produtiva no Xingu              

Instituto 
Socioambiental 
(ISA)

Bacia do rio Xingu, 
compreendendo 
11 municípios do 
estado de Mato 
Grosso e dois do 
Pará

Apoiar a estruturação e o 
fortalecimento das cadeias de valor 
da sociobiodiversidade na bacia do 
Xingu, abrangendo sementes e mudas 
florestais, borracha, castanha, pequi e 
frutas, entre as populações indígenas, 
extrativistas e agricultores familiares, 
visando o aumento da qualidade de 
vida dessas populações e a produção 
sustentável, agroflorestal e extrativista

3.12.2013 8.023.856,00
8.023.856,00 

100,00%

Valorização do 
Ativo Ambiental 
Florestal            

Estado do Acre

Estado do Acre

Fomentar práticas sustentáveis de 
redução do desmatamento, com 
pagamento por serviços ambientais, 
valorizando o ativo ambiental 
e florestal para consolidar uma 
economia limpa, justa e competitiva, 
fundamentada no zoneamento 
ecológico-econômico

26.10.2010 60.000.000,00
53.155.804,77 

88,59%



Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 159

ANEXOS



Relatório de atividades 2017 | Fundo Amazônia 160

Anexo 1

ANEXO 1 – Relatório de Auditoria e 
Demonstrações Financeiras do Fundo Amazônia
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Anexo 2

ANEXO 2 – Relatório de asseguração 
limitada dos auditores independentes
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ANEXO 3 – Diretrizes e critérios para  
aplicação dos recursos e focos de atuação  
para o biênio 2017-2018

Projetos na Amazônia Legal Projetos no Brasil fora da Amazônia Legal Projetos em outros países tropicais

A Critérios orientadores G1-G4 Critérios orientadores H1-H3 Critérios orientadores

B
Condicionantes mínimos  
para projetos

G5-G14
Condicionantes mínimos  
para projetos

H4-H11
Condicionantes mínimos  
para projetos

C
Modalidades de aplicação  
dos recursos

G15-G16
Modalidades de aplicação  
dos recursos

H12-H13
Modalidades de aplicação  
dos recursos

D Restrição de uso dos recursos G17-G19 Restrição de uso dos recursos H14-H16 Restrição de uso dos recursos

E
Critérios de equidade na aplicação 
dos recursos

G20
Critérios de equidade na aplicação 
dos recursos

H17
Critérios de equidade na 
aplicação dos recursos

F
Limitações na aplicação  
dos recursos 

Focos para o apoio do Fundo Amazônia no biênio 2017-2018

I1-I3 Orientações gerais

I4-I6 Modalidades operacionais

I7-I10 Amazônia Legal – Eixo Monitoramento e Controle

I11-I13 Amazônia Legal – Eixo Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis

I14-I18 Amazônia Legal – Eixo Ordenamento Fundiário e Territorial 

I19-I24 Amazônia Legal – Foco Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos

I25-I26 O apoio do Fundo Amazônia no Brasil fora da Amazônia Legal

I27 O apoio do Fundo Amazônia em outros países tropicais

CONSOLIDADO EM: 20.10.2017
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Diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do Fundo  
Amazônia na Amazônia Legal

Área de aplicação Limite de aplicação do total dos recursos disponíveis no ano Tabelas 

Projetos na Amazônia Legal Sem limite A-F

A. CRITÉRIOS ORIENTADORES 

Código Critérios

A1 Temático

A2 Geográfico 

A3 
Diversidade de atores envolvidos e  
governança compartilhada

A4 Público-alvo 

A5 Relevância 

 
B. CONDICIONANTES MÍNIMOS PARA PROJETOS 

Código Condicionantes 

B1 Indicadores de resultados

B2 Proponentes/executores 

B3 Participação social 

B4 Coerência com áreas temáticas Fundo Amazônia 

B5 
Coerência com o PPCDAm, os PPCDs estaduais e a 
Proveg 

B6 Coerência com a ENREDD+ 

B7 Adicionalidade de recursos 

B8 Contrapartida 

B9 Base territorial 

B10 Publicidade e transparência 

B11 Sustentabilidade do projeto 

B12 Desconcentração dos recursos

B13 Benefícios de uso coletivo

B14
Não substituição de outras fontes de 
financiamento

C. MODALIDADES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Código Modalidades

C1 Aplicação direta – Investimento 

C2 Aplicação direta – Custeio 

C3 Pagamento por serviços ambientais 

C4 Aplicação indireta

 
D. RESTRIÇÃO DE USO DOS RECURSOS 

Código Restrições

D1 Diárias 

D2 Pagamento de pessoas físicas 

D3 Impostos e tributos 

 
E. CRITÉRIOS DE EQUIDADE DE APLICAÇÃO  
DOS RECURSOS 

Código Critérios 

E1 Equidade na aplicação de recursos por Estado 

E2 Equidade por tipo de proponente

 
F. LIMITAÇÕES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Código Limitações 

F1 Projetos com fins econômicos

F2
Projetos com fins econômicos de apoio a grupos 
sociais fragilizados

F3

Projetos com fins econômicos de pesquisa 
científica e tecnológica desenvolvidos em 
cooperação entre instituições tecnológicas (IT)  
e entidades com fins econômicos
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CRITÉRIOS ORIENTADORES

A1 – Temático

O Fundo Amazônia apoia projetos nas seguintes áreas temáticas: 

• Gestão de florestas públicas e áreas protegidas;

• Controle, monitoramento e fiscalização ambiental;

• Manejo florestal sustentável;

• Atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da vegetação;

• Zoneamento ecológico e econômico, ordenamento territorial e regularização fundiária;

• Conservação e uso sustentável da biodiversidade; e

• Recuperação de áreas desmatadas.

Os projetos deverão seguir os focos estabelecidos nessas diretrizes na Tabela I.

A2 – Geográfico

• Projetos realizados nos municípios prioritários para prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento (a definição desses 
municípios é realizada em conformidade com o art. 2 do Decreto 6.321/2007); 

• Projetos realizados nos municípios sob área de influência de grandes obras de infraestrutura;

• Projetos realizados nos municípios/regiões com maior conservação da cobertura florestal; e 

• Projetos realizados em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade ou a melhoria do status de conservação das espécies 
da fauna e da flora ameaçadas de extinção.

A3 – Diversidade de atores envolvidos e governança compartilhada

Projetos que envolvam a articulação entre diversos atores, do setor público, privado, terceiro setor ou comunidades locais, com 
estrutura de governança compartilhada.

A4 – Público-alvo

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

A5 – Relevância

Projetos com maior potencial de replicabilidade; e

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

CONDICIONANTES MÍNIMOS PARA PROJETOS

B1 – Indicadores de resultados

Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados aos objetivos do Fundo Amazônia.

B2 – Proponentes/executores

Projeto deve incluir anuência de todos os parceiros e coexecutores.

B3 – Participação social

Projetos envolvendo comunidades tradicionais e povos indígenas devem, obrigatoriamente, apresentar documento que  
comprove o consentimento prévio dessas comunidades ou de suas instituições representativas. As comunidades envolvidas  
deverão ser explicitadas no projeto.

B4 – Coerência com áreas temáticas Fundo Amazônia

Projeto deve se enquadrar em pelo menos uma área temática do Decreto 6.527/2008.

B5 – Coerência com o PPCDAm, os PPCDs estaduais ou a Proveg

Projeto deve demonstrar clara coerência com ações previstas no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 
(PPCDAm), nos planos estaduais de prevenção e combate ao desmatamento (PPCD) e, quando cabível, com a Política Nacional de 
Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg).

B6 – Coerência com a ENREDD+

Projeto deve demonstrar clara coerência com a Estratégia Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes 
do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e 
Aumento de Estoques de Carbono Florestal (ENREDD+).
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B7 – Adicionalidade de recursos

Projetos devem respeitar o princípio da adicionalidade aos orçamentos públicos diretos destinados às áreas de aplicação do Fundo 
Amazônia. Na aplicação desse critério, poderão ser considerados os seguintes aspectos: 

• orçamento médio público direto executado nos 2 (dois) anos anteriores no orçamento público investido na ação proposta; 

• variação do orçamento da instituição ou órgão responsável comparado com a variação do orçamento do ente federativo a que se 
vincula ou integra (em relação ao ano anterior); e

• previsão nos planos plurianuais de governo vigentes (PPAs).

B8 – Contrapartida

Deve apresentar contrapartida e/ou contribuições não financeiras, demonstrando adicionalidades aos recursos tomados no Fundo 
Amazônia e produzindo um efeito multiplicador para os investimentos do fundo. As contrapartidas podem se dar na forma de recursos 
financeiros diretamente investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas indiretas.

B9 – Base territorial

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

B10 – Publicidade e transparência

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

B11 – Sustentabilidade do projeto

Apresentar estratégias de sustentação dos resultados do projeto após a implantação.

B12 – Desconcentração dos recursos

Deve-se buscar equilibrar, no conjunto da atuação do fundo, o apoio a todas as suas áreas temáticas, de acordo com as prioridades que 
forem definidas.

B13 – Resultados dos projetos com fins econômicos

Os resultados dos projetos com fins econômicos devem priorizar benefícios coletivos ou públicos, relacionados a:

• infraestrutura produtiva, serviços e insumos de uso coletivo, sem prejuízo da apropriação individual de benefícios pelo público-alvo 
do Fundo Amazônia (item A4); 

• estudos e levantamentos com resultados disponibilizados à  coletividade; 

• treinamento e capacitação abertos à coletividade; 

• desenvolvimento tecnológico com resultados abertos à  coletividade, sempre que viável;

• inovações replicáveis e de aplicação prática; e

• outros benefícios coletivos identificados no processo de avaliação dos projetos.

B14 – Não substituição de outras fontes de financiamento

Os recursos do Fundo Amazônia não podem substituir outras fontes de financiamento disponíveis.

MODALIDADES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

C1 – Aplicação direta – Investimento

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. Inclui investimentos em 
construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabelecimento de iniciativas. Os projetos podem envolver o emprego de 
mais de uma modalidade.

C2 – Aplicação direta – Custeio

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. Inclui gastos de  
viagem/missões de campo, consultorias de pessoa física ou jurídica, materiais de campo e comunicação, entre outros. Os projetos 
podem envolver o emprego de mais de uma modalidade.

C3 – Pagamento por serviços ambientais

Pagamentos realizados aos provedores de serviços ambientais. Os projetos podem envolver o emprego de mais de uma modalidade.

C4 – Aplicação indireta

Aplicações indiretas por intermédio de iniciativas agregadoras de pequenos projetos, aí incluídos fundos e outras organizações 
implementadoras de projetos.
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RESTRIÇÃO DE USO DOS RECURSOS

D1 – Diárias

Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no 
exercício de função pública. Não se aplica essa restrição em caso de financiamento a atividades de pesquisa.

D2 – Pagamento de pessoas físicas

Não poderão ser efetuados pagamentos de salários ou qualquer tipo de remuneração a agentes públicos, tais como servidores, 
empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no exercício de função pública nas três esferas de governo (não se aplica a 
restrição ao pagamento de bolsas de estudo ou pesquisa especificamente relacionadas ao projeto).

D3 – Impostos e tributos

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

CRITÉRIOS DE EQUIDADE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

E1 – Equidade na aplicação de recursos por estado

Evitar a concentração de recursos de projetos em um mesmo estado. 

E2 – Equidade por tipo de proponente

Evitar a concentração de recursos entre os tipos de proponentes: órgãos públicos, instituições de pesquisa e organizações da sociedade 
civil. No contexto do Fundo Amazônia, incluem-se em sociedade civil as organizações não governamentais, representações de classe, 
empresas e outras instituições de direito privado.

LIMITAÇÕES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

F1 – Projetos com fins econômicos

Participação máxima do Fundo Amazônia: 

90% para projetos que envolvam micro e pequenas empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita operacional 
bruta anual menor ou igual a R$ 3,6 milhões;

70% para projetos que envolvam médias empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita operacional bruta anual 
maior que R$ 3,6 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões;

50% para projetos que envolvam grandes empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita operacional bruta anual 
maior que R$ 300 milhões.

Observação: Na hipótese de início de atividades no próprio ano-calendário, os limites acima referidos serão proporcionais ao número 
de meses em que a pessoa jurídica houver exercido atividade, desconsideradas as frações de meses. Nos casos de empresas em 
implantação, será considerada a projeção anual de vendas utilizada no empreendimento, levando-se em conta a capacidade total 
instalada. Quando a empresa for controlada por outra empresa ou pertencer a um grupo econômico, a classificação do porte se dará 
considerando-se a receita operacional bruta consolidada.

F2 – Projetos com fins econômicos de apoio a grupos sociais fragilizados

Participação máxima do Fundo Amazônia, em casos devidamente justificados: 100%. Os resultados econômicos que resultem dos projetos 
de apoio a grupos sociais fragilizados deverão ser distribuídos aos integrantes destes, independentemente de quem seja o proponente.
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F3 – Projetos com fins econômicos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos em cooperação entre instituições 
tecnológicas (ITs) e entidades com fins econômicos

Participação máxima do Fundo Amazônia:

90% para projetos que envolvam micro e pequenas empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita operacional 
bruta anual menor ou igual a R$ 3,6 milhões;

80% para projetos que envolvam médias empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita operacional bruta anual 
maior que R$ 3,6 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões;

70% para projetos que envolvam grandes empresas, cooperativas ou associações de produtores com receita operacional bruta anual 
maior que R$ 300 milhões.

• Os beneficiários dos recursos financeiros do Fundo Amazônia serão as instituições tecnológicas (ITs) e/ou instituições de apoio (IAs). 

• Instituição tecnológica (IT): pessoa jurídica de direito público interno ou entidade direta ou indiretamente por ela controlada ou 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tenham por missão institucional, entre outras, executar atividades de 
pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, bem como desenvolvimento tecnológico.

• Instituições de apoio (IA): instituições sem fins lucrativos criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e 
extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições de ensino superior e de pesquisa 
científica e tecnológica e instituições criadas ao amparo da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que tenham essa mesma 
finalidade.

• As empresas e/ou demais entidades com fins econômicos com interesse estratégico nas pesquisas não serão beneficiárias diretas dos 
recursos. Elas serão intervenientes nas operações de financiamento e deverão aportar contrapartida financeira complementando os 
recursos do Fundo Amazônia.

• São apoiáveis os investimentos realizados em benefício da instituição tecnológica (IT), com propósito específico de atender aos 
objetivos do projeto.

• A participação na propriedade intelectual e nos resultados econômicos provenientes da exploração das criações resultantes do 
projeto obedecerá aos dispositivos previstos na Lei da Inovação (Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004). Assim, as partes deverão 
prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados. Essas serão asseguradas, desde que 
previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria 
e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes no projeto.

• Durante a etapa de análise, o BNDES verificará aspectos relacionados aos direitos de propriedade intelectual resultantes do projeto 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação com o intuito de evitar, quando pertinente, práticas restritivas de utilização e cessão 
desses direitos. Além dos aspectos referidos, o BNDES verificará, também, na etapa de análise, os critérios de rateio dos resultados 
financeiros do projeto.
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Diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia em 
projetos de desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do 
desmatamento no Brasil fora da Amazônia Legal

Área de aplicação Limite de aplicação do total dos recursos Tabelas 

Projetos no Brasil fora da Amazônia 
Legal e em outros países tropicais 

20% G e H

CRITÉRIOS ORIENTADORES

G1 – Diversidade de atores envolvidos e governança compartilhada

Projetos que envolvam a articulação entre diversos atores, do setor público, privado, terceiro setor ou comunidades locais, com 
estrutura de governança compartilhada. 

G2 – Relevância

Projetos que desenvolvam e implementem metodologia de monitoramento de longo prazo para REDD+.

G3 – Escala

No âmbito do apoio no Brasil fora da Amazônia Legal, terão prioridade os projetos de sistema de monitoramento por bioma, 
de caráter permanente, que contribuam para o monitoramento em escala nacional e de sistema de controle do desmatamento, 
queimadas e incêndios florestais, conforme planos de prevenção e controle.

G4 – Escopo

Projetos de cadastramento ambiental rural (CAR) e de integração dos dados de gestão florestal estaduais ao Sistema Nacional de 
Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) são considerados parte dos sistemas de controle ambiental.

CONDICIONANTES MÍNIMOS PARA PROJETOS

G5 – Indicadores de resultado

Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados à implantação de sistema de monitoramento de 
desmatamento ou degradação florestal.

G6 – Proponentes/executores

Projeto deve incluir anuência de todos os parceiros e coexecutores.

G7 – Participação social

Projetos envolvendo comunidades tradicionais e povos indígenas devem, obrigatoriamente, apresentar documento que comprove o 
consentimento prévio dessas comunidades ou de suas instituições representativas. As comunidades envolvidas deverão ser explicitadas 
no projeto. 

G8 – Contribuição para REDD+

Projeto deve contribuir direta ou indiretamente para levar à REDD+. 

G9 – Adicionalidade de recursos

Projetos devem representar adicionalidade aos orçamentos públicos destinados às áreas de aplicação do Fundo Amazônia. Na 
aplicação desse critério, poderão ser considerados os seguintes aspectos: orçamento médio público direto executado nos 2 (dois) anos 
anteriores no orçamento público investido na ação proposta; variação do orçamento da instituição/órgão responsável comparado com 
a variação do orçamento do ente federativo a que se vincula ou integra (em relação ao ano anterior); e previsão nos planos plurianuais 
(PPA) de governo vigentes.

G10 – Contrapartida

Deve apresentar contrapartida e/ou contribuições não financeiras, demonstrando adicionalidades aos recursos tomados no Fundo 
Amazônia e produzindo um efeito multiplicador para os investimentos do fundo. As contrapartidas podem se dar na forma de recursos 
financeiros diretamente investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas indiretas. 
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G11 – Base territorial

Projetos devem abordar prioritariamente o monitoramento da vegetação de um bioma por completo.

G12 – Publicidade e transparência

Sistemas de monitoramento apoiados pelo Fundo Amazônia devem ser constituídos com base em plataformas que permitam ampla 
divulgação, transparência e acesso aos dados produzidos, por meio da internet. 

G13 – Sustentabilidade do projeto

Demonstração da capacidade de sustentação econômica do projeto após a sua implantação.

G14 – Desconcentração dos recursos

Deve-se buscar equilibrar, no conjunto da atuação do fundo, o apoio a todas as suas áreas temáticas, de acordo com as prioridades que 
forem definidas. 

MODALIDADES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

G15 – Aplicação direta – Investimento

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. Inclui investimentos em 
construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabelecimento de iniciativas.  Os projetos podem envolver o emprego de 
mais de uma modalidade.

G16 – Aplicação direta – Custeio

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. Inclui gastos de  
viagem/missões de campo, consultorias de pessoa física ou jurídica, materiais de campo e comunicação, entre outros. Os projetos 
podem envolver o emprego de mais de uma modalidade.

RESTRIÇÃO DE USO DOS RECURSOS

G17 – Diárias

Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no 
exercício de função pública. Não se aplica essa restrição em caso de financiamento a atividades de pesquisa. 

G18 – Pagamento de pessoas físicas

Não poderão ser efetuados pagamentos de salários ou qualquer tipo de remuneração a agentes públicos, tais como servidores, 
empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no exercício de função pública nas três esferas de governo (não se aplica a 
restrição ao pagamento de bolsas de estudo ou pesquisa especificamente relacionadas ao projeto). 

G19 – Impostos e tributos

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

CRITÉRIOS DE EQUIDADE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

G20 – Equidade na aplicação de recursos por estado

Evitar a concentração de recursos de projetos em um mesmo estado.
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Diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia em 
projetos de desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do 
desmatamento em outros países tropicais

Área de aplicação Limite de aplicação do total dos recursos Tabelas 

Projetos no Brasil fora da Amazônia 
Legal e em outros países tropicais 

20% G e H

CRITÉRIOS ORIENTADORES

H1 – Diversidade de atores envolvidos e governança compartilhada

Projetos que envolvam a articulação entre diversos atores, do setor público, privado, terceiro setor ou comunidades locais, com 
estrutura de governança compartilhada. Projetos que envolvam articulação regional.

H2 – Relevância

Países com maior cobertura florestal.

H3 – Escopo

Em outros países tropicais, o apoio do Fundo Amazônia será limitado a projetos que contribuam para a criação ou o aprimoramento 
de sistemas de monitoramento da cobertura florestal e sistemas de controle do desmatamento.

Entende-se por sistemas de monitoramento da cobertura florestal a aplicação de técnicas que envolvam o processamento (exemplo: 
georreferenciamento, realces e classificação) de imagens da superfície terrestre (satelitais ou aerotransportadas) para fins de mapeamento 
da cobertura e do uso do solo, do desmatamento, da degradação florestal e da recuperação florestal (regeneração e reflorestamentos), com 
o uso da informação produzida (exemplo: elaboração de mapas, análises espaciais e estatísticas) para o subsídio à gestão florestal. Entende-
se por sistemas de controle do desmatamento a elaboração de planos de ação para a redução do desmatamento, o desenvolvimento 
de plataformas de mensuração, reporte e verificação dos dados sobre a cobertura florestal, organização, gestão e disponibilização de 
informações sobre o processo de supressão da floresta, como planos de manejo, autorizações, licenças, guias de comercialização e transporte 
e outros documentos de controle florestal. Inclui-se ainda o apoio à criação e ao aprimoramento de sistemas de rastreabilidade de produtos 
florestais (definição de metodologias e procedimentos, desenvolvimento de base de dados e sistemas de gestão da informação).

CONDICIONANTES MÍNIMOS PARA PROJETOS

H4 – Indicadores de resultado

Projeto deve incluir indicadores de resultado mensuráveis e diretamente relacionados à implantação de sistema de monitoramento de 
desmatamento ou degradação florestal.

H5 – Proponentes/executores

Projeto deve ser apresentado pelo governo central do país beneficiário, por instituições multilaterais ou, ainda, por instituições 
brasileiras governamentais, devendo contar com a anuência formal, nos dois últimos casos, do governo central do país que se 
beneficiará com as ações a serem desenvolvidas pelo projeto. 

H6 – Contribuição para REDD+

Projeto deve contribuir direta ou indiretamente para levar à REDD+. 

H7 – Contrapartida

Deve apresentar contrapartida e/ou contribuições não financeiras, demonstrando adicionalidade aos recursos tomados no Fundo 
Amazônia e produzindo um efeito multiplicador para os investimentos do fundo. Poderão ser considerados os seguintes aspectos: 
orçamento médio direto executado nos 2 (dois) anos anteriores no orçamento público investido na ação proposta; variação do orçamento 
da instituição ou órgão responsável comparado com o orçamento do ente federativo a que se vincula ou integra (em relação ao ano 
anterior); e previsão nos planos plurianuais de governo vigentes. As contrapartidas podem se dar na forma de recursos financeiros 
diretamente investidos no projeto ou pela oferta de infraestrutura, pessoal e outras formas indiretas.

H8 – Publicidade e transparência

Sistemas de monitoramento apoiados pelo Fundo Amazônia devem ser constituídos com base em plataformas que permitam ampla 
divulgação, transparência e acesso aos dados produzidos, por meio da internet.

H9 – Sustentabilidade do projeto

Demonstração da capacidade de sustentação econômica do projeto após a implantação.
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CONDICIONANTES MÍNIMOS PARA PROJETOS (cont.)

H10 – Desconcentração dos recursos

Deve-se buscar equilibrar, no conjunto da atuação do fundo, o apoio a todas as suas áreas temáticas, de acordo com as prioridades que 
forem definidas. 

H11 – Etapa prévia

Como etapa de consideração de projetos internacionais, o BNDES solicitará, previamente ao seu processo de enquadramento de 
projetos, avaliação formal do Ministério das Relações Exteriores (MRE) sobre a prioridade e os impactos do projeto no que se refere às 
relações externas do Brasil.

MODALIDADES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

H12 – Aplicação direta – Investimento

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. Inclui investimentos em 
construções, equipamentos, treinamento e capacitação para estabelecimento de iniciativas. Os projetos podem envolver o emprego de 
mais de uma modalidade.

H13 – Aplicação direta – Custeio

Aplicações realizadas diretamente pelos executores dos projetos, inclusive através de contratação de terceiros. Inclui gastos de viagem/
missões de campo, consultorias de pessoa física ou jurídica, materiais de campo e comunicação, entre outros. Os projetos podem 
envolver o emprego de mais de uma modalidade.

RESTRIÇÃO DE USO DOS RECURSOS

H14 – Diárias

Não poderão ser pagas diárias para agentes públicos, tais como servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no 
exercício de função pública. Não se aplica essa restrição em caso de financiamento a atividades de pesquisa. 

H15 – Pagamento de pessoas físicas

Não poderão ser efetuados pagamentos de salários ou qualquer tipo de remuneração a agentes públicos, tais como servidores, 
empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no exercício de função pública nas três esferas de governo (não se aplica a 
restrição ao pagamento de bolsas de estudo ou pesquisa especificamente relacionadas ao projeto). 

H16 – Impostos e tributos

Os recursos não poderão ser aplicados em pagamento de tributos ou impostos que não sejam inerentes ou parte integrante do custeio 
ou investimentos realizados pelo projeto.

CRITÉRIOS DE EQUIDADE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

H17 – Equidade na aplicação de recursos por país

Evitar a concentração de recursos de projetos em um mesmo país.
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Focos para o apoio do Fundo Amazônia no biênio 2017-2018

ORIENTAÇÕES GERAIS

I1 – Focos para o biênio 2017-2018

Nos itens a seguir, são definidos os focos de atuação do Fundo Amazônia para o biênio 2017-2018 e estabelecidos diretrizes e critérios 
adicionais. Caso não tenha ocorrido a revisão desses focos até 31 de dezembro de 2018, os focos aqui definidos terão vigência até a 
reunião imediatamente subsequente do Comitê Orientador do Fundo Amazônia ou até a aprovação das novas diretrizes. 

I2 – Condicionantes do apoio aos estados

O apoio a novos projetos apresentados por governos estaduais estará condicionado a que o estado interessado esteja em processo de 
implantação do CAR em seu território, com recursos do Fundo Amazônia, próprios ou de outras fontes, devendo ser priorizados os novos projetos 
apresentados por estados que estejam integrados ou em processo de integração ao Sinaflor, em cumprimento ao art. 35 da Lei 12.651/2012.

Deverá ser incluída nos contratos do Fundo Amazônia com os estados da Amazônia Legal obrigação contratual prevendo a revisão, 
pelos estados, de seus planos de prevenção e combate ao desmatamento (PPCD), caso estejam desatualizados, bem como obrigação de 
produzir e divulgar anualmente um relatório de monitoramento de seus PPCDs.

I3 – Excepcionalização à condicionante de adicionalidade de recursos na Amazônia Legal

Projetos que visem dar continuidade ou aprimorar a fiscalização ambiental e o controle do desmatamento, apresentados por órgãos 
ou instituições públicas federais ou estaduais com mandato legal para realizar ações de fiscalização, no âmbito do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente (Sisnama), e projetos relacionados ao item I12 poderão, excepcionalmente, ser dispensados da condicionante mínima 
de adicionalidade de recursos, citada no item B7. Para tanto, serão necessárias a realização de uma consulta formal ao Ministério do 
Meio Ambiente e a apresentação de declaração do referido órgão/instituição proponente no sentido de que inexiste fonte de recursos 
disponíveis para o apoio financeiro pleiteado. A justificativa técnica e a declaração acima mencionadas são documentos obrigatórios e 
conjuntos à proposta protocolada formalmente no BNDES, o qual verificará, para fins de enquadramento, aderência à condicionante 
no âmbito dos contratos de doação ao Fundo Amazônia.

MODALIDADES OPERACIONAIS

I4 – Modalidades operacionais 

Os focos aqui definidos serão apoiados por meio da apresentação direta de projetos estruturantes ou de projetos selecionados através 
de chamadas públicas promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia (BNDES) ou por intermédio de instituições parceiras.

O apoio a projetos de desenvolvimento científico e tecnológico se dará exclusivamente pela modalidade chamada pública (promovida 
diretamente pelo Fundo Amazônia/BNDES ou por intermédio de instituição parceira) ou por meio de projetos estruturantes que tenham 
por objetivo o subsídio à formulação ou à implementação de políticas públicas, conforme critérios a serem definidos pelo COFA. 

Poderão ser definidos pelo COFA critérios orientadores para induzir a apresentação de projetos aderentes aos focos do biênio, que 
estabeleçam aspectos como público-alvo, escopo mínimo, itens apoiáveis, prazos e outras condicionantes. 

I5 – Projeto estruturante

Projeto estruturante é aquele que atenda cumulativamente aos critérios a seguir:

a. contribua para a implementação de uma política pública; 

b. seja resolutivo em relação à situação problema; e

c. tenha escala no território (sempre que o projeto desenvolva as suas ações no território).

Os projetos estruturantes poderão ser propostos por: (i) entidades do Governo Federal; (ii) entidades dos governos estaduais;  
(iii) organizações privadas sem fins lucrativos; ou (iv) empresas. Será considerado atendido o critério “ter escala no território” 
quando, por exemplo, as ações do projeto abrangerem em sua totalidade um conjunto de municípios, de assentamentos ou de áreas 
protegidas, uma região estadual de planejamento, o entorno de grandes obras de infraestrutura etc. A definição da escala territorial 
deve ser balizada de acordo com as características do projeto e as respectivas políticas públicas.  

I6 – Chamada pública

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

O Fundo Amazônia estará aberto permanentemente à apresentação, por instituições parceiras, de pedidos de colaboração financeira 
que busquem o seu apoio para a realização de chamadas públicas de projetos, com foco nas ações priorizadas para o biênio 2017-2018 
na Amazônia Legal.  

As chamadas públicas promovidas diretamente pelo Fundo Amazônia ou apoiadas indiretamente por meio das instituições parceiras 
deverão ser objeto de publicidade, com a sua divulgação na página na internet do Fundo Amazônia ou das instituições parceiras 
responsáveis, conforme o caso.
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AMAZÔNIA LEGAL – EIXO MONITORAMENTO E CONTROLE

I7 – Fiscalização e combate a crimes e infrações ambientais

Promoção da fiscalização, investigação e combate a crimes e infrações ambientais, incluindo o apoio: (i) ao aumento da capacidade 
de fiscalização ambiental, de investigação e de combate dos governos federal e estaduais; (ii) à integração dos sistemas estaduais de 
inteligência e fiscalização aos sistemas federais; (iii) a ações integradas de fiscalização, envolvendo órgãos estaduais de meio ambiente, 
Ibama, Funai e ICMBio; (iv) à informatização integrada dos dados de gestão florestal estaduais ao Sinaflor, inclusive autorizações de 
supressão de vegetação e de planos de manejo; e (v) destinação de bens apreendidos.

I8 – Implementação e efetivação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e regularização ambiental

Promoção do processo de regularização ambiental por meio de: (i) apoio à inscrição no CAR de pequenas propriedades ou posses 
rurais familiares (até quatro módulos fiscais), terras indígenas e quilombolas; (ii) suporte à integração dos sistemas estaduais de CAR 
ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) e adaptação de módulos complementares de análise e monitoramento, de gestão dos 
programas de regularização ambiental (PRA) dos estados e de cotas de reserva ambiental (CRA); (iii) apoio ao desenvolvimento e à 
implementação dos PRAs; (iv) suporte às atividades para a validação das inscrições no CAR; (v) apoio à elaboração e à validação dos 
projetos de recuperação de áreas degradadas e alteradas (Prada) de pequenas propriedades ou posses rurais familiares; e (vi) apoio à 
estruturação e à operacionalização do monitoramento da regularidade ambiental dos imóveis rurais.

O apoio à implantação do CAR e à regularização ambiental dos imóveis rurais será feito prioritariamente através de operações com os 
estados, que poderão firmar parcerias/contratações para a execução das ações necessárias, respeitada a legislação aplicável. Todavia, 
será possível apoiar por meio de outros parceiros projetos de CAR e de regularização ambiental em áreas que não foram contempladas 
nos projetos contratados com os estados.

I9 – Prevenção e combate à ocorrência dos incêndios florestais

Apoio a ações de prevenção e combate à degradação florestal causada por incêndios em vegetação nativa apresentadas por órgãos 
governamentais com atuação na Amazônia Legal, corpos de bombeiros militares ou organizações não governamentais em parceria 
com órgãos de governo, prioritariamente em assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas.

Promoção da integração das informações sobre autorizações de queimadas emitidas pelos estados com o Sistema Nacional de 
Informações sobre o Fogo (Sisfogo), por meio de suporte à integração de sistemas.

I10 – Aprimoramento e fortalecimento do monitoramento da cobertura vegetal 

Apoio ao monitoramento do desmatamento, da dinâmica da mudança do uso da terra, da degradação florestal e das queimadas na 
Amazônia Legal.

AMAZÔNIA LEGAL – EIXO FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS

I11 – Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade

Estruturação, fortalecimento e consolidação das cadeias produtivas da sociobiodiversidade e da agricultura familiar de base sustentável, 
incluindo valorização da economia extrativista, manejo florestal madeireiro e não madeireiro, aquicultura e arranjos de pesca, sistemas 
agroecológicos e agroflorestais, turismo de base comunitária, pecuária sustentável e assistência técnica para essas atividades.

I12 – Programa Bolsa Verde e pagamentos por serviços ambientais

Fortalecimento do Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa Verde e de incentivos aos serviços ambientais e ecossistêmicos 
de base comunitária.

I13 – Recomposição de  áreas degradadas e alteradas

Apoio à implementação da Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg), especialmente a recomposição de 
áreas degradadas e alteradas de: (i) pequenas propriedades ou posses rurais de até quatro módulos fiscais, com priorização de 
implementação de Pradas; e (ii) unidades de conservação da natureza, terras indígenas e comunidades tradicionais.  
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AMAZÔNIA LEGAL – EIXO ORDENAMENTO FUNDIÁRIO E TERRITORIAL

I14 –  Regularização fundiária 

Apoio à regularização fundiária de terras públicas, com prioridade nas áreas críticas com maior desmatamento e conflitos agrários, 
incluindo o apoio à destinação de terras públicas e a realização de mutirões de regularização fundiária e ambiental. Não será passível de 
apoio o pagamento de indenizações por desapropriação.

I15 – Planejamento territorial

Apoio à elaboração, à revisão e ao detalhamento do zoneamento ecológico-econômico (ZEE), contemplando ações de capacitação de 
gestores e técnicos governamentais e da sociedade civil, e à formulação de planos de ação que prevejam a aplicação do ZEE em outros 
instrumentos de políticas públicas, como o Plano Plurianual, os programas de regularização ambiental, o licenciamento ambiental, a 
concessão de crédito rural e a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos.

I16 – Terras indígenas

Apoio à elaboração e à implementação dos planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, alinhados com a Política 
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), inclusive no que se refere à proteção e à vigilância de terras 
indígenas.

I17 – Áreas protegidas

Apoio à criação, ao reconhecimento e à consolidação de áreas protegidas (unidades de conservação e terras indígenas). 

Apoio à formação de corredores ecológicos, conectando terras públicas e privadas, por meio, entre outros: (i) da criação de unidades 
de conservação; (ii) do aprimoramento da gestão ambiental e territorial de áreas protegidas, inclusive áreas de preservação 
permanente (APP), de reserva legal e uso restrito; (iii) da recuperação de áreas degradadas, observado o disposto no item I13; e (iv) da 
formalização dos acordos para manutenção dos corredores.

Apoio à recuperação e à manutenção de áreas prioritárias para gestão de unidades de conservação em zonas de amortecimento, 
ressalvado que o apoio estará limitado a pequenas propriedades ou posses rurais familiares (até quatro módulos fiscais).

I18 – Assentamentos 

Apoio à regularização ambiental e fundiária dos assentamentos, inclusive à implementação do Programa Assentamentos Verdes 
(Programa de Prevenção, Combate e Alternativas ao Desmatamento Ilegal em Assentamentos da Amazônia). 

AMAZÔNIA LEGAL – EIXO CIÊNCIA, INOVAÇÃO E INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

I19 – Novos produtos da sociobiodiversidade

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

I20 – Atividades produtivas sustentáveis

Apoio à pesquisa científica e tecnológica voltada ao manejo florestal madeireiro e não madeireiro, à recuperação de áreas degradadas 
(incluindo escolha de espécies, manejo de sementes e métodos para otimizar a recuperação), à integração lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF), à pesca e aquicultura sustentáveis, à conservação de recursos hídricos e à conservação do solo.

I21 – Sistemas de monitoramento e controle do desmatamento, da degradação florestal e das queimadas

Apoio ao desenvolvimento, à implementação e ao aprimoramento de sistemas de monitoramento do uso e da cobertura da terra e de 
controle do desmatamento, da degradação florestal, da regeneração e das queimadas para fins de quantificação do desflorestamento, 
como subsídio às políticas públicas de prevenção e combate ao desmatamento. 

I22 –  Estudos, projeções e simulações

Apoio a estudos, projeções e simulações relacionados ao uso e à cobertura da terra, que tenham como objetivo subsidiar a elaboração 
e a implementação de políticas públicas de prevenção e combate ao desmatamento e visando a redução das emissões de gases de 
efeito estufa decorrentes do desmatamento, conforme critérios a serem definidos pelo COFA. 

I23 – Financiamento comunitário

Apoio à estruturação e aporte de recursos financeiros em fundos rotativos comunitários ou instrumentos semelhantes para viabilizar a 
expansão das cadeias de valor do manejo florestal, da sociobiodiversidade e da agroecologia.

I24 – Promoção da política de compras públicas

Apoio à ampliação da política de compras públicas dos produtos originários de manejo florestal, da sociobiodiversidade e da 
agroecologia, visando dar-lhes sustentação e maior escala. 
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O APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA NO BRASIL FORA DA AMAZÔNIA LEGAL 

I25 – Cadastro Ambiental Rural (CAR) e regularização ambiental dos imóveis rurais

Promoção do processo de regularização ambiental por meio de: (i) apoio à inscrição no CAR de pequenas propriedades ou posses 
rurais familiares (até quatro módulos fiscais); (ii) suporte à integração dos sistemas estaduais de CAR ao Sicar e adaptação de módulos 
complementares de análise e monitoramento; e (iii) suporte às atividades para a validação das inscrições no CAR.

Os beneficiários de projetos de apoio ao CAR fora da Amazônia Legal deverão necessariamente aportar contrapartida financeira. Nos 
projetos que contemplem estados em que os biomas Cerrado, Caatinga e Pantanal representam, cumulativamente, mais de 40% do 
seu território, deverão ser aportadas contrapartidas financeiras de, no mínimo, 10% do valor total do projeto. Nos demais casos fora 
da Amazônia Legal, deverão ser aportadas contrapartidas financeiras de, no mínimo, 20% do valor total do projeto.

O apoio à implantação do CAR será feito prioritariamente por meio de operações com estados, que poderão firmar parcerias/
contratações para a execução das ações necessárias, respeitada a legislação aplicável.

I26 – Sistemas de monitoramento do desmatamento 

Apoio a projetos que contribuam para a criação ou o aprimoramento de sistemas de monitoramento da cobertura florestal fora da 
Amazônia Legal, conforme diretrizes e critérios vigentes (ver itens G1 a G20).

Apoio à proteção e vigilância em terras indígenas.

Promoção da informatização integrada dos dados de gestão florestal estaduais ao Sinaflor, inclusive autorizações de supressão de 
vegetação e de planos de manejo.

O APOIO DO FUNDO AMAZÔNIA EM OUTROS PAÍSES TROPICAIS

I27 – Sistemas de monitoramento do desmatamento em outros países tropicais

Apoio a projetos que contribuam para a criação ou o aprimoramento de sistemas de monitoramento da cobertura florestal e sistemas 
de controle do desmatamento em outros países tropicais, conforme diretrizes e critérios vigentes (ver itens H1 a H17).
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ANEXO 4 – Membros e suplentes 
do COFA em 2017 

Governo Federal 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Marcelo Cruz
Everton Frask Lucero

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

Gustavo Saboia Fontenele e Silva
Demétrio Florentino de Toledo Filho

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

José Antônio Marcondes de Carvalho
Reinaldo José de Almeida Salgado

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

José Rodrigues Pinheiro Dória
Pedro Alves Corrêa Neto

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

Juan Felipe Negret Scalia
Máximo Oliveira de Souza

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Jailson Bittencourt de Andrade
Fabio Donato Soares Larotonda 

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Fabiana Cardoso Martins de Souza
Milena Souto Maior de Medeiros

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos
Gabriel Rangel Visconti
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Estados amazônicos 

ACRE

Carlos Edegard de Deus
Magaly da Fonseca e Silva Tavares de Medeiros

AMAPÁ

Marcelo Ivan Pantoja Creão
Robério Aleixo Anselmo Nobre

AMAZONAS

Marcelo José de Lima Dutra 
Adilson Coelho Cordeiro

MARANHÃO

Marcelo de Araújo Costa Coelho
Adelmo de Andrade Soares

MATO GROSSO

André Luis Torres Baby
Railda Assis dos Santos

PARÁ

Luiz Fernandes Rocha
Justiniano de Queiroz Netto

RONDÔNIA

Vilson de Salles Machado
Francisco de Sales Oliveira dos Santos

RORAIMA

Gilberto Uemura
Rarison Francisco Rodrigues

TOCANTINS

Luzimeire Ribeiro de Moura Carreira
Rubens Pereira Brito
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Sociedade civil

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI)

Mário Augusto de Campos Cardoso
Adelaide de Fátima Gonçalvez de Oliveira

COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA  
BRASILEIRA (COIAB)

Kleber Luis Santos dos Santos
Mario Nicacio

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG)

Rosmari Barbosa Malheiros
Carlos Augusto Santos Silva

FÓRUM BRASILEIRO DE ONGS E MOVIMENTOS SOCIAIS PARA  
O MEIO AMBIENTE (FBOMS)

João Bosco Campos dos Santos
Adriana de Carvalho Barbosa Ramos Barretto

FÓRUM NACIONAL DAS ATIVIDADES DE BASE FLORESTAL (FNABF)

Geraldo Bento
Valdinei Bento dos Santos

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC)

Adalberto Luis Val
Maria Olívia de Albuquerque Ribeiro Simão

Durante o ano de 2017, estiveram também 
em exercício os seguintes integrantes:

Governo Federal

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Andrea Ferreira Portela Nunes
Suplente até 18.10.2017
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Estados amazônicos

AMAZONAS

Antonio Ademir Stroski
Titular até 15.10.2017

Antônio Luiz Menezes de Andrade 
Suplente até 15.10.2017

MATO GROSSO

Rita de Cássio Volpato Castilho
Suplente até 6.4.2017

RORAIMA

Rogério Martins Campos
Titular até 20.11.2017

Paulinho Felippin
Suplente até 20.11.2017

Sociedade civil

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG)

Antoninho Rovaris
Titular até 27.8.2017

Alessandra da Costa Lunas
Suplente até 27.8.2017
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ANEXO 5 – Cancelamentos e suplementações

PROJETOS CANCELADOS

Nome do projeto Responsável pelo projeto Valor do apoio (R$) Ano de cancelamento

S.O.S Cumaru do Norte Município de Cumaru do Norte (PA) 755.299,70 2012

Porto de Moz Sustentável Município de Porto de Moz (PA) 337.206,46 2014

Anapu Rumo ao Selo Verde Município de Anapu (PA) 431.940,00 2014

Maranhão Sustentável Estado do Maranhão 20.036.000,00 2016

Bombeiros RR Estado de Roraima 12.800.000,00 2016

Sepror Agroecológica Estado do Amazonas 14.900.000,00 2017

Renda Florestal
Associação Vale para o Desenvolvimento  
Sustentável – Fundo Vale

35.000.000,00 2017

Negócios Agroflorestais Fundação Jari 2.838.549,00 2017

Total  87.098.995,16  

PROJETOS CUJOS VALORES FORAM REDUZIDOS

Nome do projeto Responsável pelo projeto
Valor do apoio 

(R$)
Valor original 
do apoio (R$)

Valor da 
redução (R$)

Bolsa Floresta Fundação Amazonas Sustentável (FAS) 19.166.347,89 19.169.087,00 2.739,11 

Áreas Protegidas da 
Amazônia (ARPA) – 
Fase 2 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) 19.949.058,91 20.000.000,00 50.941,09 

Sementes do Portal Instituto Ouro Verde (IOV) 5.397.778,87 5.423.450,00 25.671,13 

Preservar Porto  
dos Gaúchos 

Município de Porto dos Gaúchos (MT) 120.655,00 133.890,00 13.235,00 

Recupera Marcelândia Município de Marcelândia (MT) 554.215,22 669.126,00 114.910,78 

Fundo Dema
Federação de Órgãos para Assistência Social  
e Educacional (Fase)

7.615.854,00 9.347.384,00 1.731.530,00

CAR: Tocantins Legal Estado do Tocantins 26.800.000,00 40.504.400,00 13.704.400,00

Total  79.603.909,89  95.247.337,00 15.643.427,11  

PROJETOS COM SUPLEMENTAÇÃO

Nome do projeto
Responsável  
pelo projeto

Valor do  
apoio (R$)

Valor original do 
apoio (R$)

Valor da 
suplementação (R$)

Ano de aprovação 
da suplementação

Conhecer para 
Conservar 

Museu da Amazônia 
(Musa) 

  9.984.629,00   8.454.421,00   1.530.208,00 2015

Concretizar 

Associação 
dos Pequenos 
Agrossilvicultores  
do Projeto Reca

  6.422.748,00   4.751.520,00   1.671.228,00 2015

 Total     16.407.377,00    13.205.941,00   3.201.436,00  

http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Projetos_Apoiados/Lista_Projetos/FAS


Índice de projetos

Acre: Incêndios Florestais Zero ................................................................105

Alto Juruá .................................................................................................147

Amazônia SAR ..........................................................................................147

APL Babaçu ...............................................................................................147

Arapaima: Redes Produtivas  ...................................................................147

Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) – Fase 2 ......................................105

Assentamentos Sustentáveis na Amazônia ............................................147

Bem Viver Sustentável .............................................................................148

Biodiversidade ..........................................................................................148

Bolsa Floresta ............................................................................................105

Bolsa Floresta+ .........................................................................................148

Bombeiros Florestais de Mato Grosso .......................................................84

Cadeias de Valor de Produtos Florestais Não Madeireiros ....................148

Cadeias de Valor em Terras Indígenas no Acre ......................................148

Calha Norte Sustentável ..........................................................................149

Capacitar para Conservar .........................................................................149

CAR Acre ...................................................................................................149

CAR Bahia .................................................................................................149

CAR Ceará .................................................................................................149

CAR Mato Grosso do Sul ..........................................................................149

CAR Paraná ...............................................................................................149

CAR Roraima .............................................................................................149

CAR: Tocantins Legal  ...............................................................................150

Cidades Florestais  ....................................................................................121

Companhia de Operações Ambientais ....................................................150

Compostos Bioativos da Amazônia .........................................................150

Concretizar ...............................................................................................150



Conhecer para Conservar .........................................................................150

Consolidando a Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas ..... 150

Disseminação e Aprimoramento das Técnicas de Manejo  
Florestal Sustentável ................................................................................105

Floresta de Babaçu em Pé ........................................................................109

Floresta para Sempre ...............................................................................112

Florestas Comunitárias .............................................................................115

Florestas de Mangue ................................................................................151

Florestas de Valor – Novos Modelos de Negócio para a Amazônia  .....118

Fortalecendo a Economia de Base Florestal Sustentável .......................151

Fortalecimento da Gestão Ambiental na Amazônia ..............................151

Fortalecimento da Gestão Territorial e Ambiental  
de Terras Indígenas na Amazônia ...........................................................151

Fortalecimento do Controle e do Monitoramento Ambiental  
para o Combate ao Desmatamento Ilegal na Amazônia ......................151

Frutos da Floresta .....................................................................................152

Fundação Banco do Brasil – Fundo Amazônia .......................................152

Fundação Banco do Brasil (Fase 2) – Fundo Amazônia ..........................152

Fundo Dema .............................................................................................152

Fundo Kayapó de Conservação em Terras Indígenas .............................152

Gestão Ambiental Sustentável das Terras Indígenas  
do Estado do Amazonas ..........................................................................152

Gestão e Governança de Terras Indígenas nas Bacias do Rio  
Negro e Xingu – PGTAs ............................................................................152

Gestão Florestal e Dinamização de Cadeias Produtivas  
da Sociobiodiversidade do Amapá ..........................................................153

Gestão Socioambiental de Municípios do Pará ......................................105

Gestão Territorial Indígena no Sul do Amazonas ..................................153

Ilhas de Belém ..........................................................................................106

Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia ......................................106

Inventário Florestal Nacional – Amazônia ..............................................153

Irehi – Cuidando dos Territórios ..............................................................153

Jacundá, Município de Economia Verde .................................................153

Mais Sustentabilidade no Campo ............................................................124



Mamirauá .................................................................................................153

Mato Grosso Sustentável .........................................................................154

Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros ...............................127

Monitoramento Ambiental por Satélites no Bioma Amazônia. ...........154

Monitoramento da Cobertura Florestal na Amazônia Regional ..........154

Nascentes do Buriti ..................................................................................154

Néctar da Amazônia  ...............................................................................154

Nova Cartografia Social na Amazônia ....................................................106

Olhos d’Água da Amazônia - Fase II .......................................................154

Olhos d’Água da Amazônia .....................................................................106

Pará Combatendo os Incêndios Florestais e Queimadas  
Não Autorizadas .......................................................................................154

Pequenos Projetos Ecossociais na Amazônia ..........................................155

Pesca Sustentável .....................................................................................155

Plantar Rondônia .....................................................................................130

Preservar Porto dos Gaúchos ...................................................................107

Prevfogo/Ibama ........................................................................................155

Programa de Qualificação da Gestão Ambiental ...................................155

Programa Municípios Verdes ...................................................................155

Projeto Amazônia Indígena Sustentável ................................................155

Projeto de Desenvolvimento Socioeconômico  
Ambiental Integrado ...............................................................................155

Projeto Integrado da Amazônia ..............................................................156

Proteção Etnoambiental de Povos Indígenas Isolados  
e de Recente Contato na Amazônia .......................................................156

Proteção Florestal Tocantins ....................................................................156

Quintais Amazônicos ...............................................................................156

Recupera Marcelândia ...............................................................................98

Rondônia Mais Verde ...............................................................................157

SDS Amazonas  .........................................................................................157

Semas Pará  .................................................................................................91

Semeando Amazônia Sustentável ...........................................................157

Semeando Novos Rumos em Cotriguaçu ................................................157



Sementes do Portal ..................................................................................106

Sementes do Portal - Fase II .....................................................................158

Sentinelas da Floresta ..............................................................................158

Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu ................................................158

Tapajós Sustentável  .................................................................................133

Território, Cultura e Autonomia Kayapó ................................................137

Uso de Tecnologias Sociais para Redução do Desmatamento  ..............140

Valorização do Ativo Ambiental Florestal ..............................................158

Valorizando Cadeias Socioprodutivas Amazônicas ................................143

Virada Verde .............................................................................................107



PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Michel Temer

MINISTRO DO MEIO AMBIENTE

José Sarney Filho

MINISTRO DO PLANEJAMENTO,  

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Dyogo Oliveira

BNDES

PRESIDENTE

Paulo Rabello de Castro

DIRETORA DA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E SOCIOAMBIENTAL

Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos

SUPERINTENDENTE DA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E SOCIOAMBIENTAL

Gabriel Rangel Visconti

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO AMAZÔNIA

Juliana de Mello Queiroz Santiago

EDIÇÃO

Gerência de Editoração e Memória do BNDES

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Gabriel Canedo

COORDENAÇÃO E REDAÇÃO

Gerência de Relações Institucionais  
do Fundo Amazônia

PROJETO GRÁFICO

Refinaria Design

PRODUÇÃO EDITORIAL

Expressão Editorial

ILUSTRAÇÕES

Refinaria Design e Shutterstock

Ficha técnica
(composição dos cargos  
em 31 dezembro de 2017)



EDITADO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA ÁREA DE  
COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

JUNHO DE 2018

WWW.BNDES.GOV.BR

Fundo Amazônia.  
O Brasil cuida.  

O mundo apoia.  
Todos ganham. 


