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RESUMO 

AREAL, Gabriel Rebello Esteves. Fundo Amazônia e as estratégias regulatórias. 153p. 

Dissertação (Mestrado) – Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 

Rio de Janeiro, 2020. 

 

O objetivo do presente trabalho é realizar uma análise crítica acerca do Fundo 

Amazônia, uma iniciativa do governo brasileiro destinada captar doações para aplicações não 

reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de 

promoção da conservação e do uso sustentável das florestas na Amazônia Legal. O gestor do 

Fundo é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), principal 

instituição de fomento do Brasil. Pretende-se analisar o histórico das negociações ocorridas no 

âmbito da UNFCCC, começando pelo Protocolo de Quioto até o surgimento de REDD+. Será 

trabalhado, também, o tema das estratégias regulatórias de comando e controle e de 

instrumentos de mercado, tendo como enfoque a política ambiental brasileira. Pretende-se atestar 

que operações aprovadas e já contratadas, pelo BNDES, por meio do Fundo Amazônia, estariam 

fora do conceito de fomento público e que estariam funcionando com uma substituição ao 

orçamento público. O Fundo Amazônia é considerado uma das principais iniciativas de REDD+ 

no mundo. Para tanto, foi escolhido como metodologia a realização de estudo de caso, onde serão 

analisadas as operações do Fundo, e a partir desta análise, debater as escolhas adotadas pelo 

governo brasileiro, acerca da política de combate ao desmatamento, por meio do Fundo Amazônia. 

 

Palavras-chave: Direito da Regulação. Intervenção e Estratégias Regulatórias. 

Comando e Controle. Instrumentos de Mercado. REDD+. Fundo Amazônia. 



 

ABSTRACT 

AREAL, Gabriel Rebello Esteves. Fundo Amazônia e as estratégias regulatórias. 153p. 

Dissertação (Mestrado) – Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 

Rio de Janeiro, 2019. 

 

This work aims to conduct a critical analysis of the Amazon Fund, an initiative of the 

Brazilian government aimed at raising donations for non-refundable applications in actions to 

prevent deforestation and to promote conservation and sustainable use of forests in the 

Amazon Region. The fund’s manager is the National Bank for Economic and Social 

Development (BNDES), Brazil’s main funding institution. The aim is to analyze the history of 

negotiations within the UNFCCC, starting with the Kyoto Protocol until the emergence of 

REDD+. The theme of regulatory strategies for command and control and market instruments 

will also be addressed, focusing on Brazilian environmental policy. It is intended to certify 

that operations approved and already contracted by the BNDES, through the Amazon Fund, 

would be outside the concept of public fostering and that they would be working as a 

replacement to the public budget. The Amazon Fund is considered one of the leading REDD 

+ initiatives in the world. To this end, it was chosen as a methodology to conduct a case 

study, where the operations of the Fund will be analyzed, and from this analysis, discuss the 

choices adopted by the Brazilian government regarding the policy to combat deforestation 

through the Amazon Fund. 

 

Keywords: Regulation Law. Intervention and Regulatory Strategies. Command and 

Control. Market Instruments. REDD+. Amazon Fund. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2007, o governo brasileiro apresentou, na 13.a Conferência das Partes1, realizada em 

Bali, o conceito do Fundo Amazônia, uma iniciativa destinada a captar doações para aplicações 

não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de 

promoção da conservação e do uso sustentável das florestas na Amazônia Legal.2 O Fundo 

Amazônia é uma iniciativa inovadora para apoiar ações de redução de emissões provenientes 

do desmatamento e da degradação florestal (REDD+). Ocupa posição de destaque em âmbito 

internacional em razão da escala de suas captações, bem como pela extensão de sua carteira 

de projetos e pela transparência de suas atividades. 

O mecanismo de REDD+ consiste na compensação aos países em desenvolvimento 

por seu desempenho na Redução de Emissões de gases de efeito estufa provenientes do 

Desmatamento e da Degradação florestal, considerando o papel da conservação e do aumento 

de estoques de carbono florestal, e o manejo sustentável de florestas. Trata-se de um mecanismo 

baseado em performance, com o objetivo de mitigar as emissões de carbono relacionadas à 

floresta, onde países em desenvolvimento recebem incentivos para aprimorar a gestão 

florestal em seu território, sendo atribuído um valor econômico ao carbono adicional estocado 

nas árvores ou que deixou de ser emitido. 

Apesar da repercussão internacional positiva gerada pela estratégia adotada pelo 

governo brasileiro para reduzir os índices de desmatamento, a partir do ano de 2004, com a 

criação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDAm), que permitiu uma redução considerável na taxa anual de desmatamento, passando de 

27.772 km² em 2004 para 7.989 km² em 2016, uma redução de 70% em 10 anos, de acordo com o 

 
1 A Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC), que reúne anualmente os países Parte em conferências mundiais. Suas decisões, coletivas e 
consensuais, só podem ser tomadas se forem aceitas unanimemente pelas Partes, sendo soberanas e valendo para 
todos os países signatários. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Conferência das Partes. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/conferencia-das-partes>. Acesso em: 11 dez. 2019). 

2 Originalmente, as aplicações do Fundo Amazônia estavam restritas ao bioma Amazônia. Entretanto, por meio do 
Decreto n.o 8.773/2016, foi ampliado o escopo de atuação do fundo, passando a abranger toda a Amazônia Legal, 
que corresponde à área dos Estados da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins), acrescidos da totalidade do Estado de Mato Grosso e dos municípios do Estado do Maranhão 
situados a oeste do meridiano 44.o O. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). 
Amazônia Legal: o que é. 2014. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-
ambientais/geomorfologia/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 05 dez. 2019. 
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Ministério do Meio Ambiente (MMA)3, assim como pela criação do Fundo, é importante 

destacar que a política ambiental brasileira tem sido implementada, principalmente, por meio 

de mecanismos que incluem a fixação de normas e padrões e punição aos infratores, o chamado 

sistema de comando e controle. Há poucas políticas públicas em matéria ambiental que 

prevejam instrumentos de mercado para compensação florestal.  

O Fundo Amazônia, por sua vez, representaria um novo incentivo para ações com 

foco em preservação, e gerou bastante expectativa por parte do terceiro setor e da academia. 

Entretanto, com o passar dos anos, o que se verifica é que o Fundo tem sido utilizado como 

veículo para apoiar projetos voltados para comando e controle. 

Desta forma, pretende-se, a partir do presente trabalho, proceder a uma análise crítica 

da implementação da Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+)4, pelo governo brasileiro, 

no âmbito do Fundo Amazônia, que é o principal instrumento financeiro de compensação 

pelos resultados de REDD+5. 

Para tanto, objetiva-se responder as seguintes perguntas de pesquisa:  

a) O apoio financeiro do BNDES no âmbito do Fundo Amazônia pode ser enquadrado 

no conceito de fomento público? 

b) Os recursos do Fundo Amazônia estariam sendo utilizados como fontes substitutivas 

ao orçamento público?  

c) A atuação do BNDES, como gestor do Fundo Amazônia, deve se restringir a 

entidades privadas? 

Na primeira parte do trabalho, pretende-se apresentar e discutir o tema do REDD+ no 

âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), desde o 

início, na Eco-92, até o Acordo de Paris, perpassando os principais marcos, que foram o 

 
3 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia Legal. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/616-prevenção-e-controle-do-
desmatamento-na-amazônia>. Acesso em: 30 jun. 2019.  

4 “A Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+) é o documento que formaliza, perante a sociedade brasileira e 
os países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla 
em inglês), como o governo federal tem estruturado esforços e como pretende aprimorá-los até 2020, com 
enfoque em ações coordenadas de prevenção e controle do desmatamento e da degradação florestal, a 
promoção da recuperação florestal e o fomento ao desenvolvimento sustentável. A partir das definições da 
Conferência de Varsóvia em 2013 (COP-19), concluiu-se o marco legal para REDD+ na UNFCCC, 
consagrando o sistema de pagamento por resultados, que reproduz a sistemática já adotada pelo BNDES, no 
âmbito do Fundo Amazônia, para a captação de recursos”. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. REDD+ 
Brasil. A estratégia nacional para REDD+ do Brasil. 2016. Disponível em: <http://redd.mma.gov.br/pt/ 
estrategia-nacional-para-redd>. Acesso em: 3 dez. 2019). 

5 De acordo com o art. 8-A do Decreto n.o 8.773/2016, que promoveu alteração no Decreto n.o 6.527/2008, que 
autorizou a criação do Fundo Amazônia, o BNDES foi considerado elegível, por meio do Fundo, para acesso 
a pagamentos por resultados de REDD+ alcançados pelo Brasil e reconhecidos pela UNFCCC, desde que 
respeitadas as particularidades do Fundo quanto às atribuições de captação de recursos e sua governança. 
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Protocolo de Quioto, bem como a criação da arquitetura internacional para REDD+, cujas 

negociações foram concluídas em 2010, na COP-19, realizada em Varsóvia. Destaca-se que o 

processo de formulação da ENREDD+ foi iniciado naquele mesmo ano, como parte do 

cumprimento das regras estabelecidas no Marco de Varsóvia.  

Será analisado também o atual contexto da política brasileira de combate ao 

desmatamento, que representa um ponto de inflexão quando comparada com os governos 

anteriores, já que as operações do Fundo Amazônia se encontram suspensas, assim como a 

sua estrutura de governança. Além disso, os índices de desmatamento tiveram um aumento 

considerável, quando comparados com o ano de 2018, e o Brasil vem enfrentando pressões da 

União Europeia em razão do aumento considerável no número de queimadas ocorridas na 

Amazônia no mês de agosto de 2019. 

Em seguida, pretende-se operacionalizar os conceitos de “comando e controle”, de 

“instrumentos de mercado”, e de fomento público, a partir de uma revisão da bibliografia que 

adentra o tema das estratégias regulatórias, bem como abordar algumas das políticas adotadas 

pelo governo brasileiro que utilizaram tais instrumentos, como, por exemplo, o PPCDAm. 

Na terceira parte do trabalho, objetiva-se analisar empiricamente as operações do 

Fundo Amazônia, levando-se em consideração o objetivo do projeto, a natureza jurídica do 

ente contratado e os investimentos realizados com os recursos. A análise será baseada nos 

informes de carteira e nos relatórios anuais do Fundo Amazônia, publicados na sua página da 

internet, assim como nas páginas dos entes que receberam recursos do Fundo Amazônia. 

A partir da análise empírica dos dados disponibilizados na página da internet do Fundo 

Amazônia6, pretende-se atestar que operações aprovadas e já contratadas, pelo BNDES, por 

meio desta linha de apoio, estariam fora do conceito de fomento público e que estariam 

funcionando com uma substituição ao orçamento público. Pode-se destacar, inclusive, o apoio 

às atividades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) de fiscalização ambiental e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Neste 

caso, o BNDES não somente apoia diretamente uma autarquia federal, ou seja, um ente 

público, como o escopo do projeto é voltado para o exercício do poder de polícia do IBAMA. 

A ampla abrangência da atividade estatal de fomento resulta em uma dificuldade 

conceitual para a delimitação material de seu campo de incidência. Além disso, o tema foi pouco 

estudado e a doutrina se divide sobre a possibilidade de o fomento ocorrer entre entidades de 

direito público.  

 
6  FUNDO AMAZÔNIA. Disponível em: <www.fundoamazonia.gov.br>. Acesso em: 14 dez. 2019.  
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O BNDES tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e social, 

estando autorizado a estimular ou fomentar atividades que estejam relacionadas aÌ sua missão 

institucional. Ocorre que o escopo do Banco deixa margem para que inúmeras atividades nele 

se enquadrem, causando dúvidas sobre a legitimidade de suas políticas.  

Enfatizamos que a intenção do presente trabalho não é avaliar o desempenho do Fundo 

Amazônia, mas analisar de que modo vem sendo realizado o apoio do Fundo. Entretanto, 

acredita-se que o uso dos recursos do Fundo poderia estar sendo deturpado de sua finalidade 

precípua e servindo como substituição de fontes orçamentárias por entes públicos. A partir de 

informações obtidas no Relatório Anual do Fundo, relativo a 2018, verifica-se que 61% dos 

recursos foram destinados a entes públicos.7 Ademais, pode-se questionar, inclusive, se o 

BNDES seria o veículo mais adequado para realizar estas operações; faria mais sentido que as 

operações entre entes públicos ocorressem por meio de convênios financeiros de repasse, e 

não por meio do BNDES. 

Finalmente, pretende-se, a partir da análise realizada, oferecer uma análise crítica de 

algumas das escolhas adotadas pelo governo brasileiro acerca da política de combate ao 

desmatamento, por meio do Fundo Amazônia.  

O estudo de caso8 como método de pesquisa foi o escolhido para balizar o 

desenvolvimento do presente trabalho, tendo em vista que não há nenhum controle sobre os 

eventos contemporâneos já ocorridos e em vias de ocorrer, relativos às operações realizadas 

no âmbito do Fundo Amazônia.  

Trata-se de iniciativa em andamento, com um volume considerável de recursos em 

caixa, disponíveis para desembolso, bem como para futuros projetos. A análise exploratória 

terá como fontes a legislação de referência do Fundo Amazônia, bem como os relatórios 

anuais, disponíveis em sua página na internet, que compilam informações relativas ao volume 

de doações recebidas e à carteira de projetos (estão disponíveis informações relativas aos 

beneficiários dos contratos, valores contratados e desembolsados). 

Optou-se, no estudo de caso, como objeto único, o Fundo Amazônia, pelo grande 

volume de informações disponíveis e de fácil acesso em sua página na internet. Além disso, 

conforme será demonstrado, considerando o volume de desembolsos, a maior parte dos recursos 

tem sido destinada para operações junto ao setor público. 

 
7 União, Estados, Municípios e Universidades. (Cf. FUNDO AMAZÔNIA. Relatório de atividades 2018. 

p.11. Disponível em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/ 
RAFA_2018_port.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2019.  

8 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução de Daniel Grassi. 4.ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2010. p.26. 



 13 

Com relação à operacionalização dos conceitos relacionados ao mecanismo de REDD+ 

bem como quanto aos conceitos de comando e regulação por incentivos, pretende-se adotar o 

procedimento de revisão bibliográfica, mediante consulta à doutrina, quanto materiais autorizados 

disponibilizados na internet.  

Desta forma, o presente trabalho se organiza da seguinte forma: o primeiro capítulo 

objetiva apresentar o mecanismo de REDD+, a partir das discussões ocorridas no âmbito da 

UNFCCC, bem como serão analisados autores que estudam o mecanismo. No capítulo seguinte, 

trataremos das estratégias que foram adotadas pelo governo brasileiro para combater o 

desmatamento, a partir de uma análise teórica a respeito das principais estratégias regulatórias 

em matéria de controle do meio ambiente, bem como será analisado o modelo de governança 

ambiental brasileiro. Quanto ao terceiro capítulo, que trata especificamente do Fundo 

Amazônia, serão abordados aspectos relativos ao seu desenho institucional, assim como será 

realizada breve revisão bibliográfica acerca de alguns trabalhos que buscaram analisar o 

Fundo. Finalmente, será apresentado o estudo de caso proposto no presente trabalho. 
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1 O CONTEXTO INTERNACIONAL DO CLIMA: DO MDL AO REDD+ 

O presente capítulo tem por objetivo discorrer sobre o mecanismo de REDD+, desde 

o início das discussões sobre o conceito de redução compensada, até a aprovação, na 

Conferência das Partes (COP) realizada em Varsóvia, em 2013, do arcabouço regulatório do 

mecanismo. Para tanto, torna-se necessário perpassar pontos que foram objeto de debate nas 

COPs, desde a apresentação do tema, na COP realizada em Bali, até a COP de Varsóvia. 

Desta forma, o presente capítulo será dividido de acordo com os temas debatidos em cada 

uma das COPs.  

O tema do REDD+ gira em torno de discussões que se iniciaram antes mesmo da 

adoção do mecanismo no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima (UNFCCC9), já que a primeira proposta, apresentada por pesquisadores brasileiros, 

ocorreu ainda no ano de 2005, conforme será explicitado no presente capítulo. Ressalta-se 

que, a partir desta proposta, foi criado o Fundo Amazônia, objeto da presente dissertação.  

Para entendermos o funcionamento do mecanismo de REDD+, é necessário tratar 

também, ainda que superficialmente, das primeiras discussões a respeito da mudança do 

clima, com destaque para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento Sustentável (Rio-92), e para a aprovação, ainda que considerada insuficiente, 

do Protocolo de Quioto. Importa tratar deste mecanismo porque as dificuldades apontadas 

para a sua efetiva implementação também foram apontadas no âmbito das discussões sobre o 

mecanismo de REDD+, tais como vazamentos, adicionalidade e permanência. 

Dentre os temas que serão abordados no presente capítulo e que se relacionam com o 

capítulo relativo ao Fundo Amazônia, podemos destacar a discussão acerca das fases de 

implementação do mecanismo de REDD+, já que os recursos do Fundo estariam sendo 

direcionados a atividades típicas de preparação para REDD+.  

Finalmente, importa destacar que as discussões acerca do mecanismo de REDD+ são 

permanentes. No momento em que esta dissertação é redigida, está sendo realizada a COP-25, 

em Madri, e os resultados das negociações poderão impactar em mudanças no arcabouço 

regulatório do mecanismo.  

 
9 Em inglês, United Nations Framework Convention on Climate Change.  
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1.1 A UNFCCC 

Em 1992, foi realizada no Brasil a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável (Rio-9210), na qual foram celebrados tratados 

relacionados à temática ambiental11, com destaque para a Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (UNFCCC). A UNFCCC foi ratificada por 197 Países, e representou 

um marco, na diplomacia internacional, ao reconhecer que a mudança climática é real e resulta de 

atividades humanas, incluindo o desmatamento e a combustão de combustíveis fósseis. 

A UNFCCC estabeleceu limites não vinculantes de emissões de gases de efeito 

estufa para os países, formando, na verdade, um arcabouço para futuras ações, bem como para 

uma eventual cooperação para serem endereçados os problemas relacionados à mudança do 

clima. Cabe ressaltar, contudo, que a UNFCCC teve como objetivo precípuo estabilizar a 

concentração de gases de efeito estufa na atmosfera num nível seguro, que pudesse prevenir 

interferências perigosas no clima global. Entretanto, trata-se de limite geral, ou seja, não fora 

estabelecida uma meta quantitativa específica.12 

Convém destacar o estabelecimento, na Convenção, em seu artigo 3, de princípios 

norteadores, que serviram como importantes indicadores para futuras negociações do clima, 

ao estabelecer a divisão das obrigações de cada país, de acordo com sua posição na economia 

mundial. Importante princípio previsto na Convenção foi o da precaução, que estabelece o 

seguinte: em casos de ameaça de danos graves ou irreversíveis, a incerteza científica não pode ser 

usada como argumento para adiar a adoção de medidas voltadas para combater o referido dano.  

 
10 Durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro em 1992, a Rio 92, representantes de 179 países consolidaram uma agenda global para minimizar os 
problemas ambientais mundiais. Crescia a ideia do desenvolvimento sustentável, buscando um modelo de 
crescimento econômico e social aliado à preservação ambiental e ao equilíbrio climático em todo o planeta. 
Nesse cenário, foi elaborada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). 
Foi promulgada por meio do Decreto n.o 2.692/1998. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/clima/ convencao-das-nacoes-unidas>. Acesso em: 04 ago. 2018). 

11 Podemos mencionar a Agenda 21 Global, a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção sobre 
Desertificação e Declaração sobre princípios das Florestas. 

12 Conforme artigo 2 da UNFCCC: “O objetivo final desta Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos 
com ela relacionados que adote a Conferência das Partes é o de alcançar, em conformidade com as 
disposições pertinentes desta Convenção, a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na 
atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Esse nível deverá 
ser alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do 
clima que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita ao desenvolvimento 
econômico prosseguir de maneira sustentável”. (BRASIL. Decreto n.o 2.652, de 1.o de julho de 1998).  
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Entretanto, as medidas a serem adotadas precisam garantir benefícios globais ao menor custo. 

Outra questão tratada na convenção se dá quanto ao dever dos países desenvolvidos em promover 

o desenvolvimento sustentável, devendo levar em conta que desenvolvimento econômico é 

essencial para a adoção de medidas que enderecem o combate à mudança do clima.13  

Além disso, podemos destacar o princípio de aferição das responsabilidades, pelo 

qual países desenvolvidos e em desenvolvimento possuem responsabilidades comuns, mas 

diferenciadas, ou seja, de acordo com suas capacidades e condições econômicas e sociais.14 

De modo geral, a Convenção reflete a visão de que os países desenvolvidos têm uma 

responsabilidade histórica relativa à emissão de gases de efeito estufa, e possuem maiores 

capacidades em endereçar sua redução. Além disso, com relação aos países em desenvolvimento, 

prevaleceu o entendimento de que a parcela de emissões referente a tais países deveria 

crescer, para que eles pudessem satisfazer suas necessidades sociais e de desenvolvimento.15  

Em consonância com os princípios mencionados anteriormente, os países foram 

divididos em dois grandes grupos: os países do Anexo I, formado, basicamente, pelos países 

desenvolvidos, e os demais países não listados no Anexo I. Alguns compromissos estabelecidos 

na Convenção são aplicáveis a todos, mas foram definidos alguns compromissos adicionais 

aos países do Anexo I.  

Com relação aos compromissos aplicáveis a todos os países, destacamos a necessidade 

de: (i) desenvolver e submeter inventários nacionais de emissões, de acordo com as fontes 

poluidoras, e as formas de absorção por meio dos sumidouros16; (ii) implementar planos 

nacionais que incluam medidas de mitigação da mudança do clima; (iii) promover e cooperar 

na transferência de tecnologia; (iv) promover e cooperar no desenvolvimento de pesquisas 

 
13 Conforme nota de rodapé anterior. 
14 Durante as negociações para a UNFCCC, os países em desenvolvimento queriam que os países desenvolvidos 

assumissem a liderança por causa de seu histórico de responsabilidades relacionadas às emissões de gases de 
efeito estufa. Foi em razão deste princípio que não foram estabelecidos limites aos países em 
desenvolvimento quando da adoção do protocolo de Quioto, já que os países desenvolvidos, em função dos 
seus níveis históricos de emissão, assim como pela sua capacidade econômico-financeira, deveriam assumir o 
protagonismo em reduzir seus níveis de emissão, bem como apoiar financeiramente os países em 
desenvolvimento. (Cf. TIAN, Wang; XIANG, Gao. Reflection and operationalization of the Common but 
Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities principle in the transparency framework under the 
international climate change regime. Advances in Climate Change Research, v.9, n.4, p.253-263, 2018). 

15 CARVALHO, Fernanda Viana. Brasil: de estado-veto a negociador estratégico. A posição brasileira nas 
negociações internacionais sobre florestas e clima (1997-2010). Tese (Doutorado) - Programa de Doutorado 
em Política Internacional e Comparada, Universidade de Brasília, Brasília, 2010. p.22. 

16 Qualquer processo ou mecanismo que remova um gás de efeito estufa, um aerossol ou um precursor de um 
gás de efeito estufa da atmosfera. Um determinado reservatório (Um sistema que tem a capacidade de acumular ou 
liberar carbono) pode ser um sumidouro para o carbono atmosférico se, durante um determinado intervalo de 
tempo, mais carbono estiver fluindo para ele do que está fluindo. (FORESTS AND CLIMATE CHANGE. 
Carbon and the greenhouse effect. Disponível em: <http://www.fao.org/3/ac836e/AC836E03.htm>. Acesso 
em: 26 ago. 2019). 
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sobre mudanças climáticas. Cada país deve submeter relatórios nacionais relativos ao progresso 

na implementação de tais compromissos. 

Em se tratando dos compromissos estabelecidos apenas aos países do Anexo I, 

estabeleceu-se a necessidade de se adotar políticas nacionais para mitigar a mudança do clima 

e informar o progresso destas políticas com o objetivo de retornar aos níveis de emissão do 

ano de 1990. Entretanto, tal compromisso não era mandatório, já que não foi objeto de força 

vinculante, o que culminou com seu não atingimento. Ressalta-se que o corte temporal relativo ao 

ano de 1990 serviu como pedra fundamental para o desenvolvimento de limites vinculantes 

previstos no Protocolo de Quioto.17,18 Outro compromisso estabelecido para os países do 

Anexo I se refere à necessidade de auxiliar os países em desenvolvimento, por meio de 

recursos financeiros adicionais. Com relação aos países mais vulneráveis, devem ser assistidos 

relativamente aos custos de adaptação, e devem ser beneficiários de transferências de tecnologias 

de mitigação.19 

Finalmente, a Convenção do Clima previu o estabelecimento de fóruns de deliberação 

para conduzir futuras cooperações entre as partes, com destaque para a Conferência das Partes 

(COP).20 Esta pode ser entendida como um fórum deliberativo supranacional para tratar da 

mudança do clima, e é composta pelos governos de todos os países que compõem a Convenção 

do Clima. Dentre as suas responsabilidades, podemos citar a de revisar a implementação da 

Convenção do Clima, receber as informações submetidas pelos países, bem como considerar a 

necessidade de novas medidas ou compromissos. As reuniões da COP são anuais e suas 

decisões tomadas por meio de consenso.  

 
17 DANISH, Kyle W. The International Regime. In: GERRARD, Michael B. (Ed.). Global Climate Change 

and US Law. Chicago: American Bar Association, 2007. p.35.  
18 Criado em 1997, o Protocolo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, logo após o atendimento às 

condições que exigiam a ratificação por, no mínimo, 55% do total de países-membros da Convenção e que 
fossem responsáveis por, pelo menos, 55% do total das emissões de 1990. Durante o primeiro período de 
compromisso, entre 2008-2012, 37 países industrializados e a Comunidade Europeia comprometeram-se a 
reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990. 
No segundo período de compromisso, as Partes se comprometeram a reduzir as emissões de GEE em pelo 
menos 18% abaixo dos níveis de 1990 no período de oito anos, entre 2013-2020. Cada país negociou a sua 
própria meta de redução de emissões em função da sua visão sobre a capacidade de atingi-la no período 
considerado. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Protocolo de Quioto. Disponível em: 
<https://mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto>. Acesso em: 29 ago. 2019).  

19 Conforme artigo 12.8, do Protocolo de Quioto. (SENADO FEDERAL. Protocolo de Quioto e legislação 
correlata. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2004. p.29. (Coleção ambiental; v.3). 
Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70328/693406.pdf?sequence=2>. 
Acesso em: 30 ago. 2019).  

20 Há diversos organismos dentro da UNFCCC. (UNITED NATIONS. What are governing, process 
management, subsidiary, constituted and concluded Bodies? Disponível em: <https://unfccc.int/process-
and-meetings/bodies/the-big-picture/what-are-governing-process-management-subsidiary-constituted-and-
concluded-bodies>. Acesso em: 30 ago. 2019).  
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1.2 O Protocolo de Quioto 

O Protocolo de Quioto à Convenção de Mudança do Clima representa um primeiro 

esforço de tradução do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, em 

compromissos quantitativos de limitação e redução de emissões para os países do Anexo I.21 

As negociações tiveram início na primeira COP, realizada em Berlim, em 1995, na qual as 

Partes, coletivamente, determinaram ser necessário uma resposta mais assertiva contra as 

ameaças de mudança do clima. A seguir, passamos a discorrer sobre as discussões que 

permearam a elaboração do Protocolo de Quioto. 

A partir da COP-1, foi definido o “Mandato Berlim”, um compromisso para desenvolver 

um protocolo com limites de emissão vinculantes. Em consonância com o princípio das 

responsabilidades comuns, mas diferenciadas, mencionado anteriormente, foi acordado que tais 

limites seriam aplicados apenas aos países desenvolvidos. Na COP-3, realizada em Quioto, 

em 1997, foi adotado o Protocolo pelas Partes. Ressalta-se que o Protocolo definiu os limites 

de emissão para os países do Anexo I, bem como uma série de mecanismos para verificar a 

conformidade aos limites estabelecidos. Na COP-4, realizada em Buenos Aires, foi adotado 

pelas Partes um plano de ação para guiar futuras discussões no desenvolvimento do arcabouço 

jurídico do Protocolo.  

Entretanto, as negociações acabaram não evoluindo a contento, e na COP-6, realizada 

em Haia, acabaram fracassando, já que havia um ponto que estava provocando divisão entre 

as partes, relativo à contabilização da redução das emissões decorrentes das florestas. A União 

Europeia se opunha à proposta dos Estados Unidos e outros Países, já que permitiria aos EUA 

e outros países com elevada cobertura florestal o recebimento de créditos até mesmo para 

redução de emissões decorrentes da regeneração natural das florestas, ou seja, sem qualquer 

esforço adicional por parte destes países.22 

 
21 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Biblioteca. Mudanças do clima: volume I. Brasília: Núcleo de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República, Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, 
2005. (Cadernos NAE/Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, n.3).  

22 Na COP-6, a falta de acordo nas discussões sobre sumidouros, a remuneração relativa às atividades de 
LULUCF (em inglês, Land Use, Land-Use Change and Forestry; atividades que promovem a remoção de gás 
carbônico da atmosfera, ou seja, florestamento e reflorestamento), Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 
mercado de carbono e financiamento de países em desenvolvimento acabaram levando à suspensão das 
negociações, especialmente pela falta de acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos em assuntos 
relacionados a sumidouros e às atividades de mudança do uso da terra. (Cf. GRUBB, Michael.; YAMIN, 
Farhana. Climatic Collapse at The Hague: What Happened, Why, and Where do We Go from Here? 
International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), v.77, n.2, p.271-272, 2001. 
Disponível em: <www.jstor.org/stable/3025540>. Acesso em: 09 dez. 2019). 
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As negociações que haviam sido iniciadas em Haia foram reiniciadas em Bonn, na 

Alemanha, mas somente na COP-7, realizada em Marrakesh, em 2001, foram encerradas. Os 

acordos de Marrakesh, como ficaram conhecidos, definiram a espinha dorsal do Protocolo. 

Foram elaboradas as regras e os procedimentos para os mecanismos de comércio de emissões, 

bem como os sistemas de conformidade. Somente em 2005, após a ratificação pela Rússia, o 

protocolo atingiu o número mínimo de participantes para entrar em vigor.23  

O protocolo estabeleceu metas vinculantes de emissões para os países desenvolvidos, 

que deveriam ser cumpridas no período 2008-2012, tendo como referência o nível de emissão 

de cada país em 1990. Cada parte integrante do Anexo I deveria alcançar seu compromisso a 

partir de uma média anual durante o período 2008-2012.24 O estabelecimento de uma média 

anual a ser atingida num período de 5 anos objetivou mitigar o fato de que as emissões de 

determinado país poderiam aumentar ou diminuir num determinado ano em razão de fatores 

difíceis de serem controlados, como, por exemplo, um maior acionamento de usinas térmicas 

movidas a carvão, no Brasil25 durante determinado ano, em que o período de seca foi maior 

do que o previsto, reduzindo o potencial de produção das usinas hidrelétricas. 

Além disso, o Protocolo introduziu no regime do clima os chamados mecanismos 

flexíveis, que permitiram o cumprimento das metas de redução de emissões, por parte dos 

Países do Anexo I, através da implementação de medidas fora de seu território nacional, com 

menores custos de implementação. Por razões metodológicas, relativas à delimitação de 

escopo, objetiva-se tratar com maior destaque o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), que foi a principal inovação do Protocolo de Quioto.26 Por meio deste mecanismo, os 

Países do Anexo I, por meio dos seus governos, empresas, ou outras instituições devidamente 

autorizadas, podem adquirir certificados de redução de emissões, gerados a partir de projetos 

realizados nos países do não Anexo I. Ressalta-se que o MDL foi o único dos mecanismos 

flexíveis que permitiu a participação dos países em desenvolvimento, com o objetivo de que 

tais países pudessem alcançar o desenvolvimento sustentável e, em contrapartida, ajudassem 

 
23 Na COP-11, realizada naquele mesmo ano, ocorreu a primeira reunião das partes do Protocolo. 
24 Também conhecido como primeiro período de compromisso. 
25 VENTURA, Manoel. Governo decide acionar termelétricas mais caras para preservar reservatórios de 

hidrelétricas. O Globo, 08 fev. 2019. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/governo-decide-
acionar-termeletricas-mais-caras-para-preservar-reservatorios-de-hidreletricas-23439889>. Acesso em: 26 
ago. 2019. 

26 Além do MDL, os outros mecanismos flexíveis são: (i) Implementação conjunta, onde um país do Anexo I 
negocia a sua participação em um projeto de redução de emissões localizado no território de outro País do 
Anexo I, em razão de os custos de redução das emissões serem menores no país sede do projeto do que no do 
País adquirente do crédito de carbono. (ii) Comércio de emissões, ou a possibilidade de que, suplementarmente 
aos seus esforços domésticos, países do Anexo I transfiram para ou adquiram de outras partes do Anexo I 
unidades de redução de emissões a fim de cumprir seus compromissos.  
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os países do Anexo I a cumprir com seus compromissos de redução de emissões de gases de 

efeito estufa. Apesar de grandes países em desenvolvimento como China, Índia e Brasil 

emitirem gases de efeito estufa em quantidades substanciais e crescentes, não foi estabelecida, 

à época, aos países em desenvolvimento, a obrigação de reduzir as emissões. 

A inclusão das atividades florestais no MDL foi cercada por controvérsias, já que, no 

âmbito das discussões do Protocolo de Quioto, a ideia de desmatamento evitado como estratégia 

para a mitigação das mudanças climáticas foi apresentada e rejeitada, e foi imposto um limite 

às atividades florestais passíveis de inclusão no MDL, sendo permitida a inclusão, apenas, das 

atividades de florestamento27 e reflorestamento28.29 Além disso, os países em desenvolvimento, 

por não terem assumido qualquer obrigação de reduzir suas emissões, não tinham incentivo 

para reduzir ou evitar emissões decorrentes do desmatamento.  

De fato, até o presente momento, existem somente 66 projetos florestais registrados 

no MDL, sendo apenas três brasileiros.30 Pode-se creditar o baixo número de projetos ao 

caráter temporário31 dos créditos de carbono, assim como a exigência de adicionalidade, já 

que o projeto deve obter reduções que não seriam obtidas na sua ausência. A adicionalidade é 

medida a partir da linha de base do projeto, ou seja, é feito o cálculo a respeito das emissões que 

ocorreriam na inexistência do projeto. Entretanto, é difícil estabelecer com exatidão e monitorar o 

que realmente teria ocorrido se o projeto de MDL não tivesse sido implementado.32 Além 

disso, os projetos de MDL possuem elevados custos de transação, e não foram previstos 

quaisquer incentivos aos países em desenvolvimento, conforme mencionado anteriormente. 

 
27 É a conversão induzida diretamente pelo homem de terra que não foi florestada por um período de pelo 

menos 50 anos, em terra florestada por meio de plantio, semeadura e/ou a promoção induzida pelo homem de 
fontes naturais de sementes (artigo 1.3, parágrafos 3 e 4, do Protocolo de Quioto). (IPAM AMAZÔNIA. 
Florestamento. 2015. Disponível em: <https://ipam.org.br/glossario/florestamento/>. Acesso em: 22 ago. 2019). 

28 É a conversão, induzida diretamente pelo homem, de terra não florestada em terra florestada por meio de 
plantio, semeadura e/ou a promoção induzida pelo homem de fontes naturais de sementes, em área que foi 
florestada, mas convertida em terra não florestada. Para o primeiro período de compromisso do Protocolo de 
Quioto, as atividades de reflorestamento foram limitadas ao reflorestamento em terras que não continham 
florestas em 31 de dezembro de 1989. (artigo 1.3, parágrafos 3 e 4, do Protocolo de Quioto). (IPAM 
AMAZÔNIA. Reflorestamento. 2015. Disponível em: <https://ipam.org.br/glossario/reflorestamento/>. 
Acesso em: 22 ago. 2019). 

29 As atividades de LULUCF [Acrônimo de land use, land-use change and forestry (uso da terra, mudança no 
uso da terra e florestas)] são regidas pelos Artigos 3 (parágrafos 3 e 4), 6 e 12 do Protocolo de Quioto. 

30 UNITED NATIONS. Project Search. Disponível em: <https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html>. 
Acesso em: 24 ago. 2019. 

31 Diferentemente dos outros projetos, podem reter o carbono por décadas, mas podem liberá-lo em sua 
totalidade caso ocorra um incêndio, por exemplo, eliminando, subitamente, os benefícios alcançados nos 
anos anteriores. 

32 CARVALHO, Fernanda Viana. Brasil: de estado-veto a negociador estratégico. A posição brasileira nas 
negociações internacionais sobre florestas e clima (1997-2010). Tese (Doutorado) - Programa de Doutorado 
em Política Internacional e Comparada, Universidade de Brasília, Brasília, 2010. p.88. 
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Outro fator que pode ter contribuído foi o fato de a Europa não contemplar créditos de 

projetos florestais em seu mercado interno de carbono.33 

Em razão dos obstáculos mencionados, passou a haver uma maior pressão internacional 

para o incentivo às atividades florestais que superassem as limitações do MDL, ou seja, para 

permitir a inclusão das atividades de desmatamento e degradação florestal evitados, após o 

primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto.34 Além disso, a participação de 

todos os países passou a ser primordial para endereçar efetivamente o problema das mudanças 

climáticas, com a criação de incentivos e novos desenhos institucionais para facilitar a 

participação dos países em desenvolvimento no esforço internacional de mitigação posterior a 

2012.35 Desta forma, passamos a descrever, no item a seguir, o mecanismo de REDD. 

1.3 O surgimento do REDD 

O mecanismo de REDD surgiu como uma alternativa ao papel amplo das florestas 

após 2012.36 Surgiu, portanto, o conceito de redução compensada, que poderia facilitar a redução 

de emissões decorrentes do desmatamento, bem como poderia aumentar a participação dos 

países em desenvolvimento no Protocolo de Quioto. Para tanto, seria necessário definir linhas 

de base confiáveis, mostrando que o desmatamento não mudou simplesmente de um lugar 

para outro37 e que as reduções de emissões seriam permanentes. Além disso, o país precisaria 

demonstrar que teria capacidade institucional suficiente para alcançar os resultados, o que 

inclui a capacidade de implementar programas com o apoio e a confiança das comunidades 

que serão afetadas por eles. Seria importante, portanto, endereçar os mesmos problemas 

 
33 Foi excluído o uso, no Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia (European Union Emissions 

Trading Scheme, ou EU ETS), de créditos florestais. De acordo com Fernanda Viana, a União Europeia vê o 
caráter temporário dos créditos florestais como fator de risco de desestabilização do seu sistema. 
(CARVALHO, Fernanda Viana. Brasil: de estado-veto a negociador estratégico. A posição brasileira nas 
negociações internacionais sobre florestas e clima (1997-2010). Tese (Doutorado) - Programa de Doutorado 
em Política Internacional e Comparada, Universidade de Brasília, Brasília, 2010. p.94).  

34 SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. On the Road for Expanding the Role of Forests and Forestry 
Practices In a Post-2012 Climate Agreement. p.6. Disponível em: <https://direitorio.fgv.br/sites/ 
direitorio.fgv.br/files/file/Seminário%20de%20Pesquisa%20-%20Rômulo%20Sampaio.pdf>. Acesso em: 
30 ago. 2019.  

35 CORBERA, Esteve; ESTRADA, Manuel; BROWN, Katrina. Reducing Greenhouse Gas Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries: Revisiting the Assumptions. Climatic 
Change, v.100, p.355-388, 2010.  

36 Ou seja, após o término do primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto. 
37 A expressão utilizada é vazamento (leakage, no original).  



 22 

encontrados no MDL, sendo o primeiro deles relacionado à falta de padronização do 

monitoramento da degradação florestal, que varia de acordo com cada país a ser monitorado, 

além de não existir à época um consenso quanto ao que seria, de fato, a degradação florestal.38  

Em 2003, durante a COP-9, realizada em Milão, foi apresentada, por pesquisadores 

brasileiros, a primeira proposta de REDD, a partir do argumento de que os países tropicais 

poderiam reduzir seus índices de desmatamento por meio de programas de financiamento 

adequados, que tivessem como objetivo uma maior executoriedade39 da sua legislação ambiental, 

apoiassem iniciativas voltadas para atividades econômicas alternativas ao desmatamento, bem 

como projetos que visassem a capacitação dos habitantes das áreas florestais remotas. De 

acordo com a proposta, florestas seriam preservadas se houvesse mais recursos disponíveis.40 

Em 2005, foi apresentada proposta formal, pela Coalizão das Nações com Florestas Tropicais, 

liderada por Costa Rica e Papua Nova Guiné, para a redução de gases de efeito estufa, durante 

a COP 11, realizada na Índia. As discussões inicialmente se limitaram a incluir apenas a 

redução das emissões decorrentes do desmatamento, mas acabou se expandindo para incluir a 

degradação florestal.41 

Somente em 2007, na COP-13, realizada em Bali, na Indonésia, chegou-se a um acordo 

sobre o arcabouço inicial a respeito do mecanismo de REDD, ainda sem o sinal “positivo”.42 

O Plano de Ação de Bali43 estabeleceu incentivos para que os países em desenvolvimento 

buscassem executar “Ações Nacionais de Mitigação Apropriadas”44, para reduzir a emissão 

de gases de efeito estufa, de acordo com as circunstâncias de cada país e que deveriam ser 

apoiadas financeiramente pelos países desenvolvidos, de modo a permitir que os países em 

 
38 De acordo com Sampaio, outros problemas relacionados ao monitoramento eram aqueles relativos às diferenças 

entre os ecossistemas, dificuldades nas técnicas de verificação e os altos custos envolvidos. (Cf. SAMPAIO, 
Rômulo Silveira da Rocha. On the Road for Expanding the Role of Forests and Forestry Practices In a 
Post-2012 Climate Agreement. p.7. Disponível em: <https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/ 
files/file/Seminário%20de%20Pesquisa%20-%20Rômulo%20Sampaio.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2019.  

39 Em inglês, enforcement. 
40 SANTILLI, Márcio P.; MOUTINHO, Paulo Rufalco; SCHWARTZMAN, Stephan; NEPSTAD, Daniel 

Curtis; CURRAN, Lisa.; NOBRE, Carlos. Tropical deforestation and the Kyoto Protocol: an editorial essay. 
Climatic Change, v.71, p.272, 2005.  

41 PETKOVA, Elena; VERCHOT, Louis V. The state of REDD negotiations: Consensus points, options  
for moving forward and research needs to support the process. p.8. Disponível em: 
<http://theredddesk.org/sites/default/files/resources/pdf/2010/state_of_REDD_negotiations_2009.pdf>. 
Acesso em: 23 nov. 2019.  

42 Apesar de ainda não ter o sinal positivo, o texto da COP previu o papel da conservação, do manejo sustentável de 
florestas e da melhoria dos estoques de carbono florestal nos países em desenvolvimento, conforme se 
verifica no texto a seguir: “‘Policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing 
emissions from deforestation and forest degradation in developing countries; and the role of conservation, 
sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries”. 

43 UNFCCC Decision 1/CP.13. 
44 Nationally appropriate mitigation actions (NAMAs), no original. 
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desenvolvimento alcançassem o desenvolvimento sustentável. Além do financiamento, o 

Plano continha um arcabouço para transferência de tecnologia e fortalecimento institucional.45 

As obrigações das partes deveriam ser mensuradas, reportadas e verificadas (MRV).46 O 

Plano de Ação de Bali contou com o apoio de 192 países, inclusive os EUA.47  

Na COP-15, realizada em Copenhague, o objetivo era concluir uma agenda de 

negociações baseada no Plano de Ação de Bali, mencionado anteriormente, mediante a celebração 

de termos de compromissos e metas de cortes absolutos de emissão por parte dos países 

desenvolvidos, contribuições voluntárias de mitigação de emissões dos países em desenvolvimento, 

mediante aporte de recursos e transferência de tecnologia por parte dos países desenvolvidos.48 

O resultado alcançado ficou aquém do que se esperava, já que não houve consenso entre as partes 

e, apesar da assinatura do “Acordo de Copenhague”, tal acordo não possuía status vinculante.  

Em 2010, na COP-16, ocorrida em Cancun, também não foi possível a celebração de 

acordo com status vinculante a todos os signatários, mas alguns dos princípios e objetivos 

acordados em Copenhague foram integrados ao texto oficial49 da COP. O mecanismo de 

REDD+ entrou oficialmente na pauta, foi definido seu escopo50, bem como sua abordagem em 

fases. Os acordos de Cancun51, como ficaram conhecidos, incorporaram os principais pilares do 

plano de ação de Bali. Além disso, foi oficializado o compromisso de limitar o aquecimento 

global em dois graus Celsius, bem como foram inseridos no texto da COP os compromissos 

de mitigação indicados por quase todos os países. Foi sugerido também que os países em 

desenvolvimento adotassem estratégias de controle do desmatamento que poderiam ser 

 
45 Tradução livre da expressão capacity building. 
46 O Plano de Ação de Bali não especifica que ações os países devem adotar para atender aos padrões de 

quantificação exigidos para um esquema de financiamento de carbono ou apoiar um mecanismo de 
financiamento de carbono. Em vez disso, simplesmente afirma que essas ações devem ser mensuráveis, 
reportáveis e verificáveis. 

47 A ideia era que o Plano de Ação de Bali abrisse o caminho para um novo acordo climático, cuja conclusão 
estava prevista para ocorrer na COP-15, a ser realizada em Copenhagen. 

48 As negociações se deram por meio de dois grupos de trabalho: Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre Ações de 
Cooperação de Longo Prazo no Âmbito da Convenção (AWG-LCA), que tem a incumbência de discutir as 
possibilidades futuras de acordo, e o Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre Compromissos Adicionais para as 
Partes do Anexo I no Âmbito do Protocolo de Quioto (AWG-KP), para debater o período subsequente de 
compromisso do Protocolo.  

49 As decisões na COP precisam ser aprovadas por consenso, o que dificulta bastante a solução de questões 
polêmicas. 

50 Foram definidas as atividades que seriam consideradas como REDD+, como resultado do trabalho do “Ad 
Hoc Working Group on long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA)”. (UNITED 
NATIONS. AWG-LCA bodies page. Disponível em: <https://unfccc.int/awg-lca-bodies-page>. Acesso em: 
27 nov. 2019). 

51 Um conjunto de decisões que levarão adiante a ação internacional sobre as mudanças climáticas. Ponto de 
virada para as negociações internacionais sobre o clima, os Acordos solidificam o papel da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) no centro da política climática internacional 
e da cooperação para o futuro. 
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incorporadas ao mecanismo de REDD+.52 Finalmente, o financiamento também fez parte da 

pauta da COP-16, na qual foi anunciada a criação do Fundo Verde para o Clima (GCF53), com 

a previsão de investimentos anuais de US$ 100 bilhões até 2020, objetivando apoiar a 

elaboração de projetos de adaptação e desenvolvimento de baixo carbono em países de menor 

desenvolvimento relativo.54 Os pagamentos por resultados não terão uma abordagem de mercado, 

nos moldes do protocolo de Quioto, mas baseados na transferência direta de recursos para os 

países em desenvolvimento.  

Na COP-19, realizada em Varsóvia, foram concluídas as negociações acerca da 

arquitetura internacional para REDD+. O Marco de Varsóvia55 estabeleceu um fluxo para o 

reconhecimento dos resultados de REDD+ no âmbito da UNFCCC e reconheceu o papel do 

GCF como instrumento principal para financiamento das atividades de REDD+. Foram 

reconhecidas como atividades de REDD+ as seguintes:  

a) redução de emissões por desmatamento;  

b) redução de emissões por degradação florestal; 

c) manejo sustentável das florestas; 

d) conservação de estoques de carbono florestal; e 

e) incremento de estoques de carbono florestal.  

Com relação ao financiamento, o Marco de Varsóvia, apesar de não conter regras que 

endereçassem o problema da possível falta de fundos, definiu que o financiamento deveria 

ocorrer com base em resultados, e que os países em desenvolvimento necessitariam de apoio 

financeiro, e este deveria ser realizado por meio de agências, como o GCF, ou por outras 

fontes de recursos. Foi determinado também que houvesse uma maior coordenação entre as  

 
52 Os países em desenvolvimento foram solicitados a desenvolver planos de ação nacional de redução do 

desmatamento com níveis de emissão de referência para florestas nacionais e um sistema de monitoramento 
nacional transparente. (Cf. MOTTA, Ronaldo Seroa da; HARGRAVE, Jorge; LUEDEMANN, Gustavo. As 
metas do acordo de Copenhague e as decisões de Cancun. In: MOTTA, Ronaldo Seroa da et al. Mudança do 
clima no Brasil: aspectos econômicos, sociais e regulatórios. Brasília: Ipea, 2011. p.336). 

53 Em inglês, Green Climate Fund. 
54 Com relação à COP-17, realizada em Durban, em 2011, cabe mencionar apenas os seguintes pontos: (i) o 

estabelecimento de um novo período de compromisso do Protocolo de Quioto; (ii) a negociação de um novo 
acordo climático, que passaria a ter força legal a partir de 2015 e entraria em vigor em 2020. (HOLMAN 
FENWICK WILLAN LLP. The UNFCCC’s Durban platform explained. Energy & Climate Change, 2012. 
Disponível em: <http://www.hfw.com/downloads/Client%20Brief%20-%20UNFCCCs%20Durban%20 
[A4%204pp]%20January%202012.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2019.). 

55 Em inglês, Warsaw Framework Agreement. Foi definido um conjunto de sete decisões (Decisões 9 a 15/CP.19) 
sobre aspectos metodológicos, institucionais e de financiamento para pagamentos por resultados de REDD+. 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. REDD+ Brasil. Marco de Varsóvia para REDD+. 2016. 
Disponível em: <http://redd.mma.gov.br/pt/redd-unfccc/marco-varsovia>. Acesso em: 04 nov. 2019). 
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agências no apoio aos países em desenvolvimento e que fosse assegurada a observância às 

regras da UNFCCC.  

O Marco de Varsóvia determinou também o estabelecimento de uma base de dados 

online, hospedada na página da UNFCCC, que disponibilizasse informações relativas às 

atividades de REDD+, incluindo: os pagamentos por resultados realizados, relatórios de análise 

que atestassem a forma de cálculo da redução das emissões de carbono pelos países beneficiários 

dos recursos, as estratégias nacionais adotadas para preservação das florestas e planos 

nacionais de ação, informações a respeito da adoção das salvaguardas de Cancun, dentre outras 

informações.56 A adoção desta plataforma teve por objetivo incrementar a transparência no 

processo de pagamento por resultados. 

Outro problema endereçado em Varsóvia se deu quanto ao monitoramento do 

desmatamento, já que a adoção de sistemas nacionais de monitoramento por países em 

desenvolvimento passou a ser obrigatória para se tornarem beneficiários de recursos de REDD+. 

Foi definido, também, o que deveria ser mensurado pelos sistemas: estoques de carbono 

florestal, emissões relacionadas à floresta, área florestal e diferentes tipos de florestas. De 

modo a garantir a efetividade dos sistemas nacionais de monitoramento, o Marco de Varsóvia 

determinou que os sistemas fossem verificados em nível internacional.  

Finalmente, com relação à governança de REDD+, foi estabelecido que os países se 

engajassem na criação de entidades nacionais de REDD+, ou fosse designado um ponto focal 

para assuntos relacionados ao tema de REDD+. Estas entidades ficariam habilitadas a 

responder pelo país, bem como seriam elegíveis para receber os recursos a serem aplicados 

em atividades de REDD+, bem como na implementação de estratégias nacionais.  

Após Varsóvia, as expectativas se intensificaram para a possível celebração de um 

novo acordo climático, e que fosse superada, finalmente, a frustração ocorrida em Copenhague. 

Finalmente, na COP-21, foi celebrado o “Acordo de Paris”, no qual os países apresentaram 

suas Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC, na sigla em inglês), 

relacionadas tanto ao compromisso de redução das emissões de gases de efeito estufa, como 

ao financiamento das ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Os países 

desenvolvidos se comprometeram a aportar 100 bilhões de dólares ao ano no GCF a partir de 

2020, para apoiar os países em desenvolvimento no alcance das suas metas de redução de 

emissões, conforme estabelecidas nas suas iNDCs. Com a adoção do acordo de Paris, criou-se 

 
56 Esta plataforma foi denominada Lima REDD+ Information Hub. (Disponível em: 

<https://redd.unfccc.int/info-hub.html>. Acesso em: 04 nov. 2019). 
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a expectativa de que o GCF se tornasse plenamente operacional, e que se tornaria o principal 

canal de recursos para o pagamento por resultados em REDD+.57  

Ante a apresentação do contexto internacional das negociações do clima, pretende-se, a 

partir da próxima seção, realizar revisão bibliográfica do mecanismo de REDD+, levando-se 

em consideração o escopo e a escala para o REDD+, fontes de financiamento, distribuição de 

benefícios, questões relacionadas ao monitoramento e verificação das emissões, bem como 

quais seriam os benefícios socioambientais que o mecanismo iria proporcionar.58  

1.4 Análise59 sobre o mecanismo de REDD+ 

Desde o protocolo de Quioto, a inclusão de atividades florestais foi motivo de polarização 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, já que enquanto os países desenvolvidos 

defendiam a utilização de mecanismos compensatórios, os países em desenvolvimento, com 

destaque para o Brasil, se opunham à ideia de utilizar as emissões relativas às florestas nativas 

para outros usos, ou seja, eram contrários à inclusão das florestas no regime da mudança do clima, 

alegando que seria uma afronta à soberania nacional e o seu direito ao desenvolvimento.  

O REDD + ganhou destaque após o reconhecimento de que a mudança no uso da terra, 

principalmente o desmatamento, é responsável por 12 a 20% das emissões globais de gases de 

efeito estufa. Além disso, as florestas tropicais fornecem vários serviços ecossistêmicos e 

 
57 Acordo de Paris, artigo 5, parágrafo 2: “As Partes são encorajadas a tomar medidas para implementar e 

apoiar, incluindo por meio de pagamentos baseados em resultados, o quadro existente tal como estabelecido 
na orientação relacionada e nas decisões já acordadas no âmbito da Convenção para: abordagens políticas e 
incentivos positivos para as atividades relacionadas à redução das emissões a partir do desmatamento e da 
degradação florestal, e o papel da conservação, do manejo sustentável de florestas e do reforço dos estoques 
de carbono das florestas nos países em desenvolvimento; e abordagens políticas alternativas, como 
abordagens conjuntas de mitigação e adaptação para a gestão integral e sustentável das florestas, reafirmando 
a importância de incentivar, conforme apropriado, os benefícios não vinculados ao carbono associados com 
tais abordagens”. (NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL. Acordo de Paris sobre o clima: adoção do Acordo de 
Paris. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acordodeparis/>. Acesso em: 04 nov. 2019). 

58 CARVALHO, Fernanda Viana. Brasil: de estado-veto a negociador estratégico. A posição brasileira nas 
negociações internacionais sobre florestas e clima (1997-2010). Tese (Doutorado) - Programa de Doutorado em 
Política Internacional e Comparada, Universidade de Brasília, Brasília, 2010. p.141. O Brasil era contrário à 
adoção de uma abordagem de mercado, por acreditar que serviria como instrumento que permitiria aos países 
desenvolvidos compensar suas emissões comprando créditos de países em desenvolvimento.  

59 De acordo com Vanessa Pinsky, a literatura focada em REDD+ é bastante recente e emergente, contemporânea ao 
surgimento do mecanismo. O primeiro trabalho sobre o assunto, de acordo com os autores, data de 2007. (Cf. 
PINSKY, Vanessa Cuzziol. Experimentalist governance in climate finance: the case of REDD+ in Brazil. 
2017. Tese (Doutorado em Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. p.186).  
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sustentam os meios de subsistência de cerca de 1,6 bilhão das pessoas mais pobres do mundo 

que dependem dos recursos florestais.60 

O mecanismo de REDD, quando da sua apresentação por pesquisadores brasileiros, 

gerou bastante expectativa, por representar importante mudança de paradigma, já que seria uma 

oportunidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa de uma maneira custo-efetiva. 

A implementação do mecanismo não dependeria do desenvolvimento de novas tecnologias, 

com a possível exceção dos sistemas de monitoramento. De acordo com Stern, as ações de 

mitigação poderiam ser desenvolvidas e implementadas em conjunto com as de adaptação, 

permitindo a geração de empregos, renda, benefícios para a conservação da biodiversidade, 

suprimentos para energias renováveis e redução da pobreza.61 Funcionaria, portanto, como um 

esquema de pagamento por serviços ambientais em que todos ganhariam: uma combinação da 

redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) com a redução da pobreza e a proteção 

da biodiversidade.62  

Uma das principais inovações do mecanismo de REDD+ foi a necessidade de o apoio 

financeiro estar baseado em resultados atingidos em termos de redução de gases de efeito 

estufa, mensurados a partir de um nível florestal de referência, expresso em toneladas de 

carbono equivalentes ao ano, o que diferencia o mecanismo de REDD+ das modalidades 

tradicionais de ajuda internacional, onde não há a necessidade de se comprovar o atingimento 

de resultados. 

Pode-se acrescentar, também, que as negociações envolvendo o mecanismo de REDD+ 

representaram uma importante mudança do modelo comumente adotado no âmbito das 

Nações Unidas. As metas de redução das emissões, ao invés de serem definidas no momento 

das negociações internacionais, passaram a ser apresentadas por cada país, que define seus 

compromissos de forma unilateral. Esta mudança permitiu que os países definissem atividades 

 
60 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). Forests and 

poverty reduction. Disponível em: <http://www.fao.org/forestry/livelihoods/en/>. Acesso em: 09 dez. 2019. 
61 CORBERA, Esteve; ESTRADA, Manuel; BROWN, Katrina. Reducing Greenhouse Gas Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries: Revisiting the Assumptions. Climatic 
Change, v.100, p.359, 2010.  

62 “Segundo o relatório de Stern, a eliminação da maior parte do desmatamento custaria em média apenas USD 
1-2 por tonelada de CO2, o que é muito pouco dispendioso em comparação com quase todas as outras opções 
de mitigação. Embora estas estimativas tenham sido criticadas e algumas sejam mais altas (por exemplo, 
Kindermann et al., 2008) foi criada uma impressão geral de que seria barato implementar REDD+”. 
(ANGELSEN, Arild; MCNEILL, Desmond. A evolução de REDD+. In: ANGELSEN, Arild; 
BROCKHAUS, Maria; SUNDERLIN, William D.; VERCHOT, Louis V. (Eds.). Análise de REDD+: 
Desafios e escolhas. Bogor, Indonésia: CIFOR, 2013. p.37). 
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elegíveis para REDD+, entre outras atividades. Tal mecanismo, mais flexível, foi mantido nas 

COPs subsequentes.63 

Entretanto, para a implementação do REDD+, alguns desafios precisavam ser 

enfrentados, em razão da complexidade do mecanismo e das peculiaridades de cada País, 

desde capacidades institucionais até recursos disponíveis. Desta forma, pretendemos, com o 

auxílio da literatura, trabalhar as seguintes questões atinentes ao mecanismo de REDD+: a 

implementação do REDD+, governança e financiamento. Há outros temas que poderiam ser 

explorados, mas que fugiriam do objetivo do presente trabalho, como: a verificação da adoção, 

pelos países recipientes, das salvaguardas de REDD+64, assim como as discussões relacionadas à 

governança do mecanismo de REDD+. Quanto a este último tema, trataremos, no capítulo a 

seguir, a respeito da Estratégia Nacional para REDD+.65  

Desde o início das discussões acerca do mecanismo de REDD+, havia uma espécie 

de consenso de que a implementação deveria ocorrer de forma gradual, e foram definidas três 

fases (preparação, reformas de políticas e ações baseadas em resultados), conforme consagrado 

nos Acordos de Cancun (Decisão 1, COP-16, parágrafo 71).66 O objetivo foi estabelecer uma 

abordagem flexível, que, ao mesmo tempo, empoderasse os governos nacionais dos países 

recipientes e que fossem respeitadas as circunstâncias de cada país.  

Na fase preparatória, os países devem desenvolver uma estratégia nacional para 

implementar o REDD+, que deve contar com a participação de múltiplos atores, inclusive 

futuros beneficiários do mecanismo, tais como populações tradicionais. Além disso, esta fase 

deve ser intensiva em capacitação e fortalecimento institucional, incluindo o desenvolvimento 

de sistemas de monitoramento, o estabelecimento de níveis de emissão de referência, o 

desenvolvimento de um sistema para mensuração, reporte e verificação, o estabelecimento de  

 

 
63 MUNUO, Ngaya; GLAZEWSKI, Jan. The Implementation of REDD+: Self-Governance Through the Lens 

of Reflexive Law. Carbon & Climate Law Review, v.12, n.2, p.125, 2018.  
64 As negociações de REDD+ contaram com uma forte presença de ONGs e grupos indígenas para as questões 

relacionadas com os direitos e salvaguardas de grupos locais e das populações indígenas. As ONGs chegaram 
a ocupar, em muitos casos, um lugar à mesa das discussões a nível global e do país. De acordo com 
Brockhaus et al., foi possível influenciar a definição e o enfoque de REDD+, por exemplo, considerando as 
salvaguardas como uma questão importante, e ampliou os objetivos e o escopo de REDD+. (Cf. JAGGER, 
Pamela; LAWLOR, Kathleen; BROCKHAUS, Maria; GEBARA, Maria Fernanda; SONWA, Denis Jean; 
RESOSUDARMO, Ida Aju Pradnja. Salvaguardas de REDD+ no discurso de políticas nacionais e em 
projetos-piloto. In: ANGELSEN, Arild; BROCKHAUS, Maria; SUNDERLIN, William D.; VERCHOT, 
Louis V. (Eds.). Análise de REDD+: Desafios e escolhas. Bogor, Indonésia: CIFOR, 2013).  

65 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. REDD+ Brasil. A estratégia nacional para REDD+ do Brasil. 
Disponível em: <http://redd.mma.gov.br/pt/estrategia-nacional-para-redd>. Acesso em: 13 dez. 2019. 

66 VOIGT, Christina; FERREIRA, Felipe. The Warsaw Framework for REDD: Implications for National 
Implementation and Access to Results-based Finance. Carbon & Climate Law Review, v.9, n.2, p.114, 2015. 
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salvaguardas, e a definição dos direitos relativos às florestas, o uso da terra, e o acesso aos 

créditos de carbono.67 Para tanto, é necessário desenvolver um arcabouço regulatório para se 

alcançar a estratégia nacional de REDD+, e que deve ser compatível com as normas de cada 

país. Desta forma, uma parte importante da primeira fase de implementação do mecanismo, 

seria a revisão do arcabouço existente em cada país.68 

A segunda fase seria o estabelecimento, o aprimoramento, ou o incremento de políticas e 

medidas que tenham como objetivo endereçar problemas relacionados aos vetores diretos e 

indiretos do desmatamento e degradação florestal. A evolução desta fase varia de acordo com 

o nível institucional do país, e em alguns casos pode demorar anos até a mudança para a 

terceira fase, que é o momento em que o país é remunerado pelo atingimento de resultados 

decorrentes do desmatamento evitado. Nesta fase, as atividades de REDD+ e seus efeitos são 

mensuradas e verificadas a cada ano. Convém ressaltar que, apesar de estar previsto que o 

REDD+ deveria evoluir gradualmente, até alcançar sua plena implementação, atingindo o 

financiamento por resultados, não foram estabelecidos requisitos específicos para os países 

em desenvolvimento tampouco um prazo69 ou forma para se alcançar a total implementação.70  

Para Gebara et al., a implementação do arcabouço do mecanismo de REDD deveria 

ocorrer a partir de uma abordagem pragmática por parte dos interessados em implementar o 

mecanismo. Ressaltaram os autores, inclusive, que vários países passaram a executar projetos-

piloto e implementar estratégias, antes mesmo de se chegar a um consenso no âmbito da 

UNFCCC, e alguns países desenvolvidos, inclusive, se dispuseram a financiar estas iniciativas, 

como, por exemplo, o governo da Noruega, que foi um dos pioneiros no apoio internacional à 

conservação de florestas. Desta forma, em razão desta nova dinâmica, seria necessária uma 

 
67 EU REDD FACILITY. Implementing REDD+. Disponível em: <http://www.euredd.efi.int/implementing-

redd>. Acesso em: 27 nov. 2019. 
68 CHAPMAN, Sophie; WILDER, Martijn. Fostering REDD Investment Through Effective Legal Frameworks: 

Lessons from the Development of Early Forest Carbon Projects. Carbon & Climate Law Review, v.7, n.1, 
p.45, 2013. Disponível em: <www.jstor.org/stable/24324439>. Acesso em: 27 nov. 2019.  

69 De acordo com McNeill e Wertz-Kanounnikoff., a médio prazo, a maior parte dos pagamentos será para 
preparação e reformas de políticas e não para reduções comprovadas de emissões. (MCNEILL, Desmond; 
WERTZ-KANOUNNIKOFF, Sheila. Indicadores de desempenho e implementação de REDD+. In: 
ANGELSEN, Arild; BROCKHAUS, Maria; SUNDERLIN, William D.; VERCHOT, Louis V. (Eds.). 
Análise de REDD+: desafios e escolhas. Bogor, Indonésia: CIFOR, 2013. p.263.  

70 Voigt e Ferreira citam, inclusive, o caso do Brasil, que havia implementado o PPCDAm em 2005, ou seja, 
não necessariamente a adoção de uma estratégia nacional ou plano de ação precisa ocorrer em primeiro lugar 
no processo. (Cf. VOIGT, Christina; FERREIRA, Felipe. The Warsaw Framework for REDD: Implications 
for National Implementation and Access to Results-based Finance. Carbon & Climate Law Review, v.9, n.2, 
p.115, 2015). 
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resposta política, e que acabou sendo adotado um desenho institucional flexível para o 

mecanismo, de modo a equacionar os diferentes interesses entre os países.71  

Um tema que é bastante discutido na literatura, e que se relaciona com a ideia de 

implementação em fases do mecanismo de REDD+, é o da governança florestal. De modo 

geral, embora a adoção do mecanismo de REDD+ pelos países não seja necessariamente uma 

reforma de governança, sua implementação depende da boa governança florestal para que o 

mecanismo seja eficiente, eficaz e equitativo.72 De acordo com Sophie Chapman e Martijn 

Wilder, REDD+ é visto por alguns países como uma oportunidade para alavancar programas 

florestais existentes, em razão da nova fonte de receita.73 

Esteve Corbera e Heike Schroeder, por outro lado, ponderam que, para ser efetivo e 

inclusivo, o mecanismo de REDD+ precisará superar outros desafios, além da governança 

florestal, como a coordenação de diferentes políticas públicas e endereçamento de problemas 

relacionados à corrupção. Acrescentam, ainda, que o mecanismo de REDD+ envolve múltiplos 

atores, interesses e atividades, além de diversas instâncias de poder, tanto informais como 

formais, que exercem influência e cujos interesses não necessariamente são convergentes.74 

Com relação a este ponto, o surgimento de novos atores no cenário internacional é um caminho 

sem volta. As negociações internacionais contam com a presença de organizações não 

governamentais, empresas multinacionais, experts, dentre outros, não apenas indiretamente, 

por intermédio dos Estados com os quais se relacionam, mas também diretamente, já que são 

convidadas a participar das discussões nos foros internacionais.  

 
71 Cf. GEBARA, Maria Fernanda; MAY, Peter; SAMPAIO, Romulo; THUAULT, Alice. REDD+ Initiatives in 

Brazil: How Global Climate Accords are reflected on the ground?. In: SIMILÄ, Jukka; PRIMMER, Eeva (Org.). 
Legal analysis of the relationship between WTO law, European state aid and nature conservation law, 
andeconomic instruments for biodiversity protection. 2012. v.7. p.25-41. Disponível em: 
<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/Downloads/POLICYMIXReport7_20
12.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2019. 

72 “Even though REDD+ is not primarily a governance reform, it will affect or be affected by forest 
governance, it can improve forest governance or be undermined by its failures and, therefore, it depends on 
good forest governance if it is to be efficient, effective and equitable”. (Cf. LARSON, Anne; PETKOVA, 
Elena. An Introduction to Forest Governance, People and REDD+ in Latin America: Obstacles and 
Opportunities. Forests, v.2, n.1, p.87, 2011).  

73 CHAPMAN, Sophie; WILDER, Martijn. Fostering REDD Investment Through Effective Legal Frameworks: 
Lessons from the Development of Early Forest Carbon Projects. Carbon & Climate Law Review, v.7, n.1, 
p.51, 2013. Disponível em: <www.jstor.org/stable/24324439>. Acesso em: 27 nov. 2019.  

74 Os autores mencionam organismos da ONU, organizações multilaterais, governos, mas também organizações 
comunitárias e indígenas. (Cf. CORBERA, Esteve; SCHROEDER, Heike. Governing and implementing 
REDD. Environmental Science & Policy, v.14, n.2, p.90, 2011). 
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Além disso, não haveria como implementar o REDD+ sem o envolvimento e 

consentimento das populações locais que são impactadas pelas atividades, o que inclusive está 

previsto nas fases preparatórias para REDD+, conforme mencionado anteriormente. Para 

Fernanda Coletti Pires e Sonia Paulino, uma abordagem top-down na proteção florestal 

costuma falhar em razão da falta de legitimidade e consentimento.75  

Ainda sobre a governança, o processo decisório é bastante complexo, já que as decisões 

não virão apenas dos governos, sendo necessário transparência, equidade, e mecanismos que 

tenham sido legitimados por todos os atores envolvidos.76 Ressalta-se que, de acordo com o 

Marco de Varsóvia, a coordenação e resultados do REDD+ devem ser centralizados em nível 

nacional, mas com atividades subnacionais implementadas por esferas federativas inferiores. 

De acordo com Vanessa Pinsky e Isak Kruglianskas, mesmo que governos tenham, ao longo do 

tempo, descentralizado as políticas florestais, bem como o seu gerenciamento, com o objetivo 

de aumentar a eficiência e reduzir custos, a implementação do mecanismo de REDD+ pode reverter 

esta tendência, em razão das exigências da UNFCCC, conforme mencionado anteriormente.77  

Ressalta-se que, quando mecanismo de REDD+ foi lançado, uma de suas premissas 

principais foi seu forte enfoque nacional, em vez de subnacional.78 O mecanismo de REDD+ 

representava uma mudança da ideia de conservação baseada em projetos, como no MDL, e 

passaria a ser uma lógica de governo, cujos representantes passariam a ser os principais atores 

na conservação florestal.79  

Finalmente, outro tema tratado pela literatura, e que merece ser analisado no presente 

trabalho, é o do financiamento para REDD+. Quando do surgimento do mecanismo, e antes 

mesmo da aprovação do seu arcabouço no âmbito da UNFCCC, surgiram diversas instituições 

 
75 Cf. COLETTI PIRES, Fernanda; PAULINO, Sônia. Promoção de ações no setor de mudança do uso da terra e 

florestas a partir da implementação da estratégia nacional para REDD+. In: Sustentabilidade e 
interdisciplinaridade. São Paulo: Blucher, 2019. p.287-314. 

76 “A national approach is considered integral to the success of REDD+ projects: It can help avoid leakage 
(23); ensure permanence; and provide reliable monitoring, reporting, and verify cation (MRV) (19). This 
approach effectively converts national governments into the principal forest stakeholders”. (Cf. LARSON, 
Anne; PETKOVA, Elena. An Introduction to Forest Governance, People and REDD+ in Latin America: 
Obstacles and Opportunities. Forests, v.2, n.1, p.96, 2011. 

77 PINSKY, Vanessa Cuzziol; KRUGLIANSKAS, Isak. Governing Redd+: a state of the art review. Revista  
de Administração da UFSM, Santa Maria, v.12, n.1, p.189, 2019. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/36131/pdf>. Acesso em: 27 nov. 2019.  

78 Isto foi apoiado pela maioria dos documentos iniciais que os países apresentaram à UNFCCC. De acordo 
com Guizol e Atmadja, as abordagens nacionais eram consideradas mais eficazes. (Cf. GUIZOL, Philippe; 
ATMADJA, Stibniati. Appendix: overview of REDD proposals submitted to the UNFCCC. In: ANGELSEN, 
Arild (Ed.). Moving ahead with REDD: issues, options and implications. Bogor, Indonésia: CIFOR, 2008. p.122. 

79 Cf. ANGELSEN, Arild; MCNEILL, Desmond. A evolução de REDD+. In: ANGELSEN, Arild; 
BROCKHAUS, Maria; SUNDERLIN, William D.; VERCHOT, Louis V. (Eds.). Análise de REDD+: 
Desafios e escolhas. Bogor, Indonésia: CIFOR, 2013. p.39-40.  
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interessadas em apoiar iniciativas de REDD+. Além disso, a maior parte dos financiamentos 

para REDD+ foram gastos em atividades preparatórias. 

A participação do setor privado no financiamento para REDD+ é limitada em função 

dos elevados riscos envolvidos na maioria dos países recipientes, assim como o desafio de se 

lidar com diversos atores e, principalmente, pela não adoção, pela UNFCCC, de um mecanismo 

de REDD+ compensatório. Desta forma, o financiamento decorre, majoritariamente, de fontes 

públicas. Por outro lado, foram desenvolvidos mecanismos bilaterais e multilaterais para 

apoiar as iniciativas de REDD+. Podemos citar, como exemplos, o apoio do Banco Mundial80, da 

ONU, além do próprio Fundo Amazônia. Em trabalho realizado pelo Overseas Development 

Institute81, verifica-se que a Noruega é país que mais contribuiu com recursos para iniciativas 

de REDD+, e o Brasil é o país que mais recebeu recursos. O Fundo Amazônia é considerado 

o maior fundo de REDD+ do mundo.82  

Ainda sobre o financiamento, um ponto importante a ser explorado é o referente à 

adicionalidade, um termo que gera bastante controvérsia, inclusive quanto ao Fundo Amazônia. 

Não há um consenso acerca do que seria a adicionalidade relacionada ao financiamento do 

clima. Ressalta-se a menção ao termo no Plano de Ação de Bali83, quando se fala em “recursos 

novos e adicionais”, e que se repetiu no Acordo de Copenhague e nos Acordos de Cancun. 

Em trabalho elaborado pela Comissão Europeia, a discussão a respeito da expressão girou em 

torno da preocupação em se mensurar a quantidade de recursos necessários para financiamentos 

climáticos, ou seja, para saber quantos recursos adicionais aos existentes seriam necessários. 

Em resumo, a ideia é que o financiamento seja superior aos níveis de financiamento anteriores, e 

 
80 O Banco Mundial possui o Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Trata-se de um fundo voltado para o 

apoio de atividades preparatórias para o REDD+, fora do âmbito da UNFCCC. Além disso, possui o 
BioCarbon Fund, que mobiliza recursos para apoiar atividades de redução de emissões de carbono, voltado 
para o setor agrícola. A ONU, por sua vez, possui o UN-REDD Programme, também voltado para ações 
preparatórias. (SCHALATEK, Liane; BIRD, Neil; WATSON, Charlene; KEIL, Katharina. Climate Finance 
Fundamentals 5: Climate Finance Thematic Briefing: REDD+ Finance. Disponível em: 
<https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12079.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2019). 

81 Trata-se de um centro de estudos independente, sediado na Inglaterra. 
82 Cerca de metade dos recursos estão concentrados no Brasil. (Cf. SCHALATEK, Liane; BIRD, Neil; 

WATSON, Charlene; KEIL, Katharina. Climate Finance Fundamentals 5: Climate Finance Thematic 
Briefing: REDD+ Finance. Disponível em: <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-
documents/12079.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2019). 

83 Decisão 1, COP-13. “[...] (i) Improved access to adequate, predictable and sustainable financial resources and 
financial and technical support, and the provision of new and additional resources, including official and 
concessional funding for developing country Parties. (UNITED NATIONS. Conference of the Parties. 
Report of the Conference of the Parties on its thirteenth session, held in Bali from 3 to 15 December 2007. 
Disponível em: <https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2019). 
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que seja adicional ao financiamento já existente.84 Esta discussão será retomada no capítulo 

referente ao Fundo Amazônia, já que um dos “princípios” que regem o Fundo é o da adicionalidade. 

1.5 Fundo Amazônia e o impasse que envolve o mecanismo de REDD+ 

O objetivo do presente capítulo foi apresentar o mecanismo de REDD+, com realce 

para as principais discussões que são encontradas na doutrina. Trata-se de um tema que gerou 

bastante expectativa quando do seu surgimento, mas que hoje encontra-se recheado de dúvidas 

quanto à sua continuidade, especialmente em território nacional, já que o Fundo Amazônia, 

que é o principal mecanismo de REDD+ do Brasil e do mundo, encontra-se em compasso de 

espera. Ressalta-se, ainda, conforme será verificado no capítulo a seguir, que toda a estrutura 

de governança montada pelo governo brasileiro também demonstra sinais de abandono. 

O Brasil, apesar de ser um país pioneiro em REDD+, tem sido questionado por 

setores da academia por ter adotado uma estrutura de governança centralizada, bem como por 

ter direcionado os investimentos para atividades de preparação para REDD+.85 Pretende-se, 

inclusive, verificar, no capítulo relativo ao estudo de caso sobre o Fundo Amazônia, se os 

recursos estão, de fato, sendo direcionados para tais atividades. 

No capítulo a seguir, será explorado o tema das estratégias regulatórias de controle do 

desmatamento, dentro do contexto brasileiro. Desta forma, será apresentada revisão bibliográfica 

acerca do tema, a partir da dicotomia entre comando e controle e regulação por incentivos. 

Ademais, serão apresentadas as principais políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro 

que tiveram como foco a redução do desmatamento no bioma Amazônia, e que permitiram a 

obtenção, pelo governo brasileiro, de recursos para financiamento para REDD+. Ressalta-se 

que será trabalhado também o tema do fomento público, tendo em vista que o Fundo 

Amazônia, principal linha de apoio do governo brasileiro para financiamento para REDD+, 

tem seus recursos geridos pelo BNDES, principal instituição brasileira de fomento público. 

 
84 “[...] the funding provided should be above previous climate financing levels and that it should be additional 

to existing funding for development purposes”. (Cf. KNOKE, Irene; DUWE, Matthias. Climate Change 
Financing: The Concept of Additionality in the Light of the Commission Proposal for a Development 
Cooperation Instrument (DCI) for 2014-2020. Briefing for the European Parliament’s Committee on 
Development, 2012). 

85 SILVA, Ana Carolina Bastida da; CENAMO, Mariano Colini; CHÁVEZ, Gustavo Silva. Mapeamento dos 
fluxos financeiros para REDD+ e uso da terra no Brasil: análise nacional e subnacional para período de 
2009 a 2016. Disponível em: <https://idesam.org/publicacao/Mapeamento-fluxos-REDD.pdf>. Acesso em: 
13 dez. 2019. 
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2 AS ESTRATÉGIAS REGULATÓRIAS DE COMBATE AO DESMATAMENTO 

O presente capítulo tem por objetivo tratar das estratégias que foram adotadas pelo 

governo brasileiro para combater o desmatamento. Primeiramente será realizada revisão 

bibliográfica acerca dos principais instrumentos regulatórios utilizados em matéria ambiental. 

Será necessário também abordar o tema do fomento público86, especialmente pelo fato de que 

o Fundo Amazônia, que será tratado no capítulo seguinte da presente dissertação, pode ser 

entendido (ou não) como um instrumento de fomento. Ressalta-se, inclusive, que os recursos do 

Fundo Amazônia são geridos pelo BNDES, que é a principal instituição de fomento público 

do Brasil. Em seguida, serão apresentadas as principais políticas implementadas pelo governo 

brasileiro e que tiveram como objetivo reduzir os índices de desmatamento. Finalmente, serão 

apresentadas as conclusões parciais acerca dos temas abordados no presente capítulo. 

2.1 Comando e controle x regulação por incentivos 

O modelo de agências reguladoras foi importante para garantir credibilidade para 

investidores, especialmente o capital estrangeiro, ou seja, um cenário de segurança jurídica e 

institucional foi fundamental para a entrada de divisas no país naquele contexto de reformas 

do Estado, durante os anos 90.87 O desenho institucional adotado garantiu estabilidade aos 

dirigentes e independência orçamentária, funcional e gerencial, com o objetivo de isolar a 

atividade regulatória da interferência política.88  

Pode-se entender que este novo modelo de governança também se caracteriza pelo 

início de uma fase de releitura dos conceitos, especialmente em razão de uma maior aproximação 

 
86 Conforme será explorado a seguir, o fomento está dentro do conjunto de estratégias de regulação por incentivos. 
87 De acordo com Mariana Batista da Silva, “agências se constituem na grande inovação institucional da 

reforma do Estado, inaugurando uma nova forma de relacionamento entre o Poder Executivo, os órgãos 
reguladores e a sociedade”. (CF. SILVA, Mariana Batista da. Mecanismos de participação e atuação de 
grupos de interesse no processo regulatório brasileiro: o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL). Revista de Administração Pública, v.46, n.4, p.970, 2012). 

88 Ainda no âmbito da Reforma do Estado, previu o Plano Diretor, dadas as mudanças gerenciais operadas, acerca da 
necessidade de se reduzir a intensidade do controle institucional e fomentar o controle social, mediante a promoção 
de medidas de governança, transparência e de accountability. (Cf. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. 
A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. Brasília: Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado, 1997. (Cadernos MARE da reforma do estado, v.1). 
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do Direito com a economia.89 A regulação econômica é importante especialmente quando o 

assunto em tela for o meio ambiente, em razão da escassez dos recursos naturais, que devem ser 

preservados para que sejam usufruídos pelas gerações futuras, ou seja, a regulação existe para a 

correção das externalidades negativas provocadas em razão da degradação do meio ambiente.90 

A partir da regulação econômica, podemos destacar os principais instrumentos 

utilizados, que são as normas de comando e controle e a utilização de instrumentos econômicos. 

Os instrumentos de comando e controle podem ser considerados regulação direta, pois 

implicam no controle pelo Estado sobre os locais que estão emitindo poluentes. O regulador 

define normas e procedimentos, assim como regras e padrões a serem seguidos pelos agentes 

poluidores. Em caso de descumprimento, podem ser aplicadas penalidades diversas, como 

multas e cancelamento de licenças e embargos.91  

Com relação aos instrumentos econômicos, a regulação tem como objetivo incentivar 

os agentes a considerar os custos sociais nas suas decisões individuais, privadas, e a adotar a 

conduta que minimize as externalidades negativas decorrentes da sua atividade. Ou seja, têm 

como objetivo induzir a uma mudança de comportamento.92 Na verdade, em ambos os casos há 

um incentivo por parte do regulador, com a diferença para os instrumentos de comando e controle, 

nos quais o incentivo é negativo, ou seja, caso não haja uma mudança no comportamento por 

parte do regulado, poderá ser aplicada uma sanção. 

É importante destacar que os mecanismos de comando e controle também ficaram 

conhecidos nos Estados Unidos93, como baseados na melhor tecnologia disponível.94 Havia a 

preocupação, por parte do Estado, em controlar as emissões de poluentes, e o poluidor deveria 

instalar a tecnologia disponível para reduzir ou eliminar o risco.95 O controle da poluição 

poderia funcionar de duas maneiras: a partir do estabelecimento de parâmetros96 relativos ao 

 
89 Cf. BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação e regulação. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.154. 
90 Cf. OGUS, Anthony. Regulation: legal form and economic theory. Oregon: Hart Publishing. 2004. p.35.  
91 Cf. CAMARA, João Batista Drummond. Governança ambiental no Brasil: ecos do passado. Revista de 

Sociologia e Política, v.21, n.46, p.132-146, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
44782013000200008>. Acesso em: 07 dez. 2019. 

92 Cf. BRIGHAM, John; BROWN, Don W. Distinguishing Penalties and Incentives. Law & Policy Quarterly, 
v.2, n.1, p.5-10, Jan. 1980. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/lawpol2&i=7>. 
Acesso em: 07 dez. 2019. 

93 “Environmental benefit trading has become a much more widely used approach, primarily because of the 
United States’ influence. The United States began experimenting with trading when it adopted project‐based 
trading programmes in the late 1970s”. (Cf. DRIESEN, David M. Alternatives to Regulation?: Market 
Mechanisms and the Environment. In: CAVE, Martin; BALDWIN, Rob; LODGE, Martin (Eds.). Oxford 
handbook on regulation. Oxford: Oxford University Press, 2009. p.8). 

94 Best available technology (BAT), em tradução livre. 
95 Cf. ACKERMAN, Bruce A.; STEWART, Richard B. Reforming Environmental Law: The Democratic Case for 

Market Incentives. RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.272, p.16, maio/ago. 2016.  
96 Standards, em tradução livre. 
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nível máximo permitido de poluição de uma fábrica97, ou relativos ao nível de poluição 

calculado sobre cada produto.98 

Com relação aos instrumentos econômicos99, é possível resumir em três grandes 

grupos: a cobrança de taxas sobre a poluição100, o oferecimento de subsídios para tecnologias 

“não poluentes”, e o sistema de comercialização de permissões para poluir. As taxas buscam 

atacar o problema da poluição diretamente na fonte, ao estabelecer um preço sobre um bem que é 

gratuito e passou a ser utilizado em excesso. Teoricamente, o custo agregado de se atingir 

determinado nível de proteção ambiental é minimizado a partir da utilização de estratégias de 

mercado, além de prover incentivos ao desenvolvimento de novas tecnologias.101  

As principais desvantagens do comando e controle residem no risco de captura e a 

inflação legislativa que o sistema provoca. Além disso, carecem de flexibilidade e não permitem a 

adoção de soluções que sejam menos custosas. Estratégias menos interventivas, por outro 

lado, são mais vantajosas por oferecerem uma maior flexibilidade para os regulados, além de 

permitirem que os próprios regulados também apresentem soluções, por participarem da 

elaboração da política. Há um incremento na legitimidade, bem como na execução da política 

pública, que é sensível a tendências de mercado e menores custos.102 

Diante do alto custo e da baixa efetividade da estratégia de comando e controle, pode-se 

entender que a melhor estratégia regulatória seja aquela que combine mais de uma abordagem.103 

Estratégias de comando e controle contam com a vantagem, em teoria, da confiabilidade e da  

 
97 Neste caso, está associado ao tipo de tecnologia utilizada pela fábrica (BAT). 
98 “Emission standards limit the total emissions of a firm. Performance standards (also known as concentration 

standards ([2]) limit the emissions per unit of output for each firm”. (Cf. BRUNEAU, Joel. A note on 
permits, standards, and technological innovation. Journal of Environmental Economics and Management, 
v.48, n.3, p.1193, 2004. Disponível em: <https://ideas.repec.org/a/eee/jeeman/v48y2004i3p1192-1199.html>. 
Acesso em: 07 dez. 2019).  

99 É importante tentar esclarecer que a expressão “instrumentos econômicos” não é a melhor a ser utilizada, 
mas é a que mais aparece na literatura. Alguns autores adotam a expressão “regulação por incentivos. 

100 FIELD, Barry C.; FIELD, Martha K. Environmental Economics: An Introduction. 6.ed. New York: 
McGraw-Hill Education, 2013. p.227. 

101 KEHOANE, Nathaniel; REVESZ, Richard; STAVINS, Robert. The choice of regulatory instruments in 
environmental policy. Harvard Environmental Law Review, v.22, p.313-314, 1998. 

102 A vantagem de um mecanismo de mercado, de acordo com Gayer et. al, é exatamente a flexibilidade, já que 
se permite a negociação entre empresas, e que tal característica está ausente na regulação direta. Esta 
flexibilidade, de acordo com o autor, garante que as soluções menos custosas estejam sendo adotadas. (Cf. 
GAYER, Ted; HOROWITZ, John. Market-Based Approaches to Environmental Regulation. Foundations and 
Trends in Microeconomics, v.1, n.4, p.9, 2005. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id= 
6nX3aJtaVUgC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=gayer+The+cost-savings+argument+for+taxes+and+cap-and-
trade&source=bl&ots=064puMH1J0&sig=ACfU3U02dwQzKhaNLB9-ea6vkMvBkd1RpQ&hl=en&sa= 
X&ved=2ahUKEwj9ruehre_nAhWUGbkGHa7BAuAQ6AEwAHoECAoQAQ>. Acesso em: 07 dez. 2019). 

103 GUNNINGHAM, Neil; GRABOSKY, Peter N. Smart Regulation: Designing Environment Policy. New York: 
Oxford University Press, 1998. Disponível em: <http://www.oecd.org/environment/outreach/33947759.pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2019.  
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previsibilidade, mas costumam demonstrar ser pouco flexíveis e ineficientes. Os instrumentos de 

mercado, por sua abordagem voluntária, têm a vantagem de ser menos coercitivos, menos 

intrusivos e, na maioria dos casos, custo-efetivos, mas se tais estratégias forem utilizadas 

isoladamente, apresentarão resultados insatisfatórios. Para Binenbojm, existe uma tendência 

pragmática de se combinar técnicas, não devendo ficar limitado ao comando e controle, 

utilizando-se técnicas mais flexíveis de indução.104  

Segundo Binenbojm, o conceito de poder de polícia deve ser desenvolvido a partir dos 

instrumentos105, fundamentos e elementos da regulação econômica. Além disso, o autor entende 

que a regulação por incentivos não deve ser confundida com o fomento público, mesmo que o 

fomento público também opere por meio de incentivo a comportamentos, “mas o faz por meio 

da concessão de benefícios diretos aos particulares que preencherem os requisitos legais para sua 

percepção”.106 Entretanto, entendemos de forma diversa, sendo o fomento uma das hipóteses de 

regulação por incentivos, já que, conforme mencionado anteriormente, a literatura estrangeira 

enquadra a utilização de subsídios como uma das possibilidades de regulação por incentivos. 

Em território nacional, podemos destacar também os empréstimos realizados em condições 

favoráveis para tecnologias limpas. 

A seguir, passamos a explorar o tema do fomento público com maior profundidade. 

Optou-se por dar destaque ao tema em razão de o Fundo Amazônia poder ser entendido, em 

tese, como um instrumento de fomento. Além disso, os recursos do Fundo são geridos pelo 

BNDES, a principal instituição de fomento público do Brasil.  

2.2 O conceito de fomento público 

O fomento público é uma das possibilidades indiretas de intervenção estatal.107 De 

acordo com José Vicente de Mendonça, fomento “é o auxílio ao desenvolvimento e ao exercício 

de uma atividade privada, tida como de interesse público, com meios públicos”.108  

 
104 Cf. BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação e regulação. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.161. 
105 O autor divide os instrumentos regulatórios em três categorias: (i) regulação por normas de comando e controle; 

(ii) regulação por normas de indução; e (iii) meios alternativos de realização de objetivos regulatórios. (Ibid., p.165). 
106 Ibid., p.168. 
107 A intervenção do Estado na ordem econômica pode se dar de forma direta e indireta. Na atividade de fomento, a 

Administração Pública atua indiretamente, por meio do particular. Na intervenção econômica direta, a 
Administração desempenha a atividade em nome próprio, com ou sem competição. 

108 MENDONÇA, José Vicente. Direito constitucional econômico. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p.352. 
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Segundo Célia Cunha Mello, o fomento surge a partir de um modelo de Estado “que 

não implique uma ruptura total” com o Estado liberal nem com o Estado providência, “pelo 

menos do ponto de vista da interferência estatal”109. Sendo assim, surge o Estado Subsidiário, 

aquele em que a realidade, onde os recursos disponíveis são escassos, predomina sobre a 

utopia de um Estado providência. O princípio da subsidiariedade, que legitima a intervenção 

do Estado na ordem econômica, representa uma redução no protagonismo do poder estatal na 

solução das necessidades e interesses públicos. Trazendo à baila as lições de Silvia Faber Torres, 

o Estado deve facilitar, impulsionar e orientar a ação dos indivíduos e entes intermédios, sem, 

contudo, substituí-los.110 Segundo a autora, seriam entidades intermédias, dentre outras, as 

cooperativas, fundações, e organizações não governamentais.111  

O fomento público pode ser comparado a outros incentivos porque busca induzir um 

comportamento por parte do agente regulado, para que este exerça uma atividade privada de 

interesse público. Ou seja, há um estímulo, por parte do Estado, por meio da concessão de 

algum favor fiscal, ou financiamento, ou até mesmo a fundo perdido.112  

2.2.1 Classificação dos instrumentos de fomento 

A doutrina classifica os instrumentos de fomento como honoríficos, jurídicos e 

econômicos.113 Os meios de fomento mais comuns são os econômicos, que se subdividem em 

 
109 MELLO, Célia Cunha. O fomento da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p.9. Não é o 

objetivo do presente artigo discorrer sobre a evolução do Estado. Para tanto, recomenda-se a leitura da obra de 
Jacques Chevallier. (O Estado pós-moderno. Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum, 2009). 

110 TORRES, Silvia Faber. Princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. p.131. 

111 Ibid., p.124. Em que pese as discussões acerca do fomento girarem em torno da intervenção do Estado na 
economia, podemos incluir uma nova categoria de fomento, que seria o de cunho social, voltado para a 
promoção e incentivo de iniciativas de interesse público cujos agentes fomentados são as entidades 
intermédias mencionadas anteriormente. Voltaremos a este assunto mais adiante. 

112 Cf: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 31.ed. São Paulo: Malheiros, 
2014. p.812.  

113 Em resumo, a classificação seria a seguinte: (i) Honoríficos são uma espécie de recompensa outorgada pelo poder 
público ao particular, em função do reconhecimento a determinado ato ou conduta do agente. Exemplos 
seriam os títulos, troféus e diplomas; (ii) Jurídicos são aqueles cujo objetivo é promover, proteger ou acentuar o 
desenvolvimento de atividades de interesse público, e seu cumprimento é de responsabilidade dos particulares em 
razão de certas situações jurídicas diferenciadas. Seriam benefícios ou vantagens oferecidos aos particulares; 
(iii) Econômicos implicam uma vantagem patrimonial favorável ao agente fomentado. Tais meios são 
divididos em reais (seria caracterizado pelo uso ou aproveitamento de um bem público, ou a prestação de um 
serviço técnico colocado à disposição do particular) e financeiros (são os auxílios diretos e indiretos. No 
primeiro caso se caracteriza pelo efetivo desembolso de recursos para o agente fomentado, enquanto o 
segundo implica em renúncia de receita pública por parte do ente fomentador). 
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reais e financeiros. Segundo José Vicente de Mendonça, os meios econômicos “significam aporte 

imediato de recursos, e não, como no caso dos meios jurídicos, a colocação do fomentado 

numa posição jurídica que lhe faça auferir proveito”.114 

Podemos destacar as imunidades, isenções e regimes especiais de pagamento tributário, 

assim como a política creditícia, especialmente a que ocorre por meio da concessão de empréstimos 

e financiamentos que contam com juros subsidiados, prazos maiores de pagamento, e a 

dispensa de garantias, a cessão de bens públicos, a adoção de procedimentos burocráticos 

mais céleres, a prestação de assistência técnica, dentre outras possibilidades.115  

Com relação aos instrumentos de fomento que mais se aproximam do Fundo Amazônia, 

podemos destacar a figura da subvenção116, que se caracteriza pelas transferências correntes 

diretas, de recursos públicos para empresas a fundo perdido, assim como os auxílios117 que 

ocorrem a título de transferências de capital, que seriam dotações de despesa pública para 

investimento ou inversão financeira realizadas por empresas.  

Os recursos que integram o patrimônio do Fundo Amazônia são provenientes de doações 

e remunerações líquidas da aplicação de suas disponibilidades. As doações são provenientes 

de Contratos celebrados com os governos da Noruega e Alemanha, bem como com a Petrobras. 

Além disso, são cobrados 3% a título de taxa de administração, conforme estabelecido no 

Decreto n.o 6.527/08. Ressalta-se que os recursos do Fundo são disponibilizados para eventuais 

beneficiários de projetos a fundo perdido, não sendo uma operação de crédito, mas uma 

doação modal. Desta forma, é importante acrescentar que o BNDES se apropria apenas da 

referida taxa de administração, e que não é suficiente para cobrir os custos administrativos do 

Banco, de modo que esta renúncia118 poderia ser entendida como uma espécie de subvenção. 

 
114 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Uma teoria do fomento público: critérios em prol de um fomento 

público democrático, eficiente e não-paternalista. Revista de Direito Processual Geral, Rio de Janeiro, 
v.65, p.148, 2010. 

115 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. O fomento como instrumento de intervenção estatal na 
ordem econômica. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, v.8, n.32, p.57-71, 
out./dez. 2010. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=70679>. Acesso em: 
04 ago. 2018. 

116 A subvenção está prevista na Lei n.o 4.320/1964, que estabelece as normas gerais e de direito financeiro para 
elaboração das Leis Orçamentárias das três esferas da Federação, em seu art. 12, §3.o, II. 

117 Conforme art. 12, §§4.o, 5.o e 6.o, da Lei n.o 4.320/1964. 
118 O banco abre mão da cobrança de quaisquer encargos que são comumente cobrados nas operações de crédito. 
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2.2.2 Fomento e discricionariedade 

O fomento, no ordenamento brasileiro, tem como fundamento o art. 174, caput, da 

Constituição Federal, no qual o Estado, como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, exercerá, na forma da lei119, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo que o planejamento, de acordo com o texto constitucional, é determinante para o setor 

público, enquanto que é indicativo para o setor privado. Para José Vicente de Mendonça120, 

existiria uma íntima relação entre o planejamento e o fomento, de modo que o planejamento 

estatal seria o antecedente necessário do fomento.  

Alguns autores, como Marcos Juruena Villela Souto, entendem que o “planejamento 

deve refletir a vontade eleitoral, definindo preferências de eleitores e consumidores quanto às 

ações e alocação de recursos”.121 O planejamento decorre de um plano de governo, elaborado 

pelo Poder Executivo e submetido ao Legislativo, já que compete a esta Casa aprovar os 

planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, de acordo com o 

disposto no art. 48, IV, da Constituição Federal. Para Juruena, uma vez aprovado o plano, o 

setor e/ou atividade previstos deveriam ser fomentados à iniciativa privada por meio de 

atividade vinculada, sem qualquer tipo de favorecimento que esteja fora do contexto do 

planejamento, sob pena do princípio da igualdade.122 

Podemos acrescentar que a vinculação não decorre somente da lei formal, devendo ser 

extraída do ordenamento jurídico. Segundo Célia Cunha Mello123, o regime de estrita legalidade 

 
119 Ressalta-se que a Constituição Federal previu expressamente, em seu texto, hipóteses de fomento, as quais o 

Estado teria o dever expresso de atuar como agente fomentador de determinadas atividades econômicas e 
sociais. O primeiro dispositivo é o art. 23, VIII, que prevê, dentre as obrigações comuns da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, “fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar”. 
Em seguida, temos o art. 165, no qual previu que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve, obrigatoriamente, 
estabelecer a política de aplicação das agencias financeiras oficiais de fomento. O terceiro é o art. 213, 
parágrafo 2, que previu o seguinte: “As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à 
inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão 
receber apoio financeiro do Poder Público”. Além disso, tratou do fomento à cultura nos arts. 216, 
parágrafo 6.o, e 216-A, parágrafo 1.o, inciso III. Tratou também do fomento ao desporto no art. 217 e, 
finalmente, no art. 218, previu ser aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 
orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 

120 A atividade a ser fomentada deve estar inserida dentro de uma programação que, conforme o autor, 
denomina-se planejamento. (Cf. MENDONÇA, José Vicente dos Santos de. Direito constitucional 
econômico. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p.366). 

121 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.101.  
122 Ibid., p.104. 
123 MELLO, Célia Cunha. O fomento da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p.28.  
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apresenta uma fragilidade estrutural acentuada. Por outro lado, autores124 como José Vicente 

de Mendonça entendem que o fomento está mais próximo da discricionariedade do que da 

vinculação. Entretanto, o autor enxerga problemas no excesso de discricionariedade, especialmente 

quanto ao fato de não haver critérios para a sua concessão, assim como sua intensidade e duração. 

O preciso entendimento conceitual sobre fomento e discricionariedade é fundamental para 

a compreensão do Fundo Amazônia porque a ampliação da atuação do BNDES, especificamente 

no âmbito do Fundo Amazônia, pode ser considerada uma má escolha discricionária. Acredita-se 

que uma avaliação dos projetos com o setor público demonstrará que os recursos têm sido 

gastos num ritmo abaixo da média quando comparado com as organizações do terceiro setor, 

bem como servem apenas para a capacitação e estruturação dos órgãos públicos, que são 

definidas como atividades preparatórias para REDD+. 

2.2.3 Diferenças entre Fomento, poder de polícia e serviço público 

O Estado, através do fomento, atua como promotor, ou incentivador de determinado 

comportamento por parte do administrado, que não é compelido a adotar a conduta desejada pelo 

Estado. Segundo Celia Cunha Mello125, a relação jurídico-administrativa de fomento público 

forma-se com base no consentimento do agente fomentado, que manifesta a vontade de adotar 

o comportamento almejado pelo Estado. 

Além disso, a atividade de fomento não dispõe de medidas auto executórias, segundo 

Maria Herminia Moccia.126 No poder de polícia, a administração pode promover, por si mesma, 

independentemente de intervenção judicial, medidas necessárias para evitar um dano social ou 

para restabelecer a ordem pública, inclusive através de meios de coerção. 

A principal diferença entre o fomento e o poder de polícia está, portanto, na ausência 

de imperatividade (o Estado não se coloca em nível superior em relação ao particular) e 

 
124 MENDONÇA, José Vicente dos Santos de. Direito constitucional econômico. Belo Horizonte: Fórum, 

2014. p.395. O autor afirma em seu livro que outros autores espanhóis, como Garrido Falla, Alberto Olmeda 
e Herminio Losada defendem o caráter discricionário do fomento, mesmo que em algumas subvenções haja 
elementos vinculados. No Brasil, José Vicente de Mendonça aponta Odete Medauar e Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto. 

125 MELLO, Célia Cunha. O fomento da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p.29. 
126 MOCCIA, Maria Herminia P. S. Parâmetros para a utilização do fomento público econômico: empréstimos 

do BNDES em condições favoráveis. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p.61. 
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compulsoriedade. José Vicente de Mendonça127 pondera, corretamente, ao nosso ver, que o 

agente fomentado, a partir do momento que adere ao convite feito pelo Estado, fica obrigado a 

cumprir a finalidade acordada. A título exemplificativo, se o agente toma um empréstimo com 

juros subsidiados para executar determinada finalidade de interesse público, deve cumpri-la 

conforme o disposto no Contrato celebrado com o poder público, sob pena de ser obrigado a 

devolver os recursos acrescidos de juros e correção monetária. 

Ressalta-se que Marcos Juruena Villela Souto utiliza a expressão “sanção positiva” para 

caracterizar o fomento. Para o autor, o “planejamento vai representar um comando seguido de 

uma sanção para se obter o atendimento desse comando”; entretanto, esta “sanção positiva” 

seria na verdade um “incentivo para a atividade prevista no comando”.128 Além disso, conforme 

mencionado anteriormente, para Gustavo Binenbojm, existiria uma regulação por incentivos, 

mas que não deveria ser confundida com o fomento público, em que não há o exercício 

imediato do poder estatal.129  

Com relação à diferença entre fomento e serviço público, para José Vicente de 

Mendonça130 o primeiro seria uma obrigação de dar do Estado, enquanto o último seria uma 

obrigação de fazer, a ser executada pela Administração ou por um ente delegatário privado. 

Além disso, no serviço público a titularidade é da administração, que o presta diretamente ou por 

meio de um delegatário, enquanto no fomento a atuação da administração é sempre indireta. 

O agente fomentador não figura como titular do serviço ou da atividade objeto do 

fomento. No serviço público, por outro lado, depreende-se a partir da leitura do art. 175131 da 

Constituição Federal que a titularidade é do Estado, podendo prestar o serviço diretamente ou 

por meio de concessão ou permissão a um ente privado. Outra característica que diferencia o 

fomento do serviço público se dá quanto ao caráter transitório do primeiro, enquanto no último 

um de seus princípios é o da continuidade, já que se espera, por parte do prestador do serviço 

público, que a atividade não venha a ser interrompida. 

 
127 MENDONÇA, José Vicente dos Santos de. Direito constitucional econômico. Belo Horizonte: Fórum, 

2014. p.356. 
128 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

p.103-104.  
129 Cf. BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação e regulação. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.166. 
130 MENDONÇA, José Vicente dos Santos de. Op. cit., p.356. 
131 “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 
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O Fundo Amazônia, por sua vez, tem características que poderiam permitir o seu 

enquadramento no conceito de fomento social132, já que os recursos do Fundo podem ser 

utilizados para a realização de atividades produtivas sustentáveis. Conforme será demonstrado 

no capítulo a seguir, há um maior número de projetos apoiados pelo Fundo Amazônia cujos 

contratados são as entidades do terceiro setor.  

2.2.4 Fomento entre entes públicos 

Existe um debate na doutrina a respeito da possibilidade de fomento a entidades 

públicas, já que a atuação do Estado, por meio do fomento, em princípio ocorre sobre uma 

atividade privada, de cunho empreendedor. O papel do Estado é de estimulador, ressaltando 

inclusive que o particular não estaria, num primeiro momento, obrigado a executar tal atividade. 

Importa destacar, portanto, que para José Vicente de Mendonça, nos auxílios ocorridos 

entre entes da administração não há acordo entre uma vontade pública e uma vontade privada 

para a execução de atividade privada. Com efeito, há mero repasse de recursos entre órgãos 

ou entidades públicas. Segue o autor:  

Se o fomento é auxílio público a entidades privadas no exercício de atividade 
privada de interesse público, talvez não seja fomento o caso em que entidade pública 
repassa recursos ou facilita a atividade de outro órgão ou entidade pública, porque a 
atividade fomentada seria pública.133  

Entretanto, há autores como Célia Cunha Mello, que entendem ser possível que o 

ente público fomentador “conceda vantagens e incentivos capazes de convencer outro ente 

público a proteger ou promover o objeto fomentado, presentes, nesse caso, todos os requisitos 

da atividade de fomento, inclusive a satisfação indireta das necessidades públicas”.134  

 
132 Segundo Maria Herminia Moccia, “na área do fomento social as atividades voltadas para saúde, educação, 

esporte, cultura, dentre outras, são áreas da atividade econômica que, quando desenvolvidas pela iniciativa 
privada, autorizam diversas formas de concessão por parte do Estado”. Pode-se estender este entendimento 
às atividades produtivas sustentáveis apoiadas com recursos do Fundo Amazônia, na nossa visão, de cunho 
socioambiental. (Cf. MOCCIA, Maria Herminia P. S. Parâmetros para a utilização do fomento público 
econômico: empréstimos do BNDES em condições favoráveis. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p.150). 

133 MENDONÇA, José Vicente dos Santos de. Direito constitucional econômico. Belo Horizonte: Fórum, 
2014. p.359. 

134 MELLO, Célia Cunha. O fomento da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p.32. A 
autora traz em seu livro a posição de Garrido Falla: “A atividade fomentada não há de ser exclusivamente 
privada, podendo ser desenvolvida por outros entes públicos”. 
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Em que pese a posição da autora, discordamos da sua visão, e trazemos ao debate um 

ponto levantado pela própria, que é o fato de a intervenção do Estado no domínio econômico ter 

como base o princípio da subsidiariedade. Tal princípio, em conjunto com o da proporcionalidade, 

consiste em um dos principais parâmetros de incidência do fomento, devendo ser ponderados 

os custos e benefícios de se restringir a liberdade de iniciativa. De acordo com Floriano de 

Azevedo Marques Neto135, a intervenção estatal no domínio econômico encontra limites nos 

referidos princípios, sem os quais estaríamos negando a liberdade de iniciativa.  

Convém ressaltar, inclusive, que o princípio da subsidiariedade se baseia nos critérios de 

residualidade, eventualidade e necessidade, sempre em favor das instâncias de menor 

abrangência orgânica.136 Acrescente-se a isso que o eixo horizontal137 do princípio determina 

que se priorize a iniciativa da sociedade ao invés da intervenção pública. 

Reconhecemos que, apesar da divergência na doutrina, os auxílios financeiros entre 

entes administrativos ocorrem na prática. Podemos, inclusive, antecipar uma questão que será 

abordada posteriormente no trabalho, já que o BNDES apoia, por meio de diversas linhas de 

financiamento, os Estados e Municípios, inclusive por meio do Fundo Amazônia, nosso estudo de 

caso. Desta forma, apresentamos a posição de José Vicente de Mendonça138, que denomina 

este tipo de operação como um auxílio interadministrativo. De acordo com o autor, não seria 

adequado chamar este tipo de operação como fomento, pois seria necessário alargar em demasia a 

definição do conceito em tela. Para o autor, “existem traços do regime jurídico do fomento em sua 

administração, em especial a união dos esforços e a cooperação em prol de objetivo comum”. 

Outro exemplo a respeito desta polêmica pode ser o apresentado por Maria Herminia 

Moccia que, partindo da opinião de José Vicente de Mendonça e Jordana de Pozas, afirma que as 

verbas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento, criado em 2007 pela Lei n.o 11.578 

de 26/11/2007) destinadas aos demais entes da federação, não poderiam ser catalogadas como 

atividade de fomento, pois na verdade cuidam de transferência de recursos financeiros pelos 

órgãos e entidades da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

para a execução de ações que integram o aludido Programa. As ações, por sua vez, são 

 
135 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. O fomento como instrumento de intervenção estatal na 

ordem econômica. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, v.8, n.32, p.57-71, 
out./dez. 2010. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=70679>. Acesso em: 
04 ago. 2018. 

136 Cf. GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade. Belo Horionte: Fórum, 2009. p.212. 
137 A doutrina divide o princípio em seus eixos horizontal e vertical, sendo este uma regra de definição de 

competências entre o Estado e as regiões ou entre o Estado e uma união comunitária. Ressalta-se, inclusive, 
que tal princípio serviu como um dos fundamentos para a criação da União Europeia. 

138 MENDONÇA, José Vicente dos Santos de. Direito constitucional econômico. Belo Horizonte: Fórum, 
2014. p.361. 
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discriminadas por meio de edição de Decreto, abrangendo as áreas prioritárias pelo governo, 

destacando-se o investimento em infraestrutura em áreas como saneamento, habitação, 

transporte, energia e recursos hídricos, entre outros. A autora procura ressaltar, inclusive, que o 

fomento público está compreendido como o auxílio público a entidades privadas, no exercício de 

atividade privada de interesse público.139 

No caso do Fundo Amazônia há ainda uma outra peculiaridade: os recursos são 

provenientes de doações voltadas para atividades de REDD+ no Brasil. Além disso, conforme 

destacado no capítulo anterior, os recursos podem ser utilizados para as atividades preparatórias 

para REDD+, que envolvem obrigatoriamente os entes públicos, já que um dos objetivos da 

preparação para REDD+ é capacitar os agentes implementadores das políticas públicas.  

Entretanto, conforme será demonstrado no capítulo seguinte, acredita-se que o Fundo 

não represente, na sua essência, um instrumento de fomento, por apoiar entes públicos, e tem 

como principais focos projetos voltados para o eixo de monitoramento e controle. Além disso, 

os recursos são destinados para custeio de atividades dos órgãos públicos de fiscalização.  

2.2.5 O fomento como instrumento de regulação 

Inicialmente, não se deve confundir fomento com regulação econômica e social. 

Conforme Maria Herminia Moccia140, este último conceito é mais amplo, pois abrange a 

criação, fiscalização e aplicação da norma, podendo induzir comportamentos, mas nem toda 

regulação se faz por meio da atividade de fomento. José Vicente de Mendonça141 defende, 

inclusive, que o fomento seria uma técnica de regulação.  

O fomento, de acordo com Marcos Juruena Villela Souto, seria uma das principais 

técnicas de regulação. Haveria, segundo o autor, uma tendência a incentivar investimentos 

privados em determinados setores contemplados pelas políticas públicas. Acrescenta-se, ainda, 

que se trata, segundo o autor, “de uma regulação executiva, normalmente implementada pelas 

agências oficiais de fomento, influenciando, assim, a eficiência na alocação de recursos”142.  

 
139 MOCCIA, Maria Herminia P. S. Parâmetros para a utilização do fomento público econômico: empréstimos 

do BNDES em condições favoráveis. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p.58-59. 
140 Ibid., p.65. 
141 MENDONÇA, José Vicente dos Santos de. Direito constitucional econômico. Belo Horizonte: Fórum, 

2014. p.365. Segundo o autor, “todo fomento é regulador, mas nem toda regulação é fomento”.  
142 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.104. 
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O Fundo Amazônia, por sua vez, quando destina recursos para o terceiro setor, cujos 

projetos têm como objetivo primordial a implementação de atividades produtivas sustentáveis, 

poderia ser entendido como instrumento regulatório, de fomento social. Entretanto, quando o 

apoio é voltado para o setor público, acreditamos não ser possível vislumbrar uma estratégia 

regulatória, nem mesmo o comando e controle. Na verdade, os recursos do Fundo estão servindo 

como uma forma de instrumentalizar o poder público a exercer o comando e controle.143 

Após esta breve apresentação, analisaremos quais estratégias regulatórias vem sendo 

utilizadas pelo governo brasileiro para combater o desmatamento. Entretanto, antes de adentrar 

nas estratégias propriamente ditas, convém explicar o modelo de governança ambiental brasileiro. 

2.3 O modelo de governança ambiental no Brasil  

O conceito de governança144 deve estar relacionado à capacidade de o Estado formular e 

implementar políticas públicas que sejam efetivas. Dentro da literatura, podemos mencionar 

recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no 

sentido de que uma política consistente deve deixar claro o papel e as funções das agências para 

que sejam alcançados bons resultados a partir das políticas públicas a serem implementadas.145 

A partir destas considerações iniciais acerca da governança das instituições, adentraremos  

na análise do modelo de governança ambiental implementado no Brasil, assim como serão 

apresentadas as principais políticas públicas adotadas para a gestão do meio ambiente. 

O modelo de regulação ambiental brasileira foi instituído por meio da Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA)146, que criou o Sistema147 Nacional do Meio Ambiente 

 
143 Ainda que possa haver um controle relativo à destinação dos recursos, já que o Fundo Amazônia é gerido 

pelo BNDES, pode-se conjecturar também se o Fundo não estaria funcionando como uma fonte substituta ao 
orçamento público. Além disso, não há como atestar se os recursos do Fundo Amazônia estão sendo 
utilizados para instrumentalizar ações de comando e controle, pois em muitos casos, conforme se verificará a 
seguir, os recursos são utilizados para equipar os órgãos de meio ambiente.  

144 De acordo com o Banco Mundial, governança é a forma pela qual o poder é exercido na administração dos 
recursos sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento. (Cf. WORLD BANK. Governance 
and development (English). Washington, DC: The World Bank, 1992. Disponível em: 
<http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/Governance-and-development>. Acesso 
em: 05 dez. 2019). 

145 OECD. The Governance of Regulators. In: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy. Paris: 
OECD, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/9789264209015-em>. Acesso em: 05 dez. 2019. 

146 A PNMA foi instituída por meio da Lei n.o 6.938/81. 
147 Sistema, de acordo com Sampaio, significa “uma figura abstrata que simboliza os órgãos com atribuições 

diversas sobre regulação, normatização, controle e fiscalização na área ambiental”. (Cf. SAMPAIO, Rômulo 
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(SISNAMA). Trata-se do conjunto de órgãos e entidades de todas as esferas federativas com 

atribuições em regulação ambiental. Com relação à estrutura de governança ambiental, 

podemos afirmar que a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por 

meio da PNMA, representou um modelo inovador, já que o órgão conta com a participação da 

sociedade civil no processo de produção normativa. 

A partir da promulgação da Constituição de 88, surgiu uma nova forma de 

institucionalidade, com a criação dos conselhos gestores, cujo objeto era aperfeiçoar as políticas 

públicas por meio da participação social. Todavia, decorridos 30 anos da sua criação, sua 

eficácia tem sido questionada, em razão de imperfeições relativas ao modo como tais 

conselhos funcionam, com destaque para as críticas voltadas à falta de efetiva participação da 

população local atingida pelas políticas públicas.148 

Além de problemas relacionados ao funcionamento dos Conselhos, tal como o 

CONAMA, o modelo proposto pela PNMA é fragmentado institucionalmente, já que cada 

uma das funções regulatórias é exercida por um ente distinto. O órgão que exerce a função de 

coordenação é o Ministério do Meio Ambiente – e as respectivas secretarias estaduais, municipais 

e do Distrito Federal –, cujo representante é nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, e a 

nomeação é realizada a partir de decisão política do Presidente da República, ou seja, não passa 

por qualquer tipo de escrutínio junto ao Poder Legislativo e muito menos pela sociedade civil.  

Em que pese a legitimidade de um representante do Poder Executivo para nomear os 

membros da sua equipe, a implementação das políticas públicas acaba sendo prejudicada por 

problemas de solução de continuidade, já que, no caso de não reeleição do governante em 

exercício, a agenda ambiental acaba sendo descontinuada.  

Por outro lado, a reforma administrativa dos anos 90, com a adoção do desenho 

institucional das agências reguladoras, baseado na estabilidade dos dirigentes e independência 

orçamentária, funcional e gerencial, teve como objetivo isolar a atividade regulatória da 

 
Silveira da Rocha. Regulação ambiental. In: GUERRA, Sergio (Org.). Regulação no Brasil: uma visão 
multidisciplinar. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2014. v.1. p.334). 

148 FERRAZ DA FONSECA, Igor; BURSTYN, Marcel; MAGALHÃES DE MOURA, Adriana Maria. 
Conhecimentos técnicos, políticas públicas e participação: o caso do Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
Revista de Sociologia e Política, v.20, n.42, p.183-198, jun. 2012. Os autores analisam, por meio de pesquisa 
empírica, o processo participativo e deliberativo do conselho, onde predominam, nos debates, discussões 
técnico-científicas e jurídicas, típicas das políticas e do Direito ambientais. Para os autores, a utilização de 
conhecimentos especializados e termos técnicos no processo participativo e decisório pode comprometer a 
eficácia da participação da sociedade civil nos conselhos. Ressalta-se, inclusive, que diversos conselheiros 
não são especialistas, não possuem o domínio do assunto nem o conhecimento dos jargões técnicos presentes 
nas políticas públicas. Como consequência, há, dentro dos conselhos, relações assimétricas de poder. 
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interferência política.149 Ainda no âmbito da Reforma do Estado, previu o Plano Diretor150, 

dadas as mudanças gerenciais operadas, acerca da necessidade de se reduzir a intensidade do 

controle institucional e fomentar o controle social, mediante a promoção de medidas de 

governança, transparência e de prestação de contas.151  

Os mecanismos de participação social152 presentes no desenho institucional das agências 

serviram para diminuir a falta de legitimidade de tais entidades. Desta forma, permitiu-se, em tese, 

que representantes da sociedade pudessem apresentar diretamente às agências suas demandas. 

Os principais mecanismos são: a ouvidoria, os conselhos consultivos e as audiências e 

consultas públicas.  

Entretanto, apesar do avanço que representou a PNMA à época de sua criação, o atual 

modelo de regulação ambiental difere bastante do modelo adotado em outros setores, quando 

se deu a reforma administrativa do Estado Brasileiro, que adotou o modelo de administração 

pública gerencial.153 À época da PNMA, predominava uma administração pública burocrática 

e hierarquizada. As agências reguladoras, por outro lado, possuem algum grau de autonomia e 

independência do governo central.154  

Além disso, a fragmentação institucional aumentou ao longo do tempo, já que foram 

criadas autarquias e fundações públicas com competências executivas em matéria ambiental. 

Podemos citar como exemplos a criação do Serviço Florestal Brasileiro e do Instituto Chico 

Mendes de Biodiversidade. A proliferação de instâncias e de políticas públicas dificulta a 

obtenção de resultados satisfatórios. 

 
149 SILVA, Mariana Batista da. Mecanismos de participação e atuação de grupos de interesse no processo regulatório 

brasileiro: o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Revista de Administração Pública, 
v.46, n.4, p.970, 2012. 

150 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. 
Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. (Cadernos MARE da reforma do 
estado, v.1). 

151 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 
Estado. Brasília, 1995. Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/ 
planodiretor.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2019. 

152 SILVA, Mariana Batista da. Op. cit., p.970. A autora questiona, em seu texto, a quem serviriam esses 
mecanismos de participação, e tenta responder tal questionamento a partir da análise das audiências públicas 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) desde a criação do mecanismo na agência (1998) até 2006, 
tendo por foco seus participantes e os documentos enviados como sugestão à matéria em pauta. 

153 O modelo de agências reguladoras foi construído com o objetivo de garantir maior flexibilidade e eficiência 
ao Estado, num contexto de privatizações de estatais durante o governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. A criação de tais estruturas foi importante para garantir credibilidade para investidores, 
especialmente o capital estrangeiro, ou seja, um cenário de segurança jurídica e institucional foi fundamental 
para a entrada de divisas no país naquele contexto, durante os anos 90. 

154 Cf. GUERRA, Sérgio. Separação de poderes, executivo unitário e estado administrativo. Revista Estudos 
Institucionais, v.3, p.123-152, 2017.  
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Esse modelo de governança ambiental dos últimos 40 anos, fragmentado e fragilizado 

institucionalmente, ficou fundamentalmente restrito a instrumentos de comando e controle. 

Além disso, houve poucas iniciativas que buscassem aplicar os instrumentos de mercado, bem 

como pouca ou quase nenhuma participação dos agentes econômicos nos processos de 

implementação das políticas nacionais em matéria ambiental. O modelo adotado no Brasil 

depende diretamente de verbas públicas e do funcionamento, a contento, dos mecanismos de 

fiscalização dos três entes federativos. Entretanto, o cenário existente é de carência de 

pessoal, infraestrutura insuficiente, e falta de recursos financeiros.  

Conforme será apresentado no capítulo seguinte, o Fundo Amazônia, além de representar 

importante fonte de recursos no combate ao desmatamento, contaria com uma estrutura de 

governança composta por membros dos governos federal, estadual, e municipal, assim como 

por membros da sociedade civil, e a gestão dos recursos seria realizada pelo BNDES. Desta 

forma, acreditava-se que, com a estrutura proposta, poderia se tornar relevante alternativa no 

combate ao desmatamento.  

A seguir, passamos a analisar as principais políticas públicas em matéria ambiental, e 

que se relacionam com as estratégias regulatórias descritas anteriormente. 

2.3.1 O PPCDAm 

O Brasil é um dos maiores países emissores de gases de efeito estufa155 no mundo, e 

51% das suas emissões são oriundas do desmatamento.156 Historicamente157, o Brasil passou 

por períodos em que houve baixas taxas de desmatamento, enquanto em outras épocas a curva 

entrou em forte ascendência, especialmente quando o país passava por recessões econômicas. 

 
155 JORNAL NACIONAL. Brasil é o 7.o país do mundo que mais contribui para o aquecimento global. G1, 

21/11/2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/11/21/brasil-e-o-7o-pais-do-
mundo-que-mais-contribui-para-o-aquecimento-global.ghtml>. Acesso em: 25 maio 2019. 

156 EMISSÕES DE GEE NO BRASIL e suas implicações para políticas públicas e a contribuição brasileira para 
o Acordo de Paris. Disponível em: <http://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2018/08/Relatorios-SEEG-2018-
Sintese-FINAL-v1.pdf>. Acesso em: 25 maio 2019. 

157 Para maiores informações acerca do histórico de desmatamento, favor consultar: CARVALHO, Fernanda 
Viana. Brasil: de estado-veto a negociador estratégico. A posição brasileira nas negociações internacionais 
sobre florestas e clima (1997-2010). Tese (Doutorado) - Programa de Doutorado em Política Internacional e 
Comparada, Universidade de Brasília, Brasília, 2010. 
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Convém destacar que o problema é agravado pelo fato de o desmatamento ocorrer de forma 

ilegal, e quase sempre por meios criminosos.158 

Em junho de 2003, ainda no primeiro ano de mandato do presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgou dados159 relativos à projeção 

de desmatamento na Amazônia brasileira no período de agosto de 2001 a agosto de 2002, 

indicando um crescimento acelerado do desmatamento160 em torno de 40% em relação ao período 

anterior.161 Naquele período, chegaram a representar 77%162 das emissões brutas brasileiras. 

Em razão do cenário descrito anteriormente, foi criado em 2004 o Plano de Ação 

para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm)163, por meio do 

qual foram estabelecidas medidas estratégicas, implementadas a partir de um esforço conjunto 

dos governos federal164, estadual e municipal, aliados a organizações especializadas e a sociedade 

 
158 GANDOUR, Clarissa; ASSUNÇÃO, Juliano. Resumo para política pública: o Brasil sabe como deter o 

desmatamento na Amazônia: monitoramento e fiscalização funcionam e devem ser fortalecidos. Rio de 
Janeiro: Climate Policy Initiative, 2019. 

159 O projeto PRODES, do INPE, realiza o monitoramento por satélites do desmatamento por corte raso na 
Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento na região, que são usadas pelo governo 
brasileiro para o estabelecimento de políticas públicas. As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de 
desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. A primeira apresentação 
dos dados é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados consolidados são apresentados 
no primeiro semestre do ano seguinte. (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). 
Coordenação Geral de Observação da Terra. Monitoramento do desmatamento da Floresta Amazônica 
brasileira por satélite. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. 
Acesso em: 30 jun. 2019).  

160 Convém destacar que a obtenção dos dados relativos ao desmatamento se deu a partir dos sistemas de 
monitoramento desenvolvidos pelo INPE, que desde 1988 mede o desmatamento da Amazônia Legal. As 
ferramentas utilizadas para detecção do desmatamento são: PRODES (Projeto de Monitoramento do 
Desflorestamento na Amazônia Legal) e DETER (Detecção do Desmatamento em Tempo Real). 

161 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. Grupo permanente de trabalho interministerial para a redução dos 
índices de desmatamento da Amazônia Legal. Plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento 
na Amazônia Legal. Brasília, 2004. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/ 
PPCDAM_fase1.pdf>. Acesso em: 25 maio 2019. 

162 EMISSÕES DE GEE NO BRASIL e suas implicações para políticas públicas e a contribuição brasileira para 
o Acordo de Paris. p.13. Disponível em: <http://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2018/08/Relatorios-SEEG-
2018-Sintese-FINAL-v1.pdf>. Acesso em: 25 maio 2019.  

163 “Criado em 2004, o PPCDAm é um plano tático-operacional fundamentado no diagnóstico periódico sobre a 
extensão, a dinâmica e os vetores do desmatamento e executado em coordenação com mais de uma dezena de 
Ministérios. Nesse plano foram apontadas, dentre outras, as seguintes causas do desmatamento na Amazônia: 
(i) Expansão da agropecuária, impulsionada pela crescente demanda por commodities no mercado 
globalizado; (ii) Impunidade dos ilícitos ambientais devido à baixa capacidade dos órgãos governamentais 
de fiscalizar e punir em um território de dimensões continentais; (iii) Existência de terras públicas não 
destinadas e baixa segurança jurídica quanto aos títulos de propriedade imobiliária na região, o que enseja 
ocupação extralegal de terras públicas, conflitos de terras e desestímulo a investimentos privados; e (iv) 
Baixa atratividade econômica em manter a floresta em pé, decorrente da falta de infraestrutura econômica 
adequada e de incentivos para promover as cadeias produtivas sustentáveis”. (MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE. Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/616-prevenção-e-controle-do-desmatamento-na-
amazônia>. Acesso em: 30 jun. 2019). 

164 Convém destacar que a Casa Civil da Presidência da República atuou como instância de coordenação do 
PPCDAm. 
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civil. O PPCDAm é composto por um conjunto de ações integradas em três eixos temáticos: 

ordenamento territorial e fundiário, monitoramento e controle, fomento a atividades produtivas 

sustentáveis e infraestrutura.  

Dentre as ações específicas, podem ser destacadas as seguintes: (i) a implementação, 

em 2004, do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER)165 do INPE166, 

melhorando de forma significativa a capacidade de monitoramento por sensoriamento remoto da 

Amazônia Legal; (ii) o lançamento, em 2005, pelo IBAMA, de um programa de qualificação dos 

seus fiscais ambientais; (iii) a criação de novas áreas protegidas167 ao longo da década, quais 

sejam, unidades de conservação e terras indígenas; (iv) a publicação do Decreto n.o 6.321/2007, 

que atribuiu ao Ministério do Meio Ambiente a função de publicar, anualmente, portaria168 

contendo a lista dos municípios prioritários no combate ao desmatamento e a forma de 

atuação sobre tais municípios; (v) a publicação do Decreto n.o 6.514/2008, que estabeleceu o 

processo administrativo no âmbito federal para a apuração das infrações ambientais e suas 

respectivas sanções; e (vi) a aprovação da Resolução n.o 3.545 do Conselho Monetário 

Nacional, que passou a condicionar o crédito rural à comprovação da regularidade ambiental e 

fundiária da propriedade rural. 

A implementação das medidas descritas anteriormente contribuíram para uma redução 

considerável do desmatamento da Amazônia, sendo que a taxa anual passou de 27.772 km² em 

2004 para 7.989 km² em 2016, uma redução de 70% em 10 anos, de acordo com o Ministério 

do Meio Ambiente (MMA)169, que é o atual coordenador do programa, já que o Decreto 

n.o 7.957/2013 transferiu a atribuição de coordenação da Casa Civil para o MMA. Além disso, 

 
165 Antes da ativação do DETER, o monitoramento da Amazônia dependia de denúncias anônimas e voluntárias 

sobre áreas ameaçadas, o que dificultava a identificação de focos de desmatamento assim como o acesso aos 
mesmos em tempo hábil por parte do Ibama. Com a adoção do DETER, o Ibama pôde identificar com maior 
precisão, monitorar mais de perto e agir mais rapidamente em áreas com atividade de desmatamento ilegal. 

166 A cooperação entre o INPE e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 
permitiu a produção e a distribuição regular de mapas digitais contendo informações sobre alterações recentes da 
cobertura da floresta em áreas críticas, fornecendo ferramentas importantes para a aplicação da lei. (Cf. 
ASSUNÇÃO, Juliano; GANDOUR, Clarissa; ROCHA, Rudi. Deforestation slowdown in the Brazilian 
Amazon: Prices or policies? Environment and Development Economics, v.20, n.6, p.697-722, 2015). 

167 Foram criados 25 milhões de hectares de Unidades de Conservação em geral localizadas nas áreas de 
conflito, homologados mais de 10 milhões de hectares em Terras Indígenas. (PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA. Casa Civil. Grupo permanente de trabalho interministerial para a redução dos índices de 
desmatamento da Amazônia Legal. Plano de ação para a prevenção e o controle do desmatamento na 
Amazônia Legal: 2.a fase (2009-2011): rumo ao desmatamento ilegal zero. Brasília, 2009. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/PPCDAm%202%20fase%20_%202009-11.pdf>. Acesso 
em: 30 jun. 2019). 

168 Em 2008, a Portaria 28 do Ministério do Meio Ambiente estabeleceu 36 municípios classificados como 
prioritários para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento ilegal.  

169 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia Legal. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/616-prevenção-e-controle-do-
desmatamento-na-amazônia>. Acesso em: 30 jun. 2019.  
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de acordo com Carvalho170, o PPCDAm, por ter contribuído para uma redução considerável 

nas taxas do desmatamento na Amazônia Legal, lançou as bases políticas para que o Brasil 

pudesse assumir os compromissos voluntários171 de redução do desmatamento e que vieram 

constar na Lei de Política Nacional de Mudança do Clima (Lei Federal n.o 12.187/2009), 

assim como passou a adotar um maior papel de destaque na agenda internacional de mudança do 

clima, já a partir do ano de 2004, quando se iniciou a tendência de queda do desmatamento.  

Destaca-se que, em 2006, o governo brasileiro apresentou na COP-12, realizada em 

Nairóbi, no Quênia, em função dos resultados obtidos com a primeira fase do PPCDAM, uma 

proposta segundo a qual os países desenvolvidos contribuiriam com recursos para os países 

detentores de florestas tropicais, sem que essas contribuições fossem abatidas das suas cotas 

previstas no Protocolo de Quioto. Em 2007, na COP-13, realizada em Bali, Indonésia, foi 

formalizada a proposta, que hoje é conhecida pela sigla REDD172, e apresentou o conceito do 

Fundo Amazônia173 (Fundo), destinado a captar doações para aplicações não reembolsáveis 

em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da 

conservação e do uso sustentável das florestas na Amazônia Legal.174 As primeiras doações 

de recursos para o Fundo Amazônia e a aprovação dos primeiros apoios a projetos de combate 

ao desmatamento ocorreram em 2009, vários anos antes da definição das normas internacionais 

sobre o REDD, que ocorreu em 2013, durante a COP 19, em Varsóvia. Tais doações ocorreram a 

partir de acordos de cooperação bilaterais celebrados entre o governo brasileiro e governos da 

 
170 CARVALHO, Fernanda Viana. Brasil: de estado-veto a negociador estratégico. A posição brasileira nas 

negociações internacionais sobre florestas e clima (1997-2010). Tese (Doutorado) - Programa de Doutorado 
em Política Internacional e Comparada, Universidade de Brasília, Brasília, 2010. p.173. 

171 Lei n.o 12.187/2009, art. 12: “Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como compromisso 
nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 
36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) 
suas emissões projetadas até 2020”.  

172 Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (em inglês). O mecanismo de REDD 
consiste numa proposta internacional de pagamento por serviços ambientais, na qual os países tropicais são 
compensados pelo serviço prestado de redução do desmatamento, conservação das florestas, manejo florestal 
sustentável e aumento dos estoques de carbono florestal. 

173 A criação do Fundo se deu a partir do Decreto Federal n.o 6.527/2008, por meio do qual o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi autorizado a criar uma conta específica destinada a 
captar doações para aplicações não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao 
desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas na Amazônia Legal. 

174 Originalmente, as aplicações do Fundo Amazônia estavam restritas ao bioma Amazônia. Entretanto, por meio do 
Decreto n.o 8773/2016, foi ampliado o escopo de atuação do fundo, passando a abranger toda a Amazônia Legal, 
que corresponde à área dos Estados da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins), acrescidos da totalidade do Estado de Mato Grosso e dos municípios do Estado do Maranhão 
situados a oeste do meridiano 44.o O. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
(IBGE). Amazônia Legal: o que é. 2014. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-
ambientais/geomorfologia/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 05 dez. 2019). 
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Noruega, que é o principal doador do Fundo, e da Alemanha. Trataremos mais das doações no 

capítulo específico do Fundo. 

Em decorrência dos avanços no combate ao desmatamento, assim como a estruturação 

do Fundo Amazônia, o Brasil assumiu uma posição de protagonismo nas negociações no âmbito 

da UNFCCC, e, conforme mencionado anteriormente, podemos destacar a oficialização dos 

compromissos assumidos pelo Brasil a partir da Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC), de reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões 

projetadas até o ano de 2020.175  

2.3.2 A ENREDD+ 

Em razão da evolução nas discussões, no âmbito da UNFCCC, acerca do mecanismo 

de REDD+, especialmente após a aprovação do Marco de Varsóvia, em que cada país deveria 

implementar suas estratégias nacionais, o Brasil começa, em 2010, a desenvolver a sua estratégia 

nacional.176 Em 2015, o Brasil apresentou na COP-21 a Estratégia Nacional de REDD+ 

(ENREDD+177) e, no mesmo ano ratificou o Acordo de Paris178, em que se comprometeu a 

reduzir as emissões de gases e efeito estufa (GEE) por meio de ações no setor de mudança do uso 

da terra e florestas. Finalmente, em 2016, foi lançada pelo governo brasileiro, a ENREDD+. 

A ENREDD+ tem como objetivo contribuir com a mitigação da mudança do clima 

por meio de ações voltadas à redução do desmatamento, degradação florestal e conservação 

 
175 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Política nacional sobre mudança do clima. Disponível em: 

<https://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima.html>. Acesso em: 05 dez. 2019. 
176 GEBARA, Maria Fernanda; MAY, Peter H.; MILLIKAN, Brent. O contexto de REDD+ no Brasil: 

determinantes, atores e instituições. Publicação ocasional. Bogor, Indonésia: CIFOR, 2011. p.43. Disponível 
em: <http://www.cifor.org/library/3636/o-contexto-de-redd-no-brasil-determinantes-atores-e-instituicoes/>. 
Acesso em: 12 dez. 2019. 

177 A Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+) é o documento que formaliza, perante a sociedade brasileira e 
os países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na 
sigla em inglês), como o governo federal tem estruturado esforços e como pretende aprimorá-los até 2020, 
com enfoque em ações coordenadas de prevenção e controle do desmatamento e da degradação florestal, a 
promoção da recuperação florestal e o fomento ao desenvolvimento sustentável. A partir das definições da 
Conferência de Varsóvia em 2013 (COP-19), concluiu-se o marco legal para REDD+ na UNFCCC, consagrando 
o sistema de pagamento por resultados, que reproduz a sistemática já adotada pelo BNDES, no âmbito do 
Fundo Amazônia, para a captação de recursos. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. REDD+ Brasil. A 
estratégia nacional para REDD+ do Brasil. Disponível em: <http://redd.mma.gov.br/pt/estrategia-
nacional-para-redd>. Acesso em: 13 dez. 2019). 

178 Em novembro de 2016, o Acordo do Clima de Paris foi ratificado por 162 Partes da UNFCCC. 
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de ecossistemas florestais.179 A ENREDD+ definiu, como instrumentos financeiros, o Fundo 

Amazônia, o Fundo Clima, o Fundo nacional de desenvolvimento florestal180 e Fundo de Áreas 

Protegidas (FAP) do programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa).181 Foi criada também, com 

o objetivo de coordenar, acompanhar e monitorar a implementação da ENREDD+, a Comissão 

Nacional para REDD+, instituída pelo Decreto n.o 8.576, de 26 de novembro de 2015.182 

Antes mesmo da criação da ENREDD+, havia críticas por parte de representantes da 

sociedade civil, assim como dos governos dos Estados da Amazônia, a respeito de uma 

postura restritiva e centralizadora por parte do governo federal. Havia um desejo, por parte 

dos entes subnacionais, por “uma maior autonomia e descentralização da regulamentação e 

gestão do REDD+ com vistas a melhorar a estratégia de captação de recursos e proporcionar 

maior controle dos Estados sobre seus territórios”.183 Entretanto, prevaleceu o entendimento de 

centralizar os esforços junto ao governo federal, em linha com o que o havia sido estabelecido 

no Marco de Varsóvia, já que uma abordagem nacional “favorece a integridade dos resultados de 

REDD+, ao mesmo tempo em que incentiva ações de grande escala, evita a dupla contagem e 

o vazamento de vetores”.184 

 
179 No nível operacional a ENREDD+ contempla o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e o Plano de Ação 

nos biomas, como o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 
(PPCDAm) e o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado 
(PPCerrado). (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. REDD+ Brasil. A estratégia nacional para REDD+ do 
Brasil. Disponível em: <http://redd.mma.gov.br/pt/estrategia-nacional-para-redd>. Acesso em: 13 dez. 2019). 

180 Instituído pela Lei n.o 11.284, de 2 de março de 2006. 
181 “O ARPA (Áreas Protegidas da Amazônia) é um programa do Governo Federal, coordenado pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), gerenciado financeiramente pelo FUNBIO (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade) e 
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF) – por meio do Banco Mundial, do governo 
da Alemanha – por meio do Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KfW), da Rede WWF – por meio do 
WWF-Brasil, e do Fundo Amazônia, por meio do BNDES. O Programa foi criado com o objetivo de expandir e 
fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) na Amazônia, proteger 60 milhões de 
hectares, assegurar recursos financeiros para a gestão destas áreas a curto/longo prazo e promover o 
desenvolvimento sustentável na região”. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. ARPA - Programa Áreas 
Protegidas da Amazônia O que é o ARPA. Disponível em: <http://arpa.mma.gov.br/oquee/>. Acesso em: 15 
dez. 2019). 

182 A CONAREDD+ foi criada no meio de acusações de representatividade inadequada por parte de ONGs e 
movimentos sociais. A insatisfação permaneceu mesmo após a instituição da CONAREDD. Havia o 
entendimento de que a sua composição limitava a participação da sociedade civil e afetava a legitimidade 
das suas decisões. (Cf. OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Carta do Observatório do Clima: suspensão de 
sua participação na CONAREDD+. São Paulo, fev. 2018. Disponível em: 
<http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2018/02/Carta-do-Observato%CC%81rio-do-
Clima-suspensa%CC%83o-de-sua-participac%CC%A7a%CC%83o-na-CONAREDD-Fev-2018.pdf>. 
Acesso em: 13 dez. 2019). 

183 EULER, Ana Margarida. O acordo de Paris e o futuro do REDD+ no Brasil. Cadernos Adenauer, v.17, n.2, 
p.85-104, 2016. p.93. 

184 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. REDD+ Brasil. Perguntas frequentes. 2016. Disponível em: 
<http://redd.mma.gov.br/pt/component/content/article/104-central-de-conteudos/542-perguntas-e-duvidas-
frequentes>. Acesso em: 13 dez. 2019.  
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Conforme consulta à página do Ministério do Meio Ambiente na internet, verifica-se 

que os últimos movimentos do governo federal relativos à ENREDD+ datam do final de 2018.185 

Cabe acrescentar que, com a mudança de governo ocorrida no início de 2019, a CONAREDD+ 

havia sido extinta por meio do Decreto n.o 9.759, de 11/04/2019186, e foi recriada recentemente, 

por meio do Decreto n.o 10.144, de 28/11/2019, mas com uma estrutura de governança diversa 

da anterior. 

2.3.3 O novo Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012) e as estratégias regulatórias 

Em 2012, após um longo período de negociação no Congresso Nacional, foi 

promulgado o novo Código Florestal, com o compromisso do setor produtivo de regularizar 

parte do passivo ambiental de propriedades e posses rurais.187 Para tanto, foi estabelecido o 

conceito de áreas consolidadas em áreas de preservação permanente e reserva legal188, que são 

aquelas ocupadas irregularmente com atividades agrícolas, pastoris ou com silvicultura, antes 

de 22189 de julho de 2008. Nestes casos, o Código Florestal estabeleceu regras especiais de 

conservação190 e uso do solo, bem como instituiu parâmetros mais flexíveis para a regularização 

 
185 As últimas movimentações ocorreram em 27/09/2018, quando ocorreu a 6.a Reunião da CONAREDD+ 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. REDD+ Brasil. Reuniões. 2016. Disponível em: 
<http://redd.mma.gov.br/pt/reunioes>. Acesso em: 14 dez. 2019); e foi editada a Resolução n.o 15. 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. REDD+ Brasil. Resoluções da CONAREDD+. 2016. Disponível 
em: <http://redd.mma.gov.br/pt/resolucoes-da-conaredd>. Acesso em: 14 dez. 2019). 

186 Extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal. 
187 CHIAVARI, Joana; LOPES, Cristiana Leme. Os caminhos para a regularização ambiental: decifrando o 

Novo Código Florestal. In: SILVA, Ana Paula Moreira da; MARQUES, Henrique Rodrigues; 
SAMBUICHI, Regina Helena Rosa (Orgs.). Mudanças no código florestal brasileiro: desafios para a 
implementação da nova lei. Rio de Janeiro: Ipea, 2016.  

188 De acordo com o Código Florestal, área de preservação permanente (art. 3, II) é área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas. Reserva legal (art. 3, III) é a área localizada no interior de uma propriedade 
ou posse rural, delimitada de acordo com o bioma em que está localizada, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação 
dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de 
fauna silvestre e da flora nativa. A reserva legal e a APP são, portanto, limitações ao uso da propriedade ou 
posse rural. 

189 Data da edição do Decreto n.o 6.514, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. 
190 O Código Florestal definiu áreas mínimas de reserva legal a serem conservadas, variando de acordo com o 

bioma onde imóvel rural está localizado. O art. 12 do Código Florestal definiu os percentuais mínimos da 
seguinte forma: se o imóvel estiver localizado na Amazônia Legal: 80% (oitenta por cento), no imóvel 
situado em área de florestas; 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 20% 
(vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; se o imóvel estiver localizado nas demais 
regiões do País: 20% (vinte por cento). 
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dos passivos de reserva legal, podendo ocorrer de três maneiras: no próprio imóvel, por meio 

de regeneração natural ou restauração da vegetação com espécies nativas e exóticas em 

sistema agroflorestal; a outra possibilidade é o mecanismo da compensação da reserva legal, 

que pode ocorrer em outro imóvel. 

Outra importante inovação do Código Florestal foi a criação do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR)191, em âmbito nacional, sendo obrigatório para todos os imóveis rurais. O CAR é 

importante porque, a partir da coleta de todos os dados, por meio de ferramentas de 

georreferenciamento, e da sua sistematização no Sistema de Cadastro Ambiental Rural 

(Sicar192), servirá como importante ferramenta que poderá cumprir duas funções, sendo a mais 

relevante a redução da assimetria informacional, já que o órgão ambiental terá disponíveis 

todas as informações relativas aos imóveis rurais, podendo atuar de modo mais racional 

quanto à adoção de medidas de controle. A inscrição no CAR é condição obrigatória para os 

Programas de Regularização Ambiental (PRA193), através do qual aqueles que aderirem 

assinarão termos de compromisso, que especificarão as áreas de APP e reserva legal a serem 

regularizadas, bem como a descrição da metodologia, dos prazos e do cronograma de execução 

das ações de regularização. A assinatura do termo de compromisso suspende as sanções 

administrativas decorrentes da supressão irregular de vegetação em APP ou reserva legal, 

assim como a punibilidade dos crimes associados. Além disso, uma vez cumpridas todas as 

exigências do PRA, as multas pelas infrações cometidas serão consideradas convertidas em 

serviços de preservação do meio ambiente e haverá a extinção da punibilidade. Entendemos 

tratar-se de uma complexa estratégia de conformidade194, instituída no âmbito do novo 

Código Florestal.  

Ademais, em linha com o compromisso de regularização que permeou o novo Código 

Florestal, foram previstas quatro possibilidades de compensação de reserva legal: aquisição de 

 
191 Conforme dispõe art. 29 do Código Florestal, o CAR é “um 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”. 

192 Sistema eletrônico de âmbito nacional destinado ao gerenciamento de informações ambientais de todos os 
imóveis rurais (art. 2, inciso I, do Código Florestal). 

193 Os PRAs devem ser instituídos pela União, Estados e Distrito Federal, e deverão compreender um conjunto 
de regras e instrumentos por meio dos quais proprietários e possuidores rurais poderão promover a 
regularização ambiental de áreas consolidadas em APP e reserva legal que foram ocupadas com atividades 
agrossilvipastoris antes de 22 de julho de 2008. 

194 Não pretendemos adentrar na discussão sobre qual seria a melhor estratégia, se por meio de mecanismos de 
enforcement ou compliance. Para maiores informações, ver: BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, 
Martin. Understanding regulation: theory, strategy and practice. 2.ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
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Cotas de Reserva Ambiental (CRAs); arrendamento de área sob regime de servidão ambiental195; 

doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio 

público pendente de regularização fundiária; ou cadastramento de outra área equivalente e 

excedente à reserva legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de 

terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que 

localizada no mesmo bioma e Estado. 

As CRAs somente foram regulamentadas, em âmbito federal, no final do ano passado, 

por meio do Decreto n.o 9.640/2018, e podem ser entendidas como um instrumento econômico de 

compensação florestal, podendo complementar as políticas de comando e controle, além de 

servir para reduzir os custos de cumprimento com a legislação sem prejudicar os objetivos de 

conservação definidos pelo Código Florestal.196 Apesar de a regulamentação da CRA ser recente, 

acredita-se que sua implementação possa representar um pequeno avanço na utilização de 

instrumentos econômicos de regulação ambiental197, desde que sejam superados importantes 

obstáculos relacionados à implementação do Código Florestal, já que somente será possível 

estimar o potencial das CRAs após a conclusão da validação dos Cadastros Ambientais Rurais, 

bem como sejam elaborados os Planos de Regularização Ambiental.198  

Finalmente, importa destacar a previsão, no Código Florestal, da instituição de 

programas de pagamentos por serviços ambientais, em seu art. 41.199 De acordo com Nusdeo, 

os serviços ambientais “podem ser entendidos como aqueles relacionados aos processos 

 
195 A servidão ambiental foi instituída na forma do art. 9-A da Lei n.o 6.938/81, na qual o “O proprietário ou 

possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular ou por termo 
administrativo firmado perante órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de 
parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes”. 

196 Cf. SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. Questões práticas da aplicação da nova lei florestal aos 
setores elétricos, sucroalcooleiro e financeiro. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da 
Fundação Getúlio Vargas, 2016. p.90. 

197 O sistema de CRA é similar aos mercados de compensação de emissões adotados nos Estados Unidos, já que 
aquele que tem vegetação nativa acima do percentual exigido pelo Código Florestal pode emitir CRA, enquanto 
que aquele que está abaixo do mínimo pode buscar sua compensação por meio da aquisição de CRA. 

198 A inscrição no CAR é condição obrigatória para os Programas de Regularização Ambiental (PRA), onde 
aqueles que aderirem assinarão termos de compromisso, que especificará as áreas de APP e reserva legal a serem 
regularizadas, bem como a descrição da metodologia, dos prazos e do cronograma de execução das ações de 
regularização. A assinatura do termo de compromisso suspende as sanções administrativas decorrentes da 
supressão irregular de vegetação em APP ou reserva legal, assim como a punibilidade dos crimes associados. 
Além disso, uma vez cumpridas todas as exigências do PRA, as multas pelas infrações cometidas serão 
consideradas convertidas em serviços de preservação do meio ambiente e haverá a extinção da punibilidade. 

199 Art. 41. “É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação 
ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para adoção de 
tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos 
impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados 
sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação: I - pagamento 
ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e 
melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais [...]”. 
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ecológicos por meio dos quais a natureza se reproduz e mantém as condições ambientais que 

são a base de sustentação da vida no planeta e do bem-estar das espécies nele existentes”200. 

Trata-se de mais uma previsão de instrumento econômico de que reconhece, valoriza e remunera 

ações de conservação ambiental. O pagamento por serviço ambiental (PSA) pode ser entendido 

como uma transação voluntária que oferece um benefício econômico a quem recupera, protege 

ou promove a melhoria de um serviço ecossistêmico. 

Entretanto, apesar da previsão no Código Florestal, o sistema de pagamento por 

serviços ambientais ainda carece de uma regulamentação em nível federal. O Projeto de Lei 

n.o 315, de 2019, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PNPSA), ainda se encontra em tramitação no Congresso Nacional. Apesar de já ter sido 

aprovado na Câmara do Deputados, ainda aguarda apreciação pelo Senado Federal.  

Ressalta-se que alguns Estados desenvolveram suas próprias leis estaduais de 

Mudanças Climáticas, Serviços Ambientais e REDD+201, tendo como objetivo captar recursos 

bem como definir as regras e salvaguardas para os projetos, muitos já em execução. Podemos 

citar o Estado do Acre, que instituiu, através da Lei n.o 2.308/2010, o Sistema Estadual de 

Incentivos a Serviços Ambientais (SISA). Além disso, o Estado do Amazonas aprovou em 

2007 a Política Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável (Lei n.o 3.135/2007).  

O Código Florestal é relevante instrumento de promoção de políticas de prevenção 

ao desmatamento ilegal porque um dos seus compromissos principais é a adequação ambiental 

das propriedades e posses rurais. Além disso, previu o estabelecimento de instrumentos 

econômicos, com as CRAs, mencionadas anteriormente. Outra questão importante, e que se 

relaciona com o Fundo Amazônia, diz respeito ao Cadastro Ambiental Rural, na medida em que o 

apoio do Fundo ao CAR tem como foco o cadastramento de pequenas propriedades ou posses 

rurais familiares (até 4 módulos fiscais), incluindo assentamentos de reforma agrária e 

comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território. Entretanto, conforme será 

detalhado no capítulo a seguir, a maior parte dos projetos de apoio ao CAR tem como 

beneficiários os Estados, e os recursos estão sendo utilizados para instrumentalizar suas respectivas 

secretarias de meio ambiente.  

 
200 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamentos por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina 

jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. p.16. 
201 O mecanismo de REDD+, em razão de sua abrangência conceitual, também pode ser entendido como um 

PSA. A diferença está na escala global para a qual o mecanismo se propõe.  
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2.3.4 Plano e Programa ABC, o Acordo de Paris e as NDCs 

Além das políticas mencionadas anteriormente, convém destacar importante instrumento 

de fomento voltado para redução das emissões, que é o Plano ABC - Agricultura de Baixa 

Emissão de Carbono, que tem por objetivo estimular e auxiliar produtores rurais a ampliarem 

sua produtividade e reduzirem suas emissões.202 Além do Plano ABC, foi instituído o 

Programa ABC, principal linha de crédito voltada ao financiamento do Plano ABC, ou seja, 

trata-se de importante política pública de fomento, cujos objetivos estão alinhados ao Acordo 

de Paris e à Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira.203 

O Acordo de Paris e as NDCs constituíram importantes compromissos assumidos 

pelo governo brasileiro, no sentido de buscar uma economia de baixo carbono, já que o principal 

compromisso foi o de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 

2005 em 2025, e 43% até 2030. Com relação à política de REDD+, o governo se comprometeu a: 

i) zerar o desmatamento ilegal até 2030 na Amazônia brasileira e compensar as emissões 

provenientes da supressão legal da vegetação até 2030; ii) restaurar e reflorestar 12 milhões 

de hectares de florestas até 2030, para múltiplos usos; e iii) ampliar a escala de sistemas de 

manejo sustentável de florestas nativas. 

Desta forma, é possível afirmar que houve avanços, especialmente no campo da 

elaboração das políticas públicas. O Brasil prevê, em seu ordenamento jurídico, uma miríade 

de estratégias voltadas para o combate ao desmatamento, conforme destacado anteriormente. 

Entretanto, apesar da repercussão internacional positiva gerada pela redução do desmatamento, 

assim como pela criação do Fundo e das políticas voltadas para o mecanismo de REDD+, 

constata-se que a política ambiental brasileira tem sido implementada, principalmente, por 

meio do sistema de comando e controle.  

 
202 O Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma 

Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura - Plano ABC é um dos planos setoriais elaborados 
de acordo com o artigo 3.o do Decreto n.o 7.390/2010 e tem por finalidade a organização e o planejamento 
das ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias de produção sustentáveis, selecionadas com o 
objetivo de responder aos compromissos de redução de emissão de Gases de Efeito Estufa no setor 
agropecuário assumidos pelo país. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO. Plano ABC - Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. 2016. Disponível em: 
<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/plano-abc-agricultura-de-baixa-
emissao-de-carbono>. Acesso em: 05 dez. 2019). 

203 OBSERVATÓRIO ABC. Análise dos recursos do Programa ABC safras 2017/18 e 2018/19. 2019. p.9. 
Disponível em: <http://observatorioabc.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Sumario_2019-FINAL-Grafica-
1.pdf>. Acesso em: 07 dez. 2019. 
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Contudo, não se nega a eficácia dos mecanismos de comando e controle na redução 

das taxas de desmatamento, que ocorreu no Brasil quando da criação e implementação do 

PPCDAm. Pode-se, inclusive, afirmar que, neste tipo de regulação os benefícios justificam os 

custos; e os resultados alcançados pelo governo brasileiro permitiram a captação de recursos 

do governo da Noruega, e que resultaram na estruturação do Fundo Amazônia, objeto da 

presente dissertação.  

2.4 O Fundo Amazônia e a abertura para novos instrumentos regulatórios de efetividade 

de políticas de combate ao desmatamento 

O presente capítulo teve por objetivo explorar o tema das estratégias regulatórias, 

tendo como enfoque a política ambiental brasileira. Conforme se verificou, diversas políticas 

públicas vêm sendo implementadas ao longo do tempo, com destaque para o sucesso atingido 

pelo governo brasileiro com a elaboração do PPCDAm, que permitiu uma considerável 

redução nos índices de desmatamento. 

Entretanto, o Brasil é um país continental, com infraestrutura precária, e em um 

cenário de escassez de recursos orçamentários, a adoção de mecanismos altamente interventivos 

se depara com o problema relacionado aos altos custos para fiscalização, que é essencial para o 

sucesso deste tipo de estratégia regulatória. De fato, o que se verifica pelas políticas adotadas 

é que a política ambiental brasileira tem sido implementada, principalmente, por meio de 

mecanismos que incluem a fixação de normas e padrões de punição aos infratores, o chamado 

sistema de comando e controle. Recentemente, em razão da crise fiscal e das mudanças 

ocorridas no cenário eleitoral, verifica-se uma completa paralisação nas políticas ambientais 

brasileiras, e o que tem ocorrido é um incremento considerável nas taxas de desmatamento.204  

No capítulo seguinte, será analisado o Fundo Amazônia, um instrumento que, quando 

foi criado, gerou muita expectativa, tornou-se internacionalmente famoso, e que se encontra em 

compasso de espera. Todavia, para fins acadêmicos, convém analisar o mecanismo mesmo assim. 

 
204 MOREIRA, Matheus; WATANABE, Phillippe. Desmatamento na Amazônia bate recorde e cresce 29,5% em 12 

meses. Folha de S.Paulo, 18 nov. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/11/ 
desmatamento-na-amazonia-bate-recorde-e-cresce-295-em-12-meses.shtml>. Acesso em: 07 dez. 2019. 
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3 ESTUDO DE CASO: O FUNDO AMAZÔNIA 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar o estudo de caso realizado a partir 

das informações obtidas junto à página do Fundo Amazônia na internet. Em primeiro lugar, 

será feita breve introdução a respeito do Fundo, tratando da sua criação, carteira de projetos e 

governança. Em seguida, será realizada breve revisão bibliográfica acerca de alguns trabalhos 

que buscaram analisar o Fundo. Finalmente, será apresentado o estudo de caso proposto no 

presente trabalho. A análise será baseada nos informes de carteira e nos relatórios anuais do 

Fundo Amazônia, publicados na sua página da internet, assim como nas páginas dos entes que 

receberam recursos do Fundo Amazônia. Ressalta-se que a abordagem aqui presente será distinta 

daquela que é comumente encontrada na literatura relativa à análise do Fundo. Os trabalhos 

costumam tratar da eficácia dos resultados do Fundo; entretanto, não se pretende adentrar no 

mérito dos referidos trabalhos. A metodologia utilizada para o presente estudo de caso será 

apresentada no momento oportuno. 

3.1 Apresentação do Fundo Amazônia 

O governo brasileiro apresentou, na COP 13, realizada em Bali, em 2007, o conceito 

do Fundo Amazônia, uma iniciativa de financiamento de ações de REDD+. Convém destacar 

o pioneirismo do Brasil, já que à época ainda não estava consolidado o conceito de REDD+, o 

que veio a ocorrer somente em 2013, durante a COP 19, realizada em Varsóvia, conforme 

visto anteriormente.  

A captação de recursos do Fundo seria baseada em resultados condicionados à redução 

das emissões comprovadas, oriundas do desmatamento. A iniciativa foi estruturada para financiar 

ações de REDD+ em larga escala. Para tanto, o governo brasileiro propôs uma linha de base para 

a redução do desmatamento na região amazônica, definida pela taxa média de desmatamento na 

década anterior e ajustada a cada cinco anos. O Fundo segue a mesma lógica dos pagamentos 

por serviços ambientais (PSA).205 

 
205 Trata-se de instrumento econômico cujo objetivo é remunerar ações de conservação ambiental. O PSA é 

uma transação voluntária na qual um agente financiador, que pode ser público ou privado, remunera aquele 
que preserva áreas naturais próprias em benefício da sociedade. O Código Florestal já continha a previsão do 
instrumento, em seu art. 41, mas ainda não há um marco regulatório em âmbito federal. Está em tramitação 
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A criação do Fundo se deu por meio do Decreto n.o 6.527/2008,  

que autorizou o BNDES a criar conta específica denominada Fundo Amazônia, 
destinada a captar doações para aplicações não reembolsáveis em ações de prevenção, 
monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso 
sustentável das florestas na Amazônia Legal.206  

Convém ressaltar que o Fundo não dispõe de personalidade jurídica, havendo sido 

criado pelo próprio BNDES como uma conta contábil.  

Além disso, conforme dispõe o art. 1.o, parágrafo 5.o, do Decreto, cabe ao BNDES 

representar o Fundo Amazônia judicial e extrajudicialmente.207 O Banco também responde 

pela captação de doações, pela análise, aprovação e contratação de projetos, assim como pelo 

acompanhamento, monitoramento e prestação de contas. Anualmente, o BNDES contrata serviços 

de auditoria208 externa para verificar a correta aplicação dos recursos. 

A carteira do fundo é caracterizada pelas diferentes naturezas jurídicas dos responsáveis 

pelos projetos, que podem ser os governos federal, estadual e municipal, empresas209, o 

terceiro setor, ou organizações internacionais. A página do Fundo Amazônia utiliza a seguinte 

divisão ao elencar os projetos: União Federal, Estados, Municípios, Terceiro Setor, Universidades 

e Internacional.  

O art. 1.o do Decreto que autorizou a criação do Fundo elenca os eixos de atuação: 

(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, ordenamento territorial e 

 
no Senado Federal o Projeto de Lei 312/15, já aprovado pela Câmara dos Deputados. Ressalta-se, contudo, 
que há iniciativas estaduais em andamento. Podemos destacar os Estados do Acre (Sistema de Incentivo a 
Serviços Ambientais do Acre, regulado por meio da Lei 2.308/2010) e do Amazonas, cujo programa, Bolsa 
Floresta, regulado pelo Decreto 6.958/2007, conta com o apoio do Fundo Amazônia. (Cf. SANTOS, 
Priscilla; BRITO, Brenda; MASCHIETTO, Fernanda; OSÓRIO, Guarany; MONZONI, Mário (Org.). 
Marco regulatório sobre pagamento por serviços ambientais no Brasil. Belém, PA: IMAZON; FGV. 
CVces, 2012). 

206 A principal área de abrangência do Fundo é a Amazônia Legal, mas até 20% dos recursos captados podem ser 
utilizados para apoiar projetos em outros biomas brasileiros ou em áreas com florestas tropicais de outros países. 

207 Há uma imprecisão técnica quanto ao disposto neste artigo do Decreto n.o 6.527/2008, já que o Fundo é uma 
conta contábil aberta junto ao BNDES. Na verdade, o objetivo é garantir que quaisquer assuntos que 
envolvam a “expressão” Fundo Amazônia, seja uma ação judicial questionando operações que contaram 
com recursos do Fundo, a instauração de uma auditoria no Tribunal de Contas da União, ou a instalação de 
comissão parlamentar de inquérito, o BNDES seja demandado, tanto para figurar nos polos ativo e passivo, 
bem como para prestar esclarecimentos. 

208  Conforme o disposto no art. 7.o do Decreto n.o 6.527/2008. 
209 O Fundo pode apoiar empresas, tanto públicas como privadas, mas até o momento apenas a Embrapa é 

beneficiária de recursos do Fundo. 



 63 

regularização fundiária; (vi) conservação e uso sustentável da biodiversidade; e (vii) recuperação 

de áreas desmatadas.210  

Com relação à estrutura de governança, o Fundo Amazônia contava com os seguintes 

comitês: o Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA)211 era incumbido de atestar a redução 

das Emissões de Carbono Oriundas de Desmatamento (ED)212. O Comitê Orientador do Fundo 

Amazônia (COFA)213, por outro lado, era o comitê com a atribuição de verificar a aderência 

das iniciativas do Fundo Amazônia ao Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia Legal (PPCDAM) e à 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+), bem como determinar as diretrizes e critérios de aplicação 

dos recursos do Fundo Amazônia, conforme previsto no art. 4.o, parágrafo 2.o do Decreto.  

O COFA não atuava como o conselho do Fundo, ou seja, não aprovava os projetos, 

de modo que o BNDES teria autonomia para tanto. Por outro lado, o COFA era responsável 

pela aprovação de um documento intitulado “Diretrizes e critérios do Fundo Amazônia para 

aplicação dos recursos e focos de atuação para o biênio”, que norteava a aprovação dos 

projetos financiados pelo Fundo. 

Importa ressaltar que a estrutura de governança do Fundo Amazônia já havia sido 

objeto de críticas, tanto por parte da academia214 como da sociedade civil. Entretanto, o que se 

verifica nas críticas eram propostas para melhorias na estrutura, para que houvesse uma maior 

paridade entre os membros nas discussões. Ocorre que, com a mudança no cenário eleitoral, 

houve uma inflexão quanto à visão, por parte do governo federal, quanto aos mecanismos de 

participação, já que uma série de medidas foram sendo implementadas ao longo do ano de  

 
210 Entendemos que os eixos previstos nos itens “i”, “ii”, e “v” se referem a atividades que devam ser exercidas 

pelo poder público, enquanto os eixos previstos nos itens “iii”, “iv”, “vi”, e “vii” podem ser exercidos pelo 
poder público como por um ente privado. 

211 O CTFA era composto por seis especialistas de ilibada reputação e notório saber técnico-científico, 
designados pelo Ministério do Meio Ambiente, após consulta ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, 
para mandato de três anos, prorrogável uma vez por igual período. 

212 Conforme dispõe o art. 2.o, parágrafos 4.o e 5.o, do Decreto, o Ministério do Meio Ambiente define, 
anualmente, os limites de captação de recursos, usando como critérios a redução efetiva de ED’s, e o valor 
equivalente de contribuição, por tonelada reduzida de ED, expresso em reais por tonelada de carbono. 

213 “Trata-se de um comitê tripartite, formado por três blocos: governo federal, governos estaduais e sociedade 
civil. Cada bloco tem direito a um voto nas deliberações. Cada membro tem direito a um voto dentro de seu 
bloco”. (FUNDO AMAZÔNIA. Comitê Orientador do Fundo Amazônia - COFA. Disponível em: 
<http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/fundo-amazonia/governanca/COFA/>. Acesso em: 14 dez. 2019). 

214 Cf. GUIMARÃES, Leandro Fraga. Fundo Amazônia: uma visão sobre a governança. Disponível em: 
<https://mudarfuturo.fea.usp.br/wp-content/uploads/2014/01/EAD-5953-2013-Trabalho-final-200114.pdf>. 
Acesso em: 28 ago. 2019. 
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2019, de encontro ao modelo de governança composto pelos conselhos em geral, inclusive em 

relação ao Fundo Amazônia. Conforme se verifica, de acordo com o Decreto n.o 9.759/2019, 

art. 5.o, foram extintos os colegiados instituídos por: decreto, ato normativo inferior a decreto, 

e ato de outro colegiado. O COFA e o CTFA, por terem sido instituídos por meio do Decreto 

n.o 6.527/2008, foram extintos. 

Em razão da extinção dos comitês, a Embaixada da Noruega do Brasil emitiu declaração, 

em 16/08/2019, informando que, dada a conjuntura, o país não possuía fundamento jurídico 

para realizar a contribuição anual do Fundo Amazônia planejada para o ano de 2019.215 Além 

disso, conforme se verifica em consulta à página do Fundo Amazônia, obtém-se a informação de 

que o recebimento de projetos pelo BNDES está temporariamente suspenso.216 Ressalta-se que 

está em discussão a recriação de tais conselhos, mas com um novo formato de governança. 

Entretanto, não há previsão para tanto, já que ainda não houve acordo entre as embaixadas do 

Brasil, Noruega e Alemanha quanto à nova estrutura.217  

Ante a apresentação inicial das principais características do Fundo Amazônia, e dos 

problemas existentes, adentraremos, a seguir, na revisão bibliográfica acerca do Fundo. 

3.2 As críticas a respeito do Fundo Amazônia 

De acordo com Peter H. May, Brent Millikan e Maria Fernanda Gebara, a criação do 

Fundo representou uma resposta, ainda que indireta, à aceitação, pelo governo brasileiro, ao 

mecanismo de REED, sendo considerada como uma estratégia válida para a mitigação climática, 

indo de encontro à contínua objeção do país a qualquer esforço multilateral de controlar o uso 

de terra das florestas, especialmente quanto ao estabelecimento de um mercado de carbono 

oriundo das florestas. A estratégia apresentada pelo governo brasileiro se baseou no conceito 

de redução compensada do desmatamento, que iria recompensar os esforços do país na  

 
215 Cf. NORUEGA NO BRASIL. Contribuição da Noruega para o Fundo Amazônia em 2019. Ago. 2019. 

Disponível em: <https://www.norway.no/pt/brasil/noruega-brasil/noticias-eventos/brasilia/noticias/ 
contribuicao-da-noruega-para-o-fundo-amazonia-em-2019/>. Acesso em: 28 ago. 2019. 

216 FUNDO AMAZÔNIA. Como apresentar projetos. Disponível em: 
<http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/como-apresentar-projetos/>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

217 Cf. GRANDELLE, Renato; FIBE, Cristina; SOUZA, André de. Noruega paralisa repasses para o Fundo 
Amazônia. O Globo, 15 ago. 2019. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/noruega-paralisa-
repasses-para-fundo-amazonia-23879397>. Acesso em: 28 ago. 2019. 
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contenção das emissões provenientes do desmatamento, comparado a uma linha de base de 

dez anos como referência. As fontes para o pagamento seriam advindas de doações públicas e 

privadas, que seriam direcionadas para um fundo central, que não teria qualquer relação com 

o mercado de carbono.218  

Para Jacques Marcovitch e Vanessa Pinsky219, o Fundo seria uma ferramenta para 

facilitar a implementação de ações concretas, sendo inovador quanto à execução de políticas 

públicas, e procurando consolidar um instrumento financeiro para captação de recursos e 

gerenciamento de projetos para executar o Plano Amazônia Sustentável (PAS220), bem como 

o PPCDAm. Suas atividades envolveriam cidadãos proeminentes e influentes comprometidos 

com a sustentabilidade e com estratégias de desenvolvimento. Os autores trataram da 

necessidade de se buscar uma nova lógica que objetivasse a preservação, que deveria conter 

incentivos à preservação, reconhecimento e apoio às pessoas responsáveis pela preservação da 

floresta, investimento em tecnologia e estímulo de agentes econômicos e sociais para promover a 

educação em direção à sustentabilidade e inovação ambientais.  

O Fundo apresentou um desenho institucional inovador, baseado em três características: 

financiamento baseado em resultados comprovados; participação de diversos atores em sua 

estrutura de governança221, que teria autonomia gerencial; e custos reduzidos de gerenciamento. 

 
218 Os autores, aparentemente, enxergavam a escolha do BNDES com certo ceticismo: “O BNDES é um dos 

maiores bancos nacionais de desenvolvimento, com empréstimos anuais que ultrapassam aqueles do banco 
mundial, de forma global. Ele não é um signatário dos Princípios do Equador, e tem tido um recorde ambiental 
desanimador na última década. Recentemente, esse banco foi responsável por um número considerável de 
operações substanciais na indústria da pecuária, contribuindo para a expansão de pastagens e do 
desmatamento na Amazônia. O Fundo Amazônia representa um esforço do BNDES de limpar sua imagem”. 
(Cf. MAY, Peter H.; MILLIKAN, Brent; GEBARA, Maria Fernanda. O contexto de REDD+ no Brasil: 
determinantes, atores e instituições. Publicação ocasional 62. Bogor, Indonésia: CIFOR, 2011. p.48-49). 

219 MARCOVITCH, Jacques; PINSKY, Vanessa Cuzziol. Amazon Fund: financing deforestation avoidance. 
Revista de Administração, São Paulo, v.49, n.2, p.280-290, 2014.  

220 O PAS foi lançado pelo governo federal em 2008, e reúne um conjunto de diretrizes estratégicas, elaborados 
a partir de um diagnóstico atualizado da Amazônia contemporânea e de seus desafios, para referenciar as 
políticas governamentais, os investimentos privados e o atendimento às demandas da sociedade. As diretrizes 
estão agrupadas em 4 eixos temáticos: Ordenamento Territorial e Gestão Ambiental; Produção Sustentável 
com Inovação e Competitividade; Infraestrutura para o Desenvolvimento; e Inclusão Social e Cidadania. 
Cabe ressaltar que o apoio do Fundo Amazônia devia estar em consonância com as diretrizes do PPCDAm e 
do PAS. Entretanto, com o estabelecimento da ENREDD+, foi retirada a menção ao PAS no Decreto de 
criação do Fundo, passando a ser de observância obrigatória ao PPCDAm e à ENREDD+. Apesar de não 
haver mais tal menção no referido Decreto, o PAS continua constando como política pública orientadora do 
Fundo, conforme consulta realizada em sua página na internet. (FUNDO AMAZÔNIA. Políticas públicas 
orientadoras. Disponível em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/fundo-amazonia/politicas-publicas-
orientadoras/>. Acesso em: 14 dez. 2019). 

221 A governança do COFA era a seguinte: 1) Governo Federal: Além do Ministério do Meio Ambiente (que o 
presidia) e do BNDES, participavam do Comitê os ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 
das Relações Exteriores, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Casa 
Civil da Presidência da República e a Fundação Nacional do Índio; 2) Governos Estaduais: Os representantes de 
governos dos nove estados da Amazônia Legal integravam o Comitê, embora só tivessem direito a voto os 
que haviam elaborado seus planos de prevenção e combate ao desmatamento; 3) Sociedade Civil: Estavam 
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Estes três aspectos, aliados ao monitoramento florestal realizado pelo INPE, estariam colocando 

esta iniciativa brasileira como um importante experimento de conservação florestal, onde o 

desenvolvimento humano estaria associado à preservação. Apesar da inovação, Forstater, 

Nakhooda e Watson apontaram a limitação do tempo de vida do Fundo, em razão da 

dependência dos recursos associada à redução dos níveis de desmatamento. Se as taxas de 

desmatamento se estabilizarem a uma taxa baixa ou atingirem um valor nulo, o fundo não será 

capaz de gerar quaisquer toneladas adicionais.222 

Ainda sobre a governança, de acordo com as autoras, o BNDES fornece a infraestrutura 

e os recursos sem a devida apropriação dos custos de gestão – como os salários da equipe do 

Fundo Amazônia, por exemplo – ao orçamento do Fundo Amazônia. Somente despesas diretas 

e exclusivas incorridas pelas atividades do Fundo são contabilizadas para calcular os custos 

operacionais do Fundo Amazônia. A título exemplificativo, Banco Mundial normalmente absorve 

entre 10 e 15% do financiamento, além de outras retenções, por meio de taxas impostas 

a determinados projetos e operações. Por outro lado, o Fundo, de certa forma, fica com 

sua autonomia restrita, pois também depende de recursos voluntários do BNDES para o 

seu funcionamento.223 

Nos primeiros anos de funcionamento do Fundo, um dos pontos que foi objeto de 

críticas se deu quanto ao ritmo de aprovação dos projetos, já que a carteira de projetos era 

pouco expressiva, e um dos motivos para tanto seria o processo interno de aprovação, que 

demandava extensa documentação a ser apresentada pelos proponentes, além de complexos 

critérios de avaliação, o que resultou em muitas propostas abandonadas ou rejeitadas.  

Além disso, outro ponto levantado se deu quanto à ausência de relatórios de mensuração 

de resultados, pois acreditavam que a equipe do BNDES teria capacidade limitada para 

avaliá-los bem como direcionar futuras iniciativas a serem objeto de apoio.224 A necessidade 

 
representados o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(Fboms), a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
além da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal 
(FNABF). (FUNDO AMAZÔNIA. Comitê Orientador do Fundo Amazônia - COFA. Disponível em: 
<http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/fundo-amazonia/governanca/COFA/>. Acesso em: 14 dez. 2019).  

222 FORSTATER, Maya; NAKHOODA, Smita; WATSON, Charlene. The effectiveness of climate finance: a 
review of the Amazon Fund. p.12. Disponível em: <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-
assets/publications-opinion-files/8340.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2019. 

223 Ibid., p.16. 
224 Para os autores, o foco do monitoramento deveria estar na melhoria da implementação do projeto, em oposição à 

supervisão de iniciativas e prestação de contas aos doadores e à sociedade. Entretanto, a meu ver, não observar o 
destino dos recursos, que é a tentativa de análise do presente trabalho, é um equívoco, já que o Fundo 
poderia estar servindo como um substituto ao orçamento público. (Cf. MARCOVITCH, Jacques; PINSKY, 
Vanessa Cuzziol. Amazon Fund: financing deforestation avoidance. Revista de Administração, São Paulo, 
v.49, n.2, p.280-290, 2014). Forstater, Nakhooda e Watson também teceram críticas neste sentido: 
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de se elaborar relatórios por terceiros independentes, com o objetivo de monitorar os projetos, 

assim como verificar seus resultados, serviria para avaliar o impacto do Fundo Amazônia na 

redução do desmatamento, mas tal relatório deveria considerar também as outras políticas 

públicas, como a criação de áreas protegidas, incentivos econômicos, e ações de comando e 

controle. Ou seja, o relatório, para avaliar a eficácia do Fundo Amazônia, deveria levar em 

consideração a maioria desses fatores. Marcovitch e Pinsky acreditavam que, nos anos 

subsequentes, os resultados e os impactos dos projetos do Fundo poderiam demonstrar resultados 

significativos decorrentes do desenvolvimento institucional renovado.225  

Com relação à natureza dos projetos apoiados, Peter H. May, Brent Millikan e Maria 

Fernanda Gebara226 já destacavam que, embora não estivessem explicitamente estabelecidos 

para esse fim, em muitos casos, tinham como foco a capacitação profissional local para manejar 

uso da terra, licenciamento, e regularização de títulos. Neste sentido, estariam caracterizados 

como apoio financeiro à preparação para a implementação do REDD+. Este mesmo entendimento 

consta em trabalho de Gebara et al., para quem as atividades do Fundo estariam focadas na 

implementação de atividades preparatórias, como a implementação e aprimoramento de 

sistemas de monitoramento, bem como para o apoio a instituições locais executoras de atividades 

florestais.227 Vale mencionar também o trabalho de Watson e Nakhooda, que analisa os tipos 

de atividades preparatórias que estariam sendo implementadas pelo Fundo.228  

Com relação ao apoio do Fundo para o setor público, Jacques Marcovitch e Vanessa 

Pinsky, em artigo mais recente, trouxeram à baila o principal argumento do presente trabalho, 

e que merece ser transcrito:  

 
“Os projetos não têm de demonstrar eficácia em termos de redução de emissões de baixo custo ou de uma 
determinada área de hectares conservados”. (FORSTATER, Maya; NAKHOODA, Smita; WATSON, 
Charlene. The effectiveness of climate finance: a review of the Amazon Fund. p.17. Disponível em: 
<https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8340.pdf>. Acesso em: 17 
nov. 2019). 

225 MARCOVITCH, Jacques; PINSKY, Vanessa Cuzziol. Amazon Fund: financing deforestation avoidance. 
Revista de Administração, São Paulo, v.49, n.2, p.280-290, 2014.  

226 MAY, Peter H.; MILLIKAN, Brent; GEBARA, Maria Fernanda. O contexto de REDD+ no Brasil: 
determinantes, atores e instituições. Publicação ocasional 62. Bogor, Indonésia: CIFOR, 2011. p.50. 

227 GEBARA, Maria Fernanda; MAY, Peter; SAMPAIO, Romulo; THUAULT, Alice. REDD+ Initiatives in 
Brazil: How Global Climate Accords are reflected on the ground?. In: SIMILÄ, Jukka; PRIMMER, Eeva (Org.). 
Legal analysis of the relationship between WTO law, European state aid and nature conservation law, 
andeconomic instruments for biodiversity protection. 2012. v.7. p.25-41. Disponível em: 
<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Leia/Meus%20documentos/Downloads/POLICYMIXReport7_2
012.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2019. 

228 WATSON, Charlene; NAKHOODA, Smita. Financing Readiness: Insights from the Amazon Fund and 
Congo Basin Forest Fund’s efforts to reduce emissions from deforestation and degradation. ODI/Heinrich 
Boll Stifftung, 2012. 
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O sucesso do Fundo Amazônia é endossado por doadores internacionais, Noruega e 
Alemanha, mas criticado por ambientalistas e atores importantes da sociedade civil 
no Brasil. Uma das principais críticas é baseada no fato de que o Fundo foi criado no 
princípio da adicionalidade229, com foco no financiamento de projetos inovadores e 
que pudessem ser escalados para comunidades tradicionais. No entanto, o Fundo 
Amazônia tem sido usado para cobrir cortes do orçamento público, e para financiar 
ações que deveriam ser de responsabilidade do governo. Esse não era o propósito 
inicial do Fundo Amazônia, suprir deficiências econômicas e fiscais do governo nos 
níveis nacional e subnacional.230 

Trabalhos recentes tiveram outro enfoque, analisando para onde os recursos do Fundo 

estariam sendo direcionados231, enquanto outras publicações buscaram comprovar o impacto 

do Fundo Amazônia na redução do desmatamento.232  

Recentemente, os documentos de avaliação do Fundo Amazônia passaram a adotar 

uma abordagem focada na mensuração de resultados, normalmente atrelada ao apoio do 

Fundo para a redução do desmatamento, atendendo aos anseios da academia, por assim dizer. 

Pode-se perceber este novo enfoque, inclusive, no Relatório anual de atividades do Fundo. 

 
229 A adicionalidade tem um significado duplo: a noção de que as reduções de emissões não teriam ocorrido 

sem o financiamento, demonstrando uma clara relação entre o valor doado e o desempenho do Brasil no 
cumprimento das suas metas de desmatamento evitado; e foi prevista como uma das diretrizes e critérios de 
aplicação dos recursos do Fundo Amazônia quando o ente apoiado fosse do setor público: “Projetos devem 
respeitar o princípio da adicionalidade aos orçamentos públicos diretos destinados às áreas de aplicação do 
Fundo Amazônia. Na aplicação deste critério poderão ser considerados os seguintes aspectos: (i) Orçamento 
médio público direto executado nos 2 (dois) anos anteriores no orçamento público investido na ação 
proposta; (ii) 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); (iii) Previsão nos 
planos plurianuais de governo vigentes (PPAs)”. (Cf. FUNDO AMAZÔNIA. Diretrizes e critérios para 
aplicação dos recursos e focos de atuação para o biênio 2017 e 2018. Disponível em: 
<http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/diretrizes_criterios/2017_2
018_Diretrizes_e_Focos_novembro.pdf >. Acesso em: 17 nov. 2019).  

230 MARCOVITCH, Jacques; PINSKYl, Vanessa C. Un retrato de la Amazonia planetaria. Revista de Estudios 
Brasileños, v.6, n.11, p.169-183, 2019. Disponível em: <http://revistas.usal.es/index.php/2386-
4540/article/view/20028>. Acesso em: 17 nov. 2019. 

231  AREAL, Gabriel Rebello Esteves. Fundo Amazônia: um estudo de caso da iniciativa do governo brasileiro 
para combater o desmatamento e seu enquadramento (ou não) no conceito de fomento. In: HACHEM, 
Daniel Wunder; LEAL, Fernando; MENDONÇA, José Vicente Santos de (Orgs.). Transformações do 
direito administrativo: o estado administrativo 30 anos depois da constituição de 1988. Rio de Janeiro: 
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018. p.296-320; CORREA, Juliano; VAN 
DER HOFF, Richard; Rajão, Raoni. Amazon Fund 10 Years Later: Lessons from the World’s Largest 
REDD+ Program. Forests, v.10, n.3, p.272, 2019.  

232 Um estudo acadêmico publicado em 2016 apresenta “resultados que mostram evidências de que o Fundo 
tem contribuído para a redução do desmatamento e a dinâmica espacial presente nesses modelos indica que 
tais efeitos podem transbordar para os municípios vizinhos”. (Cf. BOUCHARDET, Daniel De Alencastro 
Porsse, Alexandre Alves; TIMOFEICZYK JÚNIOR, Romano. Evidências sobre o Impacto do Fundo 
Amazônia no Desmatamento da Amazônia Legal Brasileira. Trabalho apresentado no 44.o Encontro 
Nacional de Economia – ANPEC, Foz do Iguaçu, Brasil, 2016. Disponível em: 
<https://www.anpec.org.br/encontro/2016/submissao/files_I/i11-0519861a388aabc808ec3029a85ed496.pdf>. 
Acesso em: 17 nov. 2019). 
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Desta forma, pretende-se, a partir da revisão bibliográfica previamente apresentada, 

adentrar no estudo de caso, levando em consideração as principais questões apontadas pelos 

autores mencionados. Acredita-se que, além de o apoio do Fundo estar voltado preponderantemente 

para ações preparatórias, um maior volume de recursos do Fundo Amazônia estaria sendo 

direcionado para suprir o déficit orçamentário do setor público. 

3.3 Análise dos projetos do Fundo Amazônia 

De junho de 2009 a dezembro de 2018233, o Fundo Amazônia aprovou colaboração 

financeira a 103 projetos, no valor total de R$ 1.869 milhões. Até o presente momento, há 21 

projetos concluídos, mas apenas seis projetos concluídos tiveram avaliações externas de 

efetividade das ações que foram apoiadas pelo Fundo.234 Tais avaliações buscam verificar se o 

projeto está alinhado com o PPCDAm e com os planos estaduais de prevenção e controle do 

desmatamento, assim como prover informações sobre como as salvaguardas de Cancun235 

para projetos de REDD+ estão sendo abordadas e respeitadas. Ressalta-se que são utilizados 

os critérios de avaliação definidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) em 1991, através do seu Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD):  

 

 
233 FUNDO AMAZÔNIA. Informe da carteira. Disponível em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/export/ 

sites/default/pt/.galleries/documentos/informe-de-carteira/2018_12_Informe-da-Carteira-Fundo-Amazonia.pdf>. 
Acesso em: 26 ago. 2019. 

234 De acordo com o Marco Conceitual de Avaliação de Efetividade dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia, as 
avaliações dos projetos mais relevantes são: (i) as que ocorrem no final de um projeto, e que objetivam 
avaliar os resultados imediatos e alguns efeitos diretos; e (ii) as avaliações ex-post, ocorridas após um ou 
dois anos do término de um projeto. Neste caso, buscam avaliar os efeitos diretos, assim como os efeitos 
indiretos alcançados, com foco principalmente na sustentabilidade e nas lições aprendidas que poderão ser 
úteis para outros projetos. (FUNDO AMAZÔNIA. Avaliação de efetividade dos projetos apoiados pelo 
Fundo Amazônia: marco conceitual. Cooperação Técnica GIZ e Fundo Amazônia, jan. 2016. Disponível 
em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-
avaliacao/FA_Marco_Conceitual_Avaliacao_Efetividade_Projetos_2016.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2019). 

235 Na COP-16, realizada em Cancun, foram definidas as salvaguardas a serem observadas na implementação de 
ações para REDD+, com o objetivo de assegurar que iniciativas de REDD+ abordem de maneira adequada 
questões relacionadas aos 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 salvaguardas estão 
previstas no Anexo I da Decisão 1/CP.16. (FUNDO AMAZÔNIA. Salvaguardas de REDD+. Disponível 
em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/monitoramento-e-avaliacao/salvaguardas-de-redd/>. Acesso em: 
11 dez. 2019). 
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relevância236, eficácia237, eficiência238, impacto239 e sustentabilidade240. Os seis relatórios 

disponíveis na página do Fundo, contudo, não contemplam uma análise aprofundada sobre o 

que foi efetivamente gasto com os recursos do Fundo Amazônia. Tendo em vista que o 

BNDES, por meio do Fundo, trabalha com uma lógica de projeto, acredita-se que os relatórios 

pecam por não apresentar ao público tais informações financeiras. 

O estudo de caso que se pretende apresentar, em princípio, tinha a pretensão de realizar 

uma análise quantitativa a respeito do uso dos recursos do Fundo Amazônia. Entretanto, 

apesar de a página do Fundo na internet ser de fácil acesso, e com mecanismos de busca 

simplificados, não há, nas seções relativas a cada projeto, informações financeiras mais 

detalhadas quanto ao uso dos recursos. As informações financeiras se limitam ao valor do 

projeto, valor da colaboração financeira do Fundo Amazônia; valores já desembolsados e 

datas dos desembolsos.  

As outras informações disponíveis se referem ao nome da organização responsável 

pela execução do projeto; abrangência territorial do projeto e seus beneficiários; prazo de 

execução previsto do projeto; contexto no qual o projeto está inserido; informações sintéticas 

sobre o projeto; lógica de intervenção; e apenas um resumo das atividades já realizadas. 

Os contratos celebrados entre o tomador de recursos e o BNDES estão disponíveis em cada 

seção, mas não servem para a obtenção das informações financeiras, exceto as mencionadas 

anteriormente. Além disso, poucas são as instituições, públicas ou privadas, que disponibilizam 

em suas páginas na internet, os Quadros de Usos e Fontes relativos aos projetos.241 

Desta forma, a análise proposta, de natureza qualitativa, terá como ponto de partida o 

quadro lógico dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, que é 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 

 
236 Avalia a coerência dos objetivos do projeto de acordo com as demandas dos beneficiários e as prioridades 

políticas dos grupos alvos, do receptor e dos doadores. 
237 Avalia em que medida os objetivos diretos do projeto foram alcançados ou espera-se que sejam alcançados e 

que fatores foram importantes. 
238 Mensura o custo-benefício dos resultados. Se o recurso financeiro foi investido de forma mais econômica e 

se os resultados foram alcançados de forma satisfatória. 
239 Avalia as mudanças positivas e negativas decorrentes do projeto, direta ou indiretamente, intencional ou 

involuntária. 
240 Avalia se os benefícios do projeto continuam ocorrendo após o seu término, com ênfase nos aspectos sociais, 

econômicos e ambientais. 
241 O Quadro de Usos e Fontes é uma ferramenta utilizada em todos os projetos apoiados pelo BNDES, que 

contém o detalhamento dos investimentos a serem realizados no projeto. 
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o que se pretende realizar (como)”.242 Cada projeto possui um quadro lógico individualizado, 

em que são definidos os produtos e serviços a serem entregues, os efeitos diretos da 

intervenção, que seriam os objetivos específicos, e os efeitos indiretos (ou objetivos gerais) a 

serem alcançados.243  

O quadro lógico está estruturado em quatro componentes244: Ciência, inovação e 

instrumentos econômicos; monitoramento e controle; ordenamento territorial; e produção 

sustentável. De acordo com informações constantes do Relatório de Atividades do Fundo 

relativo ao ano de 2018245, os recursos dos projetos apoiados estão distribuídos pelos quatro 

componentes do quadro lógico da seguinte forma:  

 

 

Figura 1 - Distribuição dos recursos pelas componentes de apoio do Fundo Amazônia 
Fonte: Fundo Amazônia 

 

Conforme se verifica no quadro anterior, a maior parte dos recursos está concentrada 

no componente “monitoramento e controle”. Dentro deste componente, podem ser destacadas 

as seguintes ações apoiadas pelo Fundo:  

 
242 FUNDO AMAZÔNIA. Relatório de atividades 2018. p.48. Disponível em: 

<http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_port.pdf>. 
Acesso em: 30 ago. 2019.  

243 FUNDO AMAZÔNIA. Avaliação de efetividade dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia: marco 
conceitual. Cooperação Técnica GIZ e Fundo Amazônia, jan. 2016. Disponível em: 
<http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-
avaliacao/FA_Marco_Conceitual_Avaliacao_Efetividade_Projetos_2016.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2019.  

244 A consolidação em quatro componentes teve como objetivo sintetizar todas as áreas de atuação do Fundo, já 
que o apoio do Fundo, além das sete áreas temáticas previstas no Decreto n.o 6527/2008, também deve 
observar as observadas as diretrizes do PPCDAm e da Estratégia Nacional de REDD+ (ENREDD+). (Cf. 
FUNDO AMAZÔNIA. Relatório de atividades 2018. p.49. Disponível em: 
<http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_port.pdf>. 
Acesso em: 30 ago. 2019). 

245 Cf. FUNDO AMAZÔNIA. Relatório de atividades 2018. p.49. Disponível em: 
<http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_port.pdf>. 
Acesso em: 30 ago. 2019. 



 72 

(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; (iii) controle do desmatamento na Amazônia Legal mediante ações de 
fiscalização a cargo do Ibama; e (iv) prevenção e combate a incêndios florestais e 
queimadas não autorizadas, mediante estruturação operacional dos corpos de 
bombeiros militares da região e ações de mobilização e treinamento de produtores 
rurais em técnicas de prevenção e combate ao fogo, incluindo a formação de 
brigadas civis.246 

Cabe destacar que, no âmbito do componente “monitoramento e controle”, a maior parte 

dos projetos têm como executoras entidades do setor público (governos federal, estaduais e 

municipais), de modo que cerca de 90% dos recursos foram destinados a projetos que são 

implementados por entidades desta natureza. Convém informar que o poder público também 

está presente como executor de projetos que abrangem os outros componentes.  

Com relação ao componente “fomento às atividades produtivas sustentáveis”, no 

final de 2018, representava 26% do valor total apoiado pelo Fundo. Abrange as atividades 

extrativistas, de beneficiamento de produtos extrativistas e da agricultura familiar, artesanato 

e turismo de base comunitária. O apoio às ações de ordenamento fundiário e territorial 

representava 14% do valor total apoiado. Destaca-se o apoio do Fundo à consolidação da 

gestão de unidades de conservação e à implementação da Política Nacional de Gestão 

Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). Finalmente, o apoio às ações de desenvolvimento 

científico e tecnológico e a instrumentos econômicos para valorizar a floresta em pé representava 

13% do valor total apoiado pelo Fundo. 

Com o objetivo de monitorar os resultados dos projetos apoiados, foram desenvolvidos, 

de acordo com o Relatório de Atividades, indicadores comuns aos projetos, de modo a 

consolidar os resultados e proporcionar uma visão agregada dos produtos e serviços entregues 

e dos impactos resultantes das ações decorrentes dos projetos. A seguir apresentamos os 

indicadores utilizados: 

 
246 Cf. FUNDO AMAZÔNIA. Relatório de atividades 2018. p.72-73. Disponível em: 

<http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_port.pdf>. 
Acesso em: 30 ago. 2019.  



 73 

 

Tabela 1 - Indicadores do Fundo Amazônia 

Produção sustentável 

Indivíduos capacitados para a prática de atividades econômicas sustentáveis  
Organizações comunitárias fortalecidas 
Projetos de pequeno porte(1) apoiados por entidades aglutinadoras 
Projetos de médio ou grande porte apoiados por entidades aglutinadoras 
Imóveis rurais com projetos de produção sustentável  
Imóveis rurais beneficiados com assistência técnica  
Unidades de beneficiamento de produtos da agricultura familiar e do extrativismo implantadas 
Indivíduos diretamente beneficiados pelas atividades apoiadas  

Monitoramento e controle 

Órgãos ambientais fortalecidos  
Servidores capacitados  
Montante desembolsado para projetos de combate a incêndios florestais e queimadas ilegais 
Indivíduos capacitados em tecnologias de monitoramento 
Missões de fiscalização ambiental efetuadas 

Ordenamento territorial 

Unidades de conservação apoiadas 
Terras indígenas apoiadas 
Indivíduos capacitados em atividades relacionadas à gestão de florestas públicas e áreas 
protegidas 

Ciência, inovação e instrumentos econômicos 

Valor total desembolsado para produção científica e tecnológica  
Pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de pesquisa científica e tecnológica 
residentes na região amazônica durante a execução dos projetos 
Famílias beneficiadas com pagamentos por serviços ambientais 

Fonte: Fundo Amazônia. Elaborada pelo autor. 
(1) Compreende, por exemplo, a simples aquisição de um equipamento para uma atividade 

produtiva que tenha sido planejada comunitariamente. 
 

A divisão em quatro componentes, assim como a classificação em indicadores, conforme 

apresentado anteriormente, não permite identificar para onde estão sendo direcionados os 

recursos do Fundo. Os resultados apresentados, em sua maioria, são de natureza qualitativa, e 

os resultados de natureza quantitativa caem na mesma problemática descrita anteriormente. 

Além disso, ainda que tenham sido estabelecidos objetivos específicos, para facilitar a apuração 

dos dados que irão alimentar os futuros relatórios de desempenho do Fundo Amazônia, quando se 

verifica, pela leitura das atividades que foram realizadas em cada projeto, bem como os itens 

que foram adquiridos com os recursos do Fundo, pode-se questionar se, de fato, tais objetivos, 

estabelecidos anteriormente, estariam sendo alcançados.  

Diante do cenário descrito, optou-se por realizar a divisão dos projetos de acordo 

com a seguinte classificação das atividades apoiadas: (i) atividades-meio, que seriam aquelas 

necessárias para instrumentalizar o exercício, pelo Estado, das suas atribuições, que seriam as 

(ii) atividades-fim. As informações relativas aos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, que 
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estão compiladas na planilha constante do anexo ao presente trabalho, foram agregadas de 

acordo com a seguinte divisão:  

 

Tabela 2 - Classificação das atividades apoiadas pelo Fundo Amazônia 
continua 

Item apoiado 
Classificação 

Atividade-meio Atividade-fim 

Universidades   

Construção/reforma de laboratórios  x  
Pagamento de bolsas de pesquisa x  
Aquisição de veículos 4x4 x  
Aquisição de equipamentos(1) x  
Aquisição de insumos(2)  x 
Capacitação do público-alvo do Fundo Amazônia  x 

Municípios(3)   

Capacitação do público-alvo do Fundo Amazônia  x 
Instalação de unidades demonstrativas(4)   x 
Ampliação da capacidade do viveiro de mudas municipal  x 
Prestação de assistência técnica  x 
Implantação de projetos de recuperação e de APS(5)   x 
Aquisição de insumos(6)   x 
Capacitação de servidores x  
Contratação de serviços(7)  x  
Aquisição de veículos(8)  x  
Aquisição de equipamentos de informática x  
Construção/reforma das secretarias x  

União Federal   

Aluguel de aeronaves e veículos 4x4 x  
Aquisição de caminhões do tipo rodofogo x  
Aquisição de equipamentos de combate ao fogo x  
Aquisição de sistema de comunicação x  
Aquisição de equipamentos de informática x  
Aquisição de software e de imagens de satélite x  
Capacitação de servidores x  
Pagamentos de bolsas de pesquisa, passagens e diárias(9)  x  
Contratação de serviços(10)  x  
Contratação/reforma de infraestrutura(11)  x  

Estados   

Aquisição de equipamentos de informática x  
Aquisição de software e de imagens de satélite x  
Instalação de unidades demonstrativas  x 
Capacitação de servidores(12)  x  
Contratação de serviços(13)  x  
Contratação/reforma de infraestrutura x(14)  
Aquisição de veículos(15)  x  
Aquisição de kits de combate a incêndios  x  
Implantação de projetos de recuperação e de APS  x 
Capacitação do público-alvo do Fundo Amazônia  x 
Realização de pagamentos por serviços ambientais  x 
Despesas com logística x  
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Tabela 2 - Classificação das atividades apoiadas pelo Fundo Amazônia 
continua 

Item apoiado 
Classificação 

Atividade-meio Atividade-fim 

Terceiro Setor    

Contratação de serviços(16)   x 
Realização de pesquisas(17)   x 
Capacitação do público-alvo do Fundo Amazônia  x 
Capacitação de servidores(18)  x  
Produção de conteúdo para o poder público(19)  x  
Prestação de assistência técnica  x 
Construção/reforma de infraestrutura  x(20)  
Despesas com logística   x 
Estruturação de laboratório de sementes(21)  x  
Implantação de projetos de recuperação e de APS(22)   x 
Implantação e manutenção de viveiros de mudas  x 
Aquisição de veículos  x 
Contratação de pessoal  x 
Despesas de gestão  x 
Pagamentos por serviços ambientais(23)   x 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
(1) Aquisição de equipamentos necessários para a realização da pesquisa, tais como: microscópios, 

computadores, balança, GPS, estufa. 
(2) Em um dos projetos da UFPA, foram adquiridos insumos para o replantio de cerca de sessenta mil 

mudas ou propágulos plantados em 5,7 hectares nas áreas degradadas no entorno das comunidades 
tradicionais e da estrada PA-458. 

(3) A partir de 2013, o apoio do Fundo Amazônia à estruturação dos órgãos municipais de meio ambiente 
passou a ser feito exclusivamente através de operações com os estados, conforme decidido na 13.a 
Reunião do COFA, realizada em 14/03/2013. 

(4) Unidade Demonstrativa (UD) é uma área de produção rural onde já está estabelecida uma ou mais de uma das 
tecnologias de baixo carbono apoiadas pelo Projeto. As UDs servirão como referência para orientar 
os(as) produtores(as) rurais, com os conhecimentos específicos das tecnologias e atividades que estarão sendo 
desenvolvidas durante os Dias de Campo promovidos pelo Projeto. (Cf. RURAL SUSTENTÁVEL. III 
chamada de propostas de unidades demonstrativas–UDs. (Chamada complementar direcionada). Projeto 
rural sustentável. Disponível em: <http://www.ruralsustentavel.org/static/image/documentos/ 
Chamada_Direcionada_UD.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2019).  

(5) Atividades produtivas sustentáveis, tais como implantação de sistemas agroflorestais (SAFs), piscicultura, 
meliponicultura, horticultura e o uso de boas práticas na pecuária leiteira. 

(6) Tais como adubo e calcário para as UDs. 
(7) Foram contratados serviços diversos: comunicação; realização de diagnóstico ambiental, levantamento 

cadastral e georreferenciamento das pequenas propriedades rurais; aperfeiçoamento do sistema de 
monitoramento ambiental; elaboração de Zoneamento Ecológico-Econômico Municipal. 

(8) Tais como veículos 4x4, motocicletas, barcos, tratores, dentre outros. 
(9) Relativos ao Projeto Integrado da Amazônia, cujo beneficiário é a Embrapa. Os pagamentos somente 

podem ser feitos quando vinculados a atividades de pesquisa. 
(10) A título exemplificativo, podemos citar a contratação de serviços de comunicação, e serviços 

relacionados aos sistemas de monitoramento por imagens de satélites. 
(11) Estão incluídas, desde obras civis, à compra de mobiliário e de material de escritório. 
(12) São necessárias capacitações de servidores, em temas como Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

georreferenciamento, geoprocessamento, sensoriamento remoto. 
(13) Os projetos realizados pelos Estados têm como objetivo principal a realização da inscrição no CAR, das 

pequenas propriedades e posses rurais. Para tanto, uma miríade de serviços contratados pode ser 
identificada a partir dos seguintes exemplos: (i) Elaboração de marco regulatório estadual para o CAR e 
o PRA; (ii) Elaboração de mapas de uso do solo e compatibilização de bases cartográficas; (iii) 
Contratação de empresa prestadora do serviço de análise do CAR; (iii) contratação de instituição para 
cadastrar no SICAR todos os territórios de povos e comunidades tradicionais (PCTs); (iv) Contratação 
de serviço de confecção de material de divulgação e gráfico; (v) Estudo para adequação da base legal 
estadual para implementação do CAR e do PRA. 
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Tabela 2 - Classificação das atividades apoiadas pelo Fundo Amazônia 
conclusão 

(14) Consta, no projeto “Valorização do Ativo Ambiental Florestal”, implementado no Estado do Acre, o 
item “Estruturação física de cooperativas de produtores agroflorestais e de manejadores florestais”. 

(15) Tais como caminhonetes 4x4, caminhões, motocicletas, embarcações e, até mesmo, aeronaves. 
(16) Podemos citar como exemplos a elaboração de diagnósticos, planos de negócios, planos de manejo, 

PGTAs, bem como a produção de material de divulgação, de organizadores de seminários, dentre outros. 
(17) Podemos citar como exemplo o projeto “Disseminação e Aprimoramento das Técnicas de Manejo 

Florestal Sustentável”, executado pelo Instituto Floresta Tropical (IFT), onde serão alocados recursos 
para a realização de pesquisas em diversos assuntos, tais como: análise de biomassa e estimativas de 
carbono absoluto e avaliação de danos causados pela exploração de impacto reduzido. 

(18) No projeto Virada Verde, executado pela ONG The Nature Conservacy (TNC), os servidores serão 
capacitados para operar o Portal de Cadastro e Monitoramento de estabelecimentos rurais; no projeto 
“Proteção Etnoambiental de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato na Amazônia”, executado 
pela ONG Centro de Trabalho Indigenista (CTI), foi realizada a capacitação de 91 servidores da Funai, 
por meio de 17 oficinas temáticas e 1 curso; no projeto “Fortalecimento da Gestão Ambiental na 
Amazônia”, executado pela ONG Instituto do Homem e Meio Ambiente 

(19) No projeto “Amazônia - Regularização Ambiental”, executado pela Fundação Brasileira para o 
Desenvolvimento Sustentável (FBDS), um dos objetivos é elaborar uma base de dados que será 
integrada ao Sistema Nacional de Cadastro Cadastro Ambiental Rural (Sicar). Ressalta-se que foi 
celebrado Acordo de Cooperação Técnica com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB). 

(20) Trata-se do projeto “Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) - Fase 2”, cujo beneficiário é o Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), que apoiou a estruturação gerencial e operacional das 
Unidades de Conservação. 

(21) Podemos citar como exemplos: no projeto “Floresta Ativa Tapajós”, executado pela ONG Centro de 
Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental – CEAPS (Projeto Saúde e Alegria), serão 
utilizados recursos para a Estruturação de laboratório de sementes na Universidade Federal do Oeste do 
Pará – UFOPA; no projeto “Quintais Amazônicos”, executado pela ONG Centro de Estudos da Cultura e 
do Meio Ambiente da Amazônia (Rioterra), há recursos disponíveis para estruturação de laboratório para 
análise de solos na Universidade Federal de Rondônia; no projeto “Sociobiodiversidade Produtiva no 
Xingu”, executado pelo Instituto Socioambiental, foram destinados recursos para a estruturação do 
Laboratório de análise de sementes nativas da Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT), 
Campus de Nova Xavantina, com objetivo de melhorar a qualidade das sementes da Rede de Sementes 
do Xingu. 

(22) São fornecidos, além das capacitações, insumos para plantio dos SAFs e para o cercamento das áreas a 
serem recuperadas, bem como são prestados serviços de assistência técnica. 

(23) Podemos citar o projeto “Bolsa Floresta”, executado pela Fundação Amazonas Sustentável, e o projeto 
“Assentamentos Sustentáveis na Amazônia”, executado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (IPAM). 

 

A partir da divisão proposta na tabela anterior, os dados foram agregados da seguinte 

forma: projetos que apoiam apenas atividades-meio; projetos que apoiam apenas atividades-

fim; e projetos que apoiam preponderantemente atividades-meio ou atividades-fim. Passamos 

a analisar os resultados encontrados, apresentados conforme os gráficos a seguir:  
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Figura 2 - Consolidação dos dados relativos ao apoio do Fundo Amazônia 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com relação aos dados apresentados no gráfico anterior, importa destacar a 

impossibilidade de se atestar o percentual despendido em recursos financeiros para cada uma das 

atividades apoiadas. Desta forma, a metodologia utilizada foi a seguinte: se determinado projeto 

apoiou alguma atividade classificada como atividade-fim ou atividade-meio, foi assinalado 

com a letra “x”; em caso negativo, deixou-se a coluna em branco. Entretanto, há projetos em 

que foram assinaladas as duas hipóteses, ou seja, foram apoiadas tanto atividades-meio como 

atividades-fim. Após assinalados todos os projetos, foi feito o somatório de projetos que 

apoiaram apenas atividades-fim, apenas atividades-meio, e projetos que apoiaram tanto 

atividades-meio como atividades-fim. Diante dos resultados encontrados, foi feita a divisão pelo 

número total de projetos, separada por cada categoria do ente que recebeu apoio do Fundo.247 

 
247 No caso da União Federal, do total de 22 projetos, nenhum apoiou apenas atividades-fim; 18 projetos apoiaram 

apenas atividades-meio, enquanto que apenas 4 projetos apoiaram tanto atividades-meio como atividades-fim. 
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No caso dos projetos com a União Federal, 100% dos projetos foram para o pagamento 

de atividades-meio. Com relação aos projetos com os Estados, a divisão foi a seguinte: 82% 

dos projetos apoiaram apenas atividades-meio, enquanto que 18% dos projetos apoiaram tanto 

atividades-meio como atividades-fim. Quanto aos Municípios, 29% dos projetos apoiaram 

apenas atividades-meio, enquanto que 81% dos projetos apoiaram tanto atividades-meio como 

atividades-fim. Os projetos do terceiro setor apresentaram a seguinte divisão: 88% dos 

projetos apoiaram apenas atividades-fim, 10% dos projetos apoiaram tanto atividades-meio 

como atividades-fim, e 2% (o que representa apenas um projeto) apoiaram apenas atividades-

meio. Finalmente, no caso das Universidades, 67% dos projetos apoiaram apenas atividades-

meio, enquanto que 33% dos projetos apoiaram tanto atividades-meio como atividades-fim.248 

Quando se analisa os gráficos, percebe-se que o apoio está direcionado para atividades-

meio, com exceção do gráfico relativo ao terceiro setor, no qual prevalece o apoio às 

atividades-fim. Quanto aos projetos que apoiam tanto atividades-meio, como atividades-fim, em 

função da ausência de dados financeiros disponíveis para consulta, poder-se-ia presumir que 

os projetos relativos ao setor público apoiam preponderantemente atividades-meio, enquanto 

que os projetos relativos ao terceiro setor apoiam preponderantemente atividades-fim.  

Além da análise relativa ao tipo de investimento apoiado pelo Fundo Amazônia, 

entendemos ser importante verificar a forma como os projetos têm se desenvolvido, em termos 

de execução financeira. As informações da tabela a seguir foram obtidas da mesma forma que 

na classificação anterior, ou seja, na página do Fundo, nas seções relativas a cada projeto.  

 

Tabela 3 - Execução dos projetos 

Natureza do Beneficiário Total de projetos 
Prazo médio de 

utilização dos recursos 
(meses) 

Percentual médio 
utilizado 

União 9 49,67 61 
Estados 22 56,14 63 
Municípios 7 43,71 97(1) 
Terceiro Setor 58 47,97 77 
Universidades 6 57,17 100(1) 
Internacional 1 60 100 

Fonte: Fundo Amazônia. Elaborada pelo autor 
(1) As operações com os municípios e com universidades são menos recentes, tendo sido aprovadas em 2011, o 

que justifica o percentual elevado de desembolso. 
 

 
248 Apesar de constar no quadro, há apenas um projeto internacional, e não foi elaborada tabela elencando o uso 

dos recursos, como nas demais categorias, por se tratar de apenas um projeto, e que tem como beneficiário 
organismo estrangeiro.  
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Verifica-se, a partir da tabela anterior, que os projetos executados pelo terceiro setor 

têm um ritmo desembolso mais acelerado quando comparados aos projetos executados pelo 

poder público. Ademais, trata-se de operações muito menores em termos de montantes 

contratados, condizentes com os perfis das referidas entidades, que atuam numa relação de 

maior proximidade com as comunidades locais beneficiárias, ou seja, com o público-alvo do 

Fundo Amazônia. 

Além disso, entendemos que o Fundo Amazônia, especialmente por ser gerido pelo 

BNDES, deveria funcionar como um instrumento de fomento, já que poderia servir como uma 

ferramenta de indução a um comportamento por parte do seu público-alvo, qual seja, produzir 

de forma sustentável. Ou seja, o Estado, por meio do BNDES, estaria auxiliando esta 

atividade privada, mas que possui um interesse público intrínseco, que é a preservação. Sendo 

assim, faria mais sentido que o apoio fosse realizado única e exclusivamente para o terceiro 

setor, onde há um número maior de operações e com um ritmo de desembolso mais acelerado 

quando comparado ao setor público. 

Por outro lado, sabe-se que os entes públicos carecem de recursos orçamentários que 

sejam suficientes para implementar as ações de comando e controle, e o Fundo Amazônia 

representa uma importante fonte para suprir tal carência. De fato, há que se reconhecer que o 

mecanismo de REDD+, conforme relatado no capítulo primeiro da presente dissertação, prevê 

a possibilidade de apoio aos entes públicos, já que um dos seus objetivos é incrementar a 

capacidade institucional dos atores que irão implementar as ações que objetivem a redução do 

desmatamento e degradação florestal, bem como as ações de preservação e aumento dos 

estoques de carbono. Todavia, entendemos que o modelo adotado pelo governo brasileiro, ao 

definir o BNDES como o gestor do Fundo Amazônia, não é o mais adequado para as operações 

junto ao setor público. Conforme foi apontado nos gráficos anteriores, a maior parte dos recursos 

do Fundo objetivou apoiar atividades-meio, seja para a aquisição de materiais, contratação de 

serviços, e até mesmo para despesas de deslocamento, dentre outras atividades. Entendemos 

que este tipo de apoio não se enquadra no conceito de fomento público, e nem mesmo poderia 

ser caracterizado como um projeto, passível de apoio pelo BNDES. Trata-se, na verdade, de 

mero repasse de recursos do Fundo Amazônia para instrumentalizar entes públicos. 

Desta forma, faria mais sentido que os esforços fossem concentrados para o terceiro 

setor, e os recursos de REDD+ para o setor público não deveriam ser operacionalizados por 

meio de operações junto ao BNDES, pois fica difícil enquadrá-las na categoria de fomento. 

Além disso, o que se verificou nos últimos anos foi uma substituição dos orçamentos públicos 
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pelos recursos do Fundo Amazônia, conforme apontado na seção do presente capítulo relativa 

à revisão bibliográfica. 

3.4 A difícil classificação das operações do Fundo Amazônia 

Ante o exposto, o que se verifica, a partir da análise qualitativa realizada no estudo 

de caso, é que os recursos do Fundo são destinados, preponderantemente, para atividades de 

preparação para REDD+, enquanto que atividades relacionadas a fases mais avançadas como 

crédito a produtores, assistência técnica e pagamento por serviços ambientais, encontram-se 

em menor proporção. Cabe ponderar que um dos principais objetivos do REDD+, desde a sua 

criação, foi apoiar investimentos neste sentido, quais sejam, com o objetivo de incrementar a 

capacidade institucional dos atores locais envolvidos, inclusive o poder público, já que é 

responsável pela execução de políticas públicas, com destaque para a instalação de sistemas 

de monitoramento, bem como para o desenvolvimento de estruturas de governança. Ademais, 

sabe-se que a maioria dos estados do bioma Amazônia precisa desenvolver capacidades 

técnicas para conceber propostas e implementar programas robustos focados na redução do 

desmatamento e na promoção do desenvolvimento sustentável na economia local. 

O Fundo Amazônia deve ser um programa de apoio a políticas públicas e iniciativas 

privadas de desenvolvimento local totalmente integradas às necessidades da Amazônia. e 

deveria funcionar como um instrumento de fomento, especialmente por ser gerido pelo BNDES. 

Entretanto, o que se verifica, na prática, é que os recursos do Fundo estão substituindo fontes 

orçamentárias, já que a maior parte está sendo destinada para o poder público. Desta forma, 

fica difícil enquadrar o Fundo na categoria de fomento público, já que não se trata de um 

incentivo do estado para a implementar atividades privadas de interesse público. Conforme se 

verificou no estudo de caso, apenas os projetos executados pelo terceiro setor poderiam ser 

enquadrados em tal categoria.  

Diante do atual cenário, em que se verifica um aumento considerável nas taxas de 

desmatamento, pode-se questionar, inclusive, a efetividade do Fundo Amazônia, já que, 

apesar dos esforços concentrados no poder público, os recursos não têm sido suficientes para 

a execução de ações de comando e controle, muito menos capazes de frear o desmatamento na 

Amazônia. Finalmente, importa ressaltar a dependência do Fundo ao governo norueguês, seu 

principal doador. Até o presente momento, não apareceu qualquer doador que efetivasse 
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doações em montante similar. Ainda que apareçam novos doadores interessados em aportar 

recursos no Fundo, é necessária uma redução nas taxas de desmatamento, para que o Brasil 

possa se habilitar para captar novas doações no âmbito da UNFCCC. Entendemos, contudo, 

que tal possibilidade se encontra em um futuro remoto. 
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CONCLUSÃO 

Conforme foi trabalhado ao longo do presente trabalho, procurou-se apresentar o Fundo 

Amazônia, trazendo um breve histórico da sua criação, que foi apresentado pelo Governo 

brasileiro, no âmbito internacional, como uma iniciativa inovadora no combate ao desmatamento, 

cujos recursos são provenientes de doações voltadas para atividades de REDD+ no Brasil. 

O primeiro capítulo teve como objetivo apresentar o mecanismo de REDD+, desde o 

início das discussões no âmbito da UNFCCC, que perpassaram a criação do Protocolo de Quioto, 

que foi o primeiro esforço global para estabelecer compromissos de mitigação às mudanças 

climáticas. Entretanto, o papel das florestas acabou ficando bastante limitado, em razão da 

restrição de projetos passíveis de enquadramento no protocolo, bem como em função da 

resistência de diversos países, inclusive o Brasil, da participação das florestas como ferramenta 

compensatória. O mecanismo de REDD+ surgiu como uma alternativa ao protocolo, a partir do 

conceito de redução compensada, e que não envolveria a inclusão de uma estratégia de mercado, 

diferentemente do MDL. 

Em seguida, foram apresentadas as principais discussões encontradas na doutrina. 

É importante ressaltar que diversos temas foram tratados pelos principais autores que trabalham o 

tema do REDD+, desde questões envolvendo a participação (ou a sua ausência) das populações 

tradicionais, assim como questões maiores envolvendo os países, a respeito da adoção de 

sistemas de monitoramento e avaliação do mecanismo. Entretanto, um tema que também é 

abordado, e que se relaciona com o objeto da presente dissertação, se dá quanto às atividades 

preparatórias para REDD+, já que um dos principais objetivos do mecanismo de REDD+ é 

capacitar os agentes implementadores das políticas públicas; ou seja, envolvem obrigatoriamente 

os entes públicos. O destaque, na dissertação, ao tema das atividades preparatórias foi 

necessário por estar diretamente relacionado ao foco de apoio do Fundo Amazônia junto ao 

setor público. 

Em seguida, buscou-se explorar o tema das principais estratégias regulatórias utilizadas 

em matéria ambiental, que se caracteriza por uma dicotomia entre a regulação direta, ou seja, 

pela adoção de mecanismos de comando e controle, e a regulação por incentivos, com destaque 

para os instrumentos econômicos e o fomento público. Além disso, foi dado destaque, no 

capítulo, ao modelo de governança ambiental brasileiro, que, conforme se verificou, prioriza a 

utilização de mecanismos de comando e controle, apesar da previsão, no ordenamento jurídico 

nacional, de instrumentos regulatórios de incentivos, especialmente no Código Florestal, com 
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as Cotas de Reserva Ambiental e os sistemas de pagamentos por serviços ambientais (PSA). 

Entretanto, há que se reconhecer a eficácia de algumas políticas desta natureza, como o 

PPCDAm, cujo sucesso permitiu uma considerável redução nos índices de desmatamento na 

Amazônia Brasileira. Foi discutido também, no mesmo capítulo, o enquadramento do Fundo 

Amazônia no conceito de fomento público, em razão de os recursos do Fundo poderem ser 

utilizados para fomentar atividades produtivas sustentáveis. Por outro lado, a maior parte dos 

recursos do Fundo tem como destinatário o poder público, não sendo possível, neste caso, 

vislumbrar em que estratégia regulatória poderia ser enquadrado este tipo de operação, nem 

mesmo o comando e controle. 

O capítulo seguinte foi dedicado exclusivamente ao Fundo Amazônia, começando 

por uma breve descrição a respeito do Fundo, em que se tratou da sua criação, carteira de 

projetos e estrutura de governança. Foi realizada também revisão bibliográfica, sendo abordados 

alguns trabalhos que buscaram analisar o Fundo. Em seguida, foi realizado o estudo de caso 

sobre o Fundo, que seria, em princípio, uma análise quantitativa a respeito do uso dos 

recursos do Fundo. Entretanto, em razão da ausência de informações financeiras suficientes 

para tanto, optou-se pela realização de análise qualitativa, tendo como ponto de partida o 

quadro lógico dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia.  

Foi realizada, então, a divisão dos projetos de acordo com a seguinte classificação das 

atividades apoiadas: (i) atividades-meio, que seriam aquelas necessárias para instrumentalizar 

o exercício, pelo Estado, das suas atribuições, que seriam as (ii) atividades-fim. A partir da 

compilação dos dados em planilha anexa ao presente trabalho, constatou-se que o apoio do 

Fundo está direcionado para atividades-meio, com exceção das operações junto ao terceiro 

setor, no qual prevalece o apoio às atividades-fim. Ressalta-se que, em relação aos projetos 

que apoiam tanto atividades-meio, como atividades-fim, em função da ausência de dados 

financeiros disponíveis para consulta, poder-se-ia presumir que os projetos relativos ao setor 

público apoiam preponderantemente atividades-meio, enquanto que os projetos relativos ao 

terceiro setor apoiam preponderantemente atividades-fim.  

Cabe acrescentar, ainda, que foi verificado o prazo médio de desembolso dos projetos, e 

o resultado encontrado foi que os projetos executados pelo terceiro setor têm um ritmo 

desembolso mais acelerado quando comparados aos projetos executados pelo poder público. 

Desta forma, se entendermos que o Fundo Amazônia é um instrumento de fomento 

público, faria mais sentido que o apoio fosse realizado única e exclusivamente para o terceiro 

setor, onde há um número maior de operações e com um ritmo de desembolso mais acelerado 

quando comparado ao setor público. 
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Entretanto, sabe-se que a maioria dos estados do bioma Amazônia precisa desenvolver 

capacidades técnicas para conceber propostas e implementar programas robustos focados na 

redução do desmatamento e na promoção do desenvolvimento sustentável na economia local. 

Recentemente, em razão da crise fiscal e das mudanças ocorridas recentemente no cenário 

eleitoral, verifica-se uma completa paralisação nas políticas ambientais brasileiras, e o que 

tem ocorrido é um incremento considerável nas taxas de desmatamento.  

O Fundo Amazônia deve ser um programa de apoio a políticas públicas e iniciativas 

privadas de desenvolvimento local totalmente integradas às necessidades da Amazônia. Por 

outro lado, não se deve confundir tal apoio ao poder público como uma substituição de fontes 

orçamentárias. Ressalta-se ainda a dependência do Fundo ao governo norueguês, seu principal 

doador. Até o presente momento, não apareceu qualquer doador que efetivasse doações em 

montante similar, e as negociações entre o governo brasileiro e os governos da Noruega e 

Alemanha está em compasso de espera.249 Importa ressaltar, ainda, que os recursos captados 

pelo governo brasileiro são relativos à redução no desmatamento relativo aos anos de 2006 a 

2015250, de modo que, em razão do aumento nas taxas de desmatamento nos anos recentes, e 

sem perspectiva de redução, o Brasil não poderá, num futuro próximo, se habilitar para a 

captação de recursos adicionais, ainda que o Fundo Amazônia volte a operar. 

Portanto, entendemos ser salutar uma revisão dos normativos do Fundo, de modo que 

o seu apoio, por meio do BNDES, se restrinja aos entes privados, quais sejam, organizações 

do terceiro setor e empresas.251 Tais entidades estariam mais bem capacitadas, em tese, para 

utilizar os recursos com uma maior eficiência, ou seja, com um maior controle dos gastos, e 

num menor intervalo de tempo de execução. Com relação ao Fundo Amazônia apoiar o setor 

público, entendemos que o maior problema esteja em utilizar o BNDES como instituição 

intermediadora, tendo em vista que o apoio do Banco está atrelado a projetos, o que é  

 

 
249 Embaixada da Alemanha nega definição e diz que proposta de novo Fundo Amazônia ainda está em análise. 

(EMBAIXADA da Alemanha nega definição e diz que proposta de novo Fundo Amazônia ainda está em 
análise. G1, 06 dez. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/06/embaixada-da-
alemanha-nega-definicao-e-diz-que-proposta-de-novo-fundo-amazonia-ainda-esta-em-analise.ghtml>. 
Acesso em: 14 dez. 2019). 

250 UNITED NATIONS. Lima REDD+ Information Hub. Disponível em: <https://redd.unfccc.int/info-
hub.html>. Acesso em: 04 nov. 2019. 

251 Com relação às empresas, há que se ponderar se um apoio a fundo perdido faz sentido, por auferirem lucro e 
terem a possibilidade de contrair empréstimos. Todavia, considerando a situação da Amazônia, onde não há 
um mercado desenvolvido como no centro-sul do Brasil, o Fundo poderia funcionar na modalidade 
reembolsável, mas com taxas que permitam a participação de empresas locais. Entretanto, não foi o objetivo 
da presente dissertação adentrar em discussões mais aprofundadas acerca deste ponto. 
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corroborado pelo sucesso do apoio ao terceiro setor. O apoio ao setor público, por sua vez, 

não segue tal lógica, já que os recursos têm sido utilizados para substituir o orçamento. Sendo 

assim, faria mais sentido que as operações entre entes públicos ocorressem por meio de 

convênios financeiros de repasse, e não por meio do BNDES. 
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1 - PROJETOS COM O TERCEIRO SETOR 

Pesca Sustentável WWF-Brasil
Municípios de Feijó, Tarauacá e Manoel 

Urbano, no estado do Acre
produção sustentável

1- Facilitação para a construção coletiva de acordos de pesca e 
realização de oficinas e fóruns regionais para a sua discussão
2- Apoio técnico e fornecimento de insumos para as operações de pesca
3- Desenvolvimento de um padrão para certificação do pirarucu manejado 
e sua aplicação na área de abrangência do projeto
4- Apoio técnico e capacitação em boas práticas de manejo e 
beneficiamento do pirarucu
5- Elaboração de plano de viabilidade ecológica e econômica e de 
estratégia de produção e comercialização para a cadeia produtiva do 
pirarucu na área de abrangência do projeto
6- Levantamento da população de pirarucu, da pesca e sistematização 
da estatística pesqueira, com capacitação das comunidades de 
pescadores para a sua realização

R$ 3.205.943,00

1- elaboração de 19 acordos de pesca que foram 
aprovados coletivamente e submetidos ao órgão 
ambiental competente, com a realização de diversos 
eventos participativos
2- realizado estudo de avaliação ecológico-econômica 
e do potencial de expansão das práticas de manejo do 
pirarucu
3- adquiridos bens e equipamentos e realizados 
eventos de capacitação e diversas atividades de 
manejo do pirarucu, como recadastramento de 
pescadores, licenciamento de cotas de despesca, 
expedições de contagem, limpezas, pescaria, 
monitoramento, beneficiamento e comercialização

x

Virada Verde The Nature Conservancy do Brasil (TNC Brasil)

Campos de Julio, Cotriguaçu, Juruena, Nova 
Mutum, Nova Ubiratã, Sapezal e Tapurah no 
Mato Grosso; e Bannach, Cumaru do Norte, 

Ourilândia do Norte, São Felix do Xingu e 
Tucumã no Pará

monitoramento e controle

1- Articulação com os governos municipais visando a sensibilização de 
produtores
rurais para o estabelecimento de um modelo de desenvolvimento 
econômico
pautado na adequação socioambiental e objetivando a sua adesão ao 
Cadastro
Ambiental Rural (CAR) 
2- Criação de um sistema de monitoramento da adequação ambiental de 
propriedades rurais a ser disponibilizado aos órgãos ambientais e 
atualização anual da dinâmica dos desmatamentos 
3- Implantação de Portal de Cadastro e Monitoramento de 
estabelecimentos rurais com interface direta com as Secretarias 
Estaduais de Meio Ambiente do MT e do PA e integração com o 
Programa Mais Ambiente do Ministério
do Meio Ambiente 
4- Realização de zoneamento local com geração de cenários de 
paisagem orientando planos estratégicos de compensação de RL e 
disponibilização de planos regionais de recuperação de APP´s e RL´s 
5- Avaliação da participação de Reservas Legais (RL) e Áreas de 
Preservação Permanente (APP) na conservação da biodiversidade 
6- Atualização da base cartográfica na escala de 1:25.000 com 
georreferencimento dos estabelecimentos rurais e apoio operacional à
adesão dos produtores rurais ao processo de Licenciamento Ambiental 

R$ 16.000.000,00 
(obs: valor total: R$ 

19.200.000,00) 

1- Realização de reuniões, seminários, campanhas na 
rádio, eventos nas comunidades rurais, participações 
em feiras agropecuárias visando à disseminação do 
tema e ao esclarecimento de dúvidas.
2- Estruturação de salas para atendimento aos 
produtores rurais, nos quais eles puderam tirar dúvidas 
sobre o processo de regularização ambiental de suas 
propriedades e realizar a adesão ao CAR
3-  georreferenciamento de 9.985.162 hectares de 
imóveis rurais nos municípios do projeto
4- Elaboração das bases cartográficas digitais com 
mapeamento do uso do solo dos 12 municípios, e que 
foram disponibilizadas para os municípios e órgãos 
estaduais de meio ambiente.
5- confecção de mapas individualizados de 16.892 
propriedades rurais, identificando as áreas de reserva 
legal e de preservação permanente.
6- Publicação de guia de restauração (PA) e de 
manual para restauração de áreas de preservação 
permanentes (MT).
7- Elaboração de 18 Projetos de Recuperação de 
Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA (PA).
8- Criação de portais ambientais municipais na internet 
para monitoramento do desmatamento e restauração 
florestal.
9- Capacitação dos servidores para operar o portal.

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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1- elaboração de planos de manejo
2- realização de reuniões de conselhos gestores de UCs
3- elaboração e implementação de planos de proteção 
4- compra de equipamentos básicos para a gestão das 
Ucs
5- Capacitação em gestão de áreas protegidas
6- desenvolvimento da versão offline do SisARPA
7-  elaboração de estudos para a realização de contratos 
regionais visando a ganhos de escala

x

8- reorganização do sistema de gestão financeira
9- atualização da página na internet do programa Arpa
10-  realizados estudos e projeções de custos para 
consolidação e manutenção das Ucs

X

produção sustentável

1- Desenvolvimento participativo do modelo de turismo comunitário
da TI Kayapó e seu correspondente plano de negócios
2- Construção de casas para hospedagem de turistas em duas
comunidades da TI Kayapó 
3- Elaboração de material de divulgação para promoção do turismo na TI 
Kayapó
4- Construção de casas de farinha e aquisição de equipamentos para
beneficiamento de mandioca na TI Las Casas 
5- Capacitação de indígenas para atuação na atividade de turismo 
comunitário na TI Kayapó
6- Capacitação de indígenas para produção de farinha de mandioca na TI Las 
Casas
7- Implantação de roças para segurança alimentar e reflorestamento em 
margens de rios na TI Las Casas 
8- Realização de feira para troca de sementes tradicionais e de
experiências sobre produção de alimentos

não há informações disponíveis x

ordenamento territorial

1- Apoio logístico para realização de rituais tradicionais para resgate
da cultura Kayapó 
2- Capacitação de indígenas e aquisição de equipamentos de audiovisual e 
informática para registros culturais e monitoramento territorial
3- Atualização do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) da
TI Kayapó
4- Capacitação de Agentes Ambientais Indígenas (AAI) para vigilância 
territorial na TI Kayapó e gestão de resíduos (lixo) na TI Las Casas
5- Desenvolvimento e operacionalização de Sistema de Informações
Geográficas (SIG)
6- Construção de centros (casas de cultura) nas aldeias abrangidas
pelo projeto para edição de material audiovisual e apoio comunitário
7- Aquisição e instalação de equipamentos para geração de energia 
fotovoltaica nas TIs Kayapó e Las Casas 

não há informações disponíveis x

Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato 
Grosso;Pará;Rondônia;Roraima;Tocantins

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência Territorial

R$ 19.949.058,91 (Obs: 
valor total: R$ 

164.294.880,00, decorrente 
de outras fontes)

1- Identificação de áreas prioritárias para criação de Unidades de 
Conservação (UCs) 
2- Fortalecimento e integração das instâncias de gestão do Programa ARPA
3- Estruturação gerencial e operacional das Unidades de Conservação
4- Apoio à gestão do Fundo de Áreas Protegidas para prover a 
sustentabilidade financeira de longo prazo das Unidades de Conservação 
consolidadas   

ordenamento territorial

Projeto Beneficiário

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
 (Funbio)

Áreas Protegidas da 
Amazônia (Arpa) - 

Fase 2

Território, Cultura e 
Autonomia Kayapó

território KayapóAssociação Floresta Protegida (AFP) R$ 9.089.870,67
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produção sustentável

1- Realização de estudo de pasto meliponícola e cadastramento de
meliponicultores
2- Implantação de complexo de viveiros na RESEX Tapajós Arapiuns e na
FLONA Tapajós
3- Construção de unidades para estocagem e entreposto de sementes.
4- Realização de estudo do potencial econômico e delimitação de
áreas de coleta de sementes
5- Elaboração de plano de negócios e pesquisa de mercado para as cadeias
produtivas de sementes, mudas, óleos vegetais e mel
6- Realização de seleção e apoio a projetos de jovens empreendedores
capacitados pelo projeto
7- Elaboração de inventário turístico, plano de visitação e construção de
polos receptivos turísticos e pousadas comunitárias
8- Construção de casa de artesanato no PAE Lago Grande
9- Construção de micro usina de óleos vegetais na FLONA Tapajós
10- Construção de unidade de beneficiamento de mel em Santarém
11- Realização de capacitação para o empreendedorismo de jovens e para o
empoderamento feminino
12- Realização de capacitação em atividades produtivas sustentáveis, turismo 
comunitário e em gestão de negócios
13- Ampliação de centro experimental na RESEX para disseminação de
práticas agroecológicas   
 
 
   

não há informações disponíveis x

ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

Estruturação de laboratório de sementes na Universidade Federal do Oeste 
do Pará - UFOPA

não há informações disponíveis x

PPP-ECOS na Amazônia 
Fase 2

Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) Maranhão;Mato Grosso;Tocantins produção sustentável

1- Implantação de projetos a serem selecionados por chamada pública que
viabilizem o desenvolvimento de atividades produtivas alinhadas à promoção 
da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal
2- Capacitação e consultoria, gerencial e técnica, para os projetos apoiados
3- Disseminação de informações técnicas e sobre os projetos por meio de 
aplicativo e publicações 

R$ 22.766.000,00 (valor 
total: 

R$ 25.934.973,53)
não há informações disponíveis x

Floresta Ativa Tapajós R$ 12.493.011,00Oeste do Pará
Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e 

Ambiental – 
CEAPS (Projeto Saúde e Alegria)

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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ordenamento territorial
Estruturação das associações de moradores de unidades de conservação 
estaduais abrangidas pelo Programa Bolsa Floresta do estado do
Amazonas (Bolsa Floresta Associação) 

1-  foram realizadas 460 oficinas comunitárias de 
planejamento participativo
2- Foram apoiadas 14 associações, que receberam um 
conjunto de investimentos estruturais, tais como apoio 
para a construção ou reforma de suas sedes, a aquisição 
de lanchas voadeira e computadores, bem como o 
custeio de suas atividades relacionadas à realização das 
reuniões de diretoria e assembleias.

x

produção sustentável Execução de investimentos em produção sustentável pelas associações de 
moradores de Unidades de Conservação estaduais do Amazonas, no âmbito 
do Programa Bolsa Floresta (Bolsa Floresta Renda) 

1- Foram apoiados 2.424 projetos de geração de renda, 
que envolveram a aquisição de bens e equipamentos, 
construção de infraestrutura, e a realização de 
capacitações.

x

ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

1- Plataforma tecnológica Cidades Florestais desenvolvida
2- Estudo realizado para mapear serviços ambientais associados à
conservação das florestas manejadas

x

produção sustentável

1- Planos de manejo florestal elaborados e implementados, com produção 
madeireira e não madeireira
2- Central Florestal estruturada na sede do Idesam
3- Identidade visual elaborada e certificação dos produtos florestais
obtida 
4- Núcleos de extensão e organizações comunitárias estruturados
5- Miniusinas de uso múltiplo para extração de óleos vegetais implantadas 
ou reestruturadas  
6- Manejadores capacitados em técnicas de gestão e manejo florestal 

x

ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

estabelecer parcerias com núcleos tecnológicos e/ou universidades para 
adaptar e difundir soluções tecnológicas já existentes em ações de 
monitoramento da biodiversidade e proteção territorial

não há informações disponíveisAmazonas R$ 12.092.485,00

produção sustentável

Cidades Florestais
Instituto de Conservação e Desenvolvimento 

Sustentável da Amazônia
 (Idesam)

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

Bolsa Floresta Fundação Amazonas Sustentável Amazonas
R$ 19.107.547,89 (valor 

total: 
R$ 29.934.645,00)

x
Foi realizada a primeira chamada em 2019, com 12 

propostas habilitadas. Ainda não foi realizada a seleção 
das propostas.

Realização de chamada pública para apoiar até 12 projetos que devem ter 
como objetivo geral promover a consolidação de áreas protegidas na 
Amazônia Legal, com faixa de valor de, no mínimo, R$ 1,5 milhão e, no 
máximo, R$ 6 milhões

Legado Integrado da 
Região 

Amazônica (“Lira”)
Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ)

Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato 
Grosso;Pará;

Rondônia;Roraima;Tocantins

R$ 45.000.000,00 (valor 
total: R$ 61.350.000,00)
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ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

1- Desenvolvimento de pesquisa para o aprimoramento da base técnica e 
científica do manejo florestal por meio da manutenção dos experimentos
existentes e estabelecimento de novos experimentos
2- Geração de artigos e boletins científicos e manuais técnicos contendo os 
principais resultados das pesquisas realizadas 

1- Realização de pesquisas em diversos assuntos, tais 
como: análise de biomassa e estimativas de carbono 
absoluto e avaliação de danos causados pela exploração 
de impacto reduzido.
2- elaborados 13 informativos sobre vantagens 
econômicas, ecológicas e sociais do manejo florestal, 
além de 17 publicações técnicas sobre aprimoramentos 
da base científica e lições aprendidas a respeito dos 
experimentos científicos realizados.

x

produção sustentável

1- Realização de cursos de capacitação e treinamento prático em manejo 
florestal sustentável no Centro de Treinamento Roberto Bauch em 
Paragominas, PA (insitu)
2- Realização de cursos de treinamento prático de manejo florestal 
sustentável, realizados nas próprias florestas dos empreendimentos 
empresariais e comunitários
3- Condução e organização de eventos de sensibilização em manejo 
florestal sustentável, com o apoio de parceiros e outras organizações que 
atuem no setor florestal
4- Confecção de materiais de divulgação para sensibilização em manejo 
florestal sustentável   

1- foram capacitadas 1.933 pessoas em 140 cursos: 
Manejo Florestal e Exploração de Impacto Reduzido, 
Gerenciamento da Extração no Manejo Florestal, 
Técnicas de Manejo Florestal para Tomadores de 
Decisão, Princípios de Manejo e Certificação Florestal 
FSC.
2- Realização de 50 eventos de sensiblização, alcançando 
um público superior a 2.000 pessoas.

x

Sementes do Portal Instituto Ouro Verde (IOV) Mato Grosso produção sustentável

1- Planejamento participativo dos projetos de recuperação ambiental das 
propriedades e monitoramento de sua execução 
2- Criação de uma base de serviços técnicos para apoiar a implantação dos
Sistemas Agroflorestais
3- Capacitação de produtores rurais e fornecimento de insumos para plantio 
dos SAFs e para o cercamento das áreas a serem recuperadas
4- Capacitação de agricultores e da comunidade indígena Terena para a
coleta de sementes e estruturação de Casas de Sementes comunitárias 

R$ 5.397.778,87

1- Estruturação de conselhos gestores nas comunidades.
2- Realização de 3 encontros regionais para avaliação 
anual do projeto e seu planejamento operacional.
3- Contratação de 8 assessores com experiência no 
trabalho de organização comunitária e agroecologia para 
acompanhar, in loco, os projetos de agroflorestas.
4- plantio de 1.246ha em sistemas agroflorestais
5- Realização de curso de formação para produção e 
recuperação ambiental (16 jovens formados).
6- 2500 capacitadas em planejamento e manejo de SAFs, 
e em coleta de sementes.
7- Elaboração de material de comunicação e de manuais 
de produção de mudas e para coleta de sementes.

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

Disseminação e 
Aprimoramento das 
Técnicas de Manejo 
Florestal Sustentável

Instituto Floresta Tropical (IFT) Amazonas;Pará;Rondônia
R$ 7.449.000,00 (valor total: 

R$ 12.498.000,00)
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produção sustentável

1- Organização de canais de comercialização de sementes e de produtos
agroflorestais e formulação de estratégias de captação para financiamento
continuado a projetos relacionados a agroflorestas
2- Fortalecimento das casas comunitárias de armazenamento de sementes
3- Assessoria técnica à coleta e ao beneficiamento de sementes 
4- Formação da equipe técnica e de agricultores familiares em SAFs, 
tecnologias
alternativas, gestão comunitária, além de intercâmbio de conhecimentos
5- Implantação de 1.550 ha de SAF em áreas degradadas em pequenas 
propriedades de agricultores familiares
6- Enriquecimento com espécies de interesse comercial de 400 ha de 
plantios de SAF já realizados em pequenas propriedades de agricultores 
familiares
7- Assessoria técnica ao planejamento e acompanhamento dos SAFs    

1- Até o primeiro semestre de 2018, 1.384,55ha de 
agroflorestas foram plantadas, equivalentes a 89,3% da 
meta do projeto, e outros 146,89ha de agroflorestas 
foram enriquecidas, somando projetos de recuperação 
ambiental, pomares e hortas agroflorestais e sistemas 
agrossilvipastoris em 664 imóveis rurais, que 
beneficiaram 968 famílias. 
2- Mais de 2,2 mil pessoas foram capacitadas em 
Sistemas Agroflorestais (SAF), tecnologias alternativas e 
em gestão comunitária de projetos agroflorestais, 
incluindo 71 jovens.
3- Formalização da Cooperativa Nova Guarita e seu 
cadastro junto ao Registro Nacional de Sementes e 
Mudas

x

ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

1- Realização de pesquisas sobre coleta, beneficiamento e armazenamento 
de
sementes florestais e monitoramento de agroflorestas
2- Produção de materiais de divulgação das pesquisas desenvolvidas e das 
ações
do projeto  

O Centro de pesquisas conta com a parceria de quatro 
instituições de ensino, envolvendo 58 pesquisadores e 60 
pesquisas

x

ordenamento territorial
1- Fortalecimento dos Conselhos Gestores das FLONAS Itaituba I, Crepori e 
Trairão
2- Revisão dos planos de manejo das FLONAS Itaituba I, Crepori e Trairão  

x

produção sustentável

1- Realização de diagnóstico das cadeias de valor não madeireiras e 
elaboração de planos de ação para o seu fortalecimento
2- Elaboração de plano de manejo florestal sustentável (madeireiro) de base 
comunitária na RESEX Tapajós-Arapiuns
3- Realização de chamada pública para apoiar projetos de manejo ou
beneficiamento de produtos não madeireiros da biodiversidade
4- Elaboração de plano de negócios de base comunitária de produtos 
florestais madeireiros
5- Realização de estudos de previsão de demanda das cadeias produtivas
madeireiras e não madeireiras
6- Implantação de infraestrutura de extração de madeira nativa na RESEX 
Tapajós-Arapiuns
7- Implantação de unidade de beneficiamento madeireiro na FLONA 
Tapajós
8- Realização de capacitação técnica em manejo florestal madeireiro e não 
madeireiro, em boas práticas de processos e de produção e em gestão de
negócios
9- Fortalecimento da governança e autonomia da Cooperativa 
COOMFLONA e outras organizações comunitárias locais aglutinadas   

x

não há informações disponíveisPará R$ 23.679.628,00Tapajós Sustentável Conservation International do Brasil (CI-Brasil)

Mato Grosso R$ 16.086.000,00

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

Sementes do Portal - 
fase 2

Instituto Ouro Verde (IOV)
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Amazônia Agroecológica
Federação de Órgãos para Assistência Social

 e Educacional (Fase)
Mato Grosso;Pará produção sustentável

1- Apoio financeiro à implantação de projetos socioambientais a serem
selecionados no âmbito do Fundo Dema
2- Implantação de infraestrutura para apicultura, meliponicultura, criação de 
avicultura e produção de biogás e fertilizantes
3- Assistência técnica para a implantação das atividades apoiadas 
4- Implantação e reforma de estruturas de unidades agroindustriais, casas de 
farinha e padarias comunitárias
5- Realização de estudos de viabilidade e gestão de empreendimentos 
coletivos e diagnósticos sobre a adequação às normas sanitárias
6- Realização de ações voltadas à comercialização dos produtos da
sociobiodiversidade 
7- Capacitação em elaboração e gestão de projetos e em técnicas de 
manejo, produção e beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade
8- Consolidação de mecanismos de governança participativa dos projetos
9- Reforma do espaço de estudo e desenvolvimento de práticas 
agroecológicas e de referência para comercialização de produtos da 
agricultura familiar - Centro Tipiti
10- Implantação e manutenção de viveiros de mudas
11- Implantação e enriquecimento de sistemas agroflorestais (SAFs) e
agrossilvopastoris (SASPs), quintais produtivos e hortas medicinais e 
recuperação de nascentes
12- Consolidação da rede de troca de sementes
13- Realização de estudos e publicação de cartilhas sobre produção agrícola 
e conservação  

R$ 17.547.560,00

Trata-se de continuação do projeto anterior. 
Foi lançada chamada pública em 21/03/2019, no valor de 
até R$ 3,100 milhões.
Foram realizadas oficinas de elaboração de projetos para 
a Chamada Pública Amazônia Agroecológica, tendo 
como público alvo associações de povos e comunidades 
tradicionais do Baixo Amazonas, Transamazônica, BR 163 
e do Nordeste Paraense. 

x

ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

Disseminar as informações geradas para órgãos responsáveis pela 
implementação da política de meio ambiente nos estados do bioma 
Amazônia, Ministério do Meio Ambiente, órgãos gestores de UCs e TIs.

x

monitoramento e controle

Realizar o mapeamento de uso e cobertura do solo e o mapeamento e 
atualização das redes hidrográficas de todo o bioma Amazônia, em escala de 
alta precisão (1:20.000), tendo como referência imagens de
satélite utilizadas no Sicar.

x

Amazônia - 
Regularização Ambiental

Fundação Brasileira para o Desenvolvimento
 Sustentável (FBDS)

Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato 
Grosso;Pará; Rondônia;Roraima;Tocantins

R$ 9.267.000,00 não há informações disponíveis

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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1- Foram realizados seis cursos de guarda-parques e dois 
máster, certificando 128 e aperfeiçoando 38 guarda-
parques, com um total de 166 indivíduos.
2- Foi produzida publicação do projeto

x

Foram gastos recursos com auditoria e com a gestão
 do projeto 

x

ordenamento territorial

1- Estruturação física, capacitação e planejamento estratégico para 
fortalecimento institucional das organizações comunitárias das áreas 
protegidas.
2- Capacitação de monitores ambientais não indígenas da Resex para apoio 
ao
monitoramento do território e orientação das comunidades locais.
3- Promoção de encontros para articulação transfronteiriça com comunidades
Ashaninka no Peru.
4- Construção de bases de monitoramento para apoio às ações de vigilância
promovidas pela Apiwtxa.
5- Realização de rondas para vistoria e identificação de suspeitas de invasão.  

1- Foram capacitados um total de 410 pessoas nas 
temáticas de gestão territorial, fortalecimento 
institucional e produção sustentável.
2- realizadas 18 rondas de vigilância a fim de trabalhar a 
proteção dos 87.205 hectares da TI Kampa do Rio 
Amônia

x

produção sustentável

1- Produção de mudas de espécies madeireiras nativas e frutíferas e 
implantação de sistemas agroflorestais
2- Elaboração e implementação de Plano de Coleta de sementes florestais 
nativas
3- Capacitação em agroecologia e em boas práticas de extrativismo 
agroflorestal para fins comerciais

1- produção de quase 60 mil mudas para implantação e 
enriquecimento dos sistemas agroflorestais (SAFs)
2- instalação de placas solares nos locais para o 
armazenamento de frutas.
3- Contratações: serviços de construção, consultorias de 
capacitação, comunicação, auditoria, processos de gestão 
e edição do vídeo institucional.

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

R$ 1.452.000,00

1- Realização de seis cursos para formação de agentes ambientais para 
atuação em Ucs
2- Realização de dois cursos master para capacitação de tomadores de 
decisão em gestão de UCs 

ordenamento territorialAmapáEquipe de Conservação da Amazônia (Ecam)Capacitar para Conservar

Alto Juruá Associação Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA) Acre R$ 6.597.581,00
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Fortalecendo a Economia 
de  Base Florestal 

Sustentável

Cooperativa Central de Comercialização Extrativista 
do Estado do Acre (Cooperacre) Acre produção sustentável

1- Construção de armazéns comunitários na floresta para armazenamento de 
castanha-do-brasil e disponibilização de caixas
de polipropileno para o transporte de frutas coletadas
2- Ampliação da certificação de produção orgânica de castanha-do brasil
3- Realização de estudos de mercado para diversificação de produtos das 
cadeias de castanha-do-brasil, polpa de fruta e outras cadeias da 
sociobiodiversidade
4- Instalação de estufas e de briquetadeiras em usinas de beneficiamento de 
castanha-do-brasil da COOPERACRE
5- Fortalecimento da rede de comunicação entre os associados e 
reformulação da estratégia de marketing para fortalecer a imagem dos 
produtos
6- Capacitação das associadas, dos técnicos da COOPERACRE e dos
extensionistas em implantação de sistemas agroflorestais (SAF) e gestão 
administrativa e financeira
7- Prestação de serviço de assistência técnica para as aglutinadas,
contemplando aspectos produtivos, gestão administrativa e financeira e 
agrofloresta
8- Recuperação de áreas degradadas e/ou alteradas em colocações de 
famílias associadas a aglutinadas por meio de SAFs, consorciando
espécies frutíferas, castanheiras e seringueiras, lavoura branca e adubo verde  
 
   
   

R$ 5.081.763,00 (valor total: 
R$ 5.265.403,00)

1- Aquisição de equipamentos: uma briquetadeira, quatro 
estufas, notebooks, GPS, câmeras fotográficas, projetores 
e três caminhonetes e seis motocicletas para a 
otimização da produção e estruturação de serviços de 
assistência técnica e extensão rural (Ater), além da 
compra de caixas de polipropileno para o transporte e o 
armazenamento das frutas.
2- Aquisição de dois caminhões frigoríficos e um veículo 
de pequeno porte para otimizar o transporte
3- Construção de dois armazéns comunitários com 
capacidade para 15 toneladas.
4- Realização de oficinas de minimização de resíduos nas 
sete associações que tiveram sua primeira certificação 
orgânica com recursos do projeto.
5- Realização de dezesseis cursos de capacitação em 
gestão administrativa e financeira, sendo seis para 
técnicos e dez para representantes das associações; e 
quinze de formação em agroflorestas, sendo seis para 
técnicos e nove para representantes das associações
6- implantação de 602,02 hectares de sistemas 
agroflorestais (SAFs) 

x

Floresta de Babaçu
 em Pé

Associação do Movimento Interestadual das 
Quebradeiras

 de Coco Babaçu (AMIQCB)
Maranhão;Pará;Tocantins produção sustentável

1- Apoio financeiro à implantação de projetos socioambientais a serem
selecionados no âmbito do Fundo Babaçu (Serão destinados R$ 
2.000.000,00 , de forma que sejam lançados dois editais para chamamento e 
apoio de projetos socioambientais de comunidades agroextrativistas).
2- Prestação de assessoria técnica e jurídica para implantação de projetos 
socioambientais selecionados e apoiados no âmbito do Fundo Babaçu.
3- 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  (realização de seis turmas 
para capacitação de um total de 150 mulheres e jovens dentre o público-
alvo da AMIQCB).
4- Formação de jovens e mulheres em temas relacionados à cadeia
produtiva do babaçu e gestão de projetos socioambientais. 
5- Fortalecimento institucional da AMIQCB e das comunidades 
agroextrativistas de quebradeiras de coco babaçu.

  

R$ 9.222.739,00

1- Contratação de pessoal administrativo e técnico e da 
aquisição de equipamentos de informática, para a 
execução das atividades do projeto.
2- Realização de duas oficinas: uma para estruturação do 
sistema de gestão do projeto e outra para elaboração do 
seu plano operacional semestral.
3- Contratação de empresa para prestação de serviços de 
contabilidade.
4- Contratação de empresa prestadora de assessoria de 
comunicação.

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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Proteção Etnoambiental de 
Povos Indígenas

 Isolados e de Recente 
Contato na Amazônia

Centro de Trabalho Indigenista
Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato 

Grosso;Pará; Rondônia;Roraima;Tocantins
ordenamento territorial

1- Levantamentos socioambientais para caracterização do entorno de 
territórios de índios isolados
2- Realização de intercâmbios e oficinas temáticas com povos indígenas e 
comunidades do entorno de territórios de índios isolados
3- Realização de ações-piloto de proteção territorial e de gestão ambiental 
junto aos povos de recente contato Zo´ é (PA) e Matis (AM)
4- Realização de intercâmbios, encontros e publicação de boletins
voltados para a promoção dos direitos de povos indígenas isolados
localizados nas regiões de fronteira dos países da bacia amazônica
5- Realização de curso de capacitação e de oficinas temáticas em política 
indigenista e em metodologias de localização e de proteção
de índios isolados voltados para o quadro de pessoal das Frentes de Proteção 
Etnoambiental (FPEs) e outros quadros permanentes da FUNAI
6- Estruturação e implementação de um banco de dados dos registros de 
índios isolados e de uma ferramenta de geoprocessamento a ele
associada para integração ao Sistema Indigenista de Informações da Funai
7- Realização de expedições e de sobrevoos objetivando a localização de 
pelo menos 20 referências não trabalhadas de índios isolados      

R$ 19.043.330,00

1- Foram apoiadas 40 expedições para a localização e 
monitoramento de indígenas isolados
2- Foram realizados sobrevôos que representaram 150 
horas/vôo
3- Realização de pesquisa documental que resultou na 
qualificação de 35 registros de índios isolados
4- implementação do Sistema de Informações sobre 
Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato
5- Contratação de nove consultorias para a elaboração de 
novos levantamentos, além de diagnósticos para a 
caracterização de dinâmicas territoriais de povos isolados 
e para subsidiar planos de proteção de povos indígenas 
isolados
6- Capacitação de 91 servidores da Funai, por meio de 17 
oficinas temáticas e 1 curso.
7- Realização de 113 oficinas com comunidades e 
organizações indígenas, bem como outras populações 
vizinhas a territórios de povos indígenas isolados, com a 
participação de mais de seis mil pessoas.
8-  Apoiadas ações de monitoramento territorial por parte 
dessas populações.
9- Realização de dois encontros internacionais sobre 
políticas de proteção aos povos indígenas isolados e de 
recente contato
10- Organização de 10 intercâmbios.
11- Publicação de 10 edições do Boletim Povos Isolados 
na Amazônia. 

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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ordenamento territorial

1- Reforma e estruturação de escritórios e capacitação dos dirigentes das 
associações indígenas
2- Formação de gestores ambientais indígenas
3- Estruturação de bancos de dados cartográficos, atualização de etnomapas 
e realização de oficinas para sistematização de informações
4- Realização de expedições de mapeamento participativo das TIs Krikati e 
Governador
5- Reforma e estruturação do Centro Timbira de Ensino e Pesquisa Penxwyj 
Hempejxà
6- Elaboração dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) das TIs 
Andirá-Marau (AM e PA) e Nova Jacundá (PA) 

1- iniciada a reforma da sede da União dos Povos 
Indígenas do Vale do Javari (Univaja)
2- apoio a duas viagens de articulação política de 
lideranças indígenas do Vale do Javari, Krikati e 
Governador.
3- Realização de oficinas: 5 de formação de agentes 
ambientais indígenas; 3 de formação para o 
fortalecimento das associações indígenas do Vale do 
Javari, Krikati e Governador.
4- Realização de 9 expedições de mapeamentos 
participativos nas TIs Krikati, Governador, Andirá Marau, 
Nova Jacundá e Vale do Javari para o levantamento de 
informações sobre uso, ocupação e vulnerabilidades 
territoriais.

x

produção sustentável

1- Conservação e manejo de quelônios, palheiras e capoeiras antigas na TI 
Vale do Javari
2- Elaboração de proposta de manejo sustentável de recursos pesqueiros no 
médio Javari
3- Plantio de roças e adensamento de quintais com frutíferas para
segurança alimentar e resgate de sementes crioulas nas TIs Krikati e 
Governador
4- Encontros de formação para transmissão de conhecimentos tradicionais na 
TI Vale do Javari
5- Formação e habilitação dos indígenas das TIs Krikati e Governador para 
acesso ao PNAE 
6- Elaboração de diagnóstico e monitoramento da caça nas TIs Krikati e 
Governador
7- Elaboração do inventário do potencial agroextrativista das TIs
Krikati e Governador
8- Recuperação de áreas degradadas com espécies nativas não madeireiras 
nas TIs Krikati e Governador

1- Recuperação e disseminação de 16 espécies 
alimentares e plantio de 247 hectares de roça, que 
permitiu o fortalecimento da produção de alimentos de 
341 famílias Krikati e Gavião Pykobjê.
2- Realização de 10 mutirões para adensamento de 445 
quintais familiares junto aos povos Krikati e Gavião 
Pykobjê, por meio do plantio de 1.200 mudas frutíferas.

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

Consolidando a Gestão 
Territorial

 e Ambiental em Terras 
Indígenas

Centro de Trabalho Indigenista Amazonas;Maranhão;Pará R$ 11.934.540,00
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monitoramento e controle Atualização dos planos de uso (PUs) de 350 unidades de produção familiar 
 1300 Cadastros Ambientais Rurais (CAR) foram 
elaborados

x

ordenamento territorial
Realização de georreferenciamento e cadastro de 350 unidades de 
produção familiar

Três comunidades no PA Moju foram beneficiadas com 
planos de manejo florestal comunitário. 

x

produção sustentável

1- Pagamento por serviços ambientais (PSA) para as 350 famílias
2- Implantação de projetos demonstrativos de manejo florestal
comunitário em 3 assentamentos
3- Apoio técnico para melhoria das práticas agropecuárias e
disponibilização de máquinas e implementos agrícolas beneficiando 650 
famílias
4- Monitoramento do desmatamento das propriedades beneficiadas por PSA 
e indicadores
5- Elaboração de planos de negócio para comercialização de
produtos de 20 organizações comunitárias
6- Implantação de estruturas de beneficiamento de produtos
agroflorestais em 20 organizações comunitárias
7- Reestruturação das cadeias de governança dos assentamentos
(cogestão)
8- Capacitação técnica de 90 assentados em manejo florestal comunitário
9- Fortalecimento das redes de assentamentos e disseminação do
conhecimento adquirido com o projeto
  
   

1- Construção de 20 agroindústrias para o 
beneficiamento de mandioca, frutas e leite
2- capacitação em manuseio industrial de alimentos e 
gestão de empreendimentos rurais
3- capacitações, treinamentos e eventos sobre produção 
sustentável, alternativas tecnológicas, gestão 
compartilhada, associativismo e cooperativismo 
4- Elaboração de planos de negócios e apoio na 
regularização dos empreendimentos para o recebimento 
do selo estadual de produto artesanal emitido pelo órgão 
de inspeção do estado do Pará
5- Criação da Feira da Produção Familiar de Pacajá e da 
Rede de Comercio Solidário do Tapajós em Aveiro

x

ordenamento territorial

1- Elaboração do Plano de Gestão Territorial e Ambiental da TI Igarapé Preto
2- Capacitação de indígenas para vigilância territorial
3- Estruturação e operacionalização de sistemas de proteção e
monitoramento das TIs
4- Realização de excursões de vigilância

1- Realização de sete excursões de vigilância nas terras 
indígenas (TIs) 
2- construção de uma casa de vigilância
3- Realização de dois módulos do curso de formação 
continuada para os Agentes Ambientais Indígenas 
(AGAMIN) do Madeira e do Purus

x

produção sustentável

1- Elaboração de diagnóstico do potencial de produção agroextrativista e 
pesquisa de mercado
2- Prestação de assistência técnica e extensão rural
3- Implantação de infraestrutura para artesanato e beneficiamento de 
produtos agroextrativistas
4- Capacitação em recuperação de áreas degradadas, gestão de
recursos hídricos e sistemas agroflorestais (SAFs)
5- Realização de eventos de intercâmbio de técnicas de produção 
agroflorestal e agroextrativista
6- Implantação de banco de sementes, viveiros de mudas e de quintais 
agroflorestais

1- Construção de seis barracões para armazenamento de 
castanha e a melhoria de acesso aos castanhais
2- Compra de barcos, motores e computadores
3- Realização de curso de habilitação de motoristas 
fluviais
4- aquisição de equipamentos como datashow, caixa de 
som, microfones e geradores de energia
5- instalação de internet para as associações

x

Gestão Territorial Indígena 
no Sul do Amazonas

Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) Amazonas R$ 11.448.505,00

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

Assentamentos 
Sustentáveis

 na Amazônia

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
(IPAM)

Pará
R$ 24.939.200,37 

(valor total: 
R$ 25.482.194,37)
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ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

1- Análise de custo-benefício das técnicas de restauração e guia de fomento 
à restauração florestal publicados
2- Banco de dados geoespaciais das áreas em restauração desenvolvido
3- Metodologia para acompanhamento das áreas em restauração
desenvolvida  
  

1- Mapeamento e classificação etária, por meio de 
imagem de satélite, da regeneração natural existente nos 
quatro municípios do Pará atendidos pelo projeto.
2- Levantamento junto aos órgãos municipais de meio 
ambiente de imóveis rurais com licenciamento ambiental 
e de seu status quanto à adequação ambiental 

x

produção sustentável

1- Agentes locais capacitados nas melhores práticas de restauração florestal
2- Imóveis de até 4 módulos fiscais com atividades de restauração florestal 
implementadas
3- Diagnóstico dos imóveis e protocolos técnicos para restauração florestal 
elaborados 

1- Levantamento nos municípios beneficiários dos 
viveiros existentes e de sua capacidade de produção de 
mudas
2- Visitas técnicas a imóveis rurais com áreas em 
regeneração natural ativa, e a imóveis rurais com áreas 
em restauração florestal induzida pela técnica da 
“muvuca”, em municípios do Mato Grosso.
3- Rodada de visitas e entrevistas a atores/ instituições 
chaves para elaboração do diagnóstico-base para o 
projeto político-pedagógico do programa de formação 
em restauração florestal intitulado "Formar Restauração 
Florestal"
4- Realização da primeira reunião do comitê de 
acompanhamento do projeto.

x

Floresta para Sempre
Instituto do Homem e Meio Ambiente 

da Amazônia (Imazon)
Pará R$ 14.293.105,00

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

1- Elaboração de instrumento de gestão compartilhada de áreas protegidas 
na Calha Norte no estado do Pará
2- Realização de seminários para discussão de instrumentos e processos de 
gestão compartilhada de áreas protegidas na
Calha Norte e no Escudo das Guianas
3- Diagnóstico sobre pendências fundiárias e sua relação com o
desmatamento nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia 
com avaliação do cumprimento da Lei de Acesso a Informações Públicas 
pelos institutos estaduais de terras
4- Atualização e ampliação de portal com dados ambientais, sociais e 
econômicos de municípios dos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará e 
Rondônia
5- Diagnóstico dos sistemas de gestão ambiental municipal de
municípios dos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia 
  

Foram ministrados treinamentos em geotecnologias e em 
procedimentos de gestão ambiental dos quais 
participaram 159 profissionais

x

monitoramento e controle

1- Capacitação de técnicos municipais em ferramentas de geotecnologia 
para aprimoramento da gestão ambiental e controle do desmatamento
2- Capacitação de técnicos municipais na metodologia de mapeamento
participativo para fins do cadastramento ambiental rural (CAR)

1- Concluídos os mapas fundiários da Amazônia e a 
análise dos dados coletados sobre leis e práticas em 
todos os órgãos fundiários estaduais da região
2- entrega do módulo 1 do Sistema de Cadastro e 
Regularização Fundiária do Estado (Sicarf)/  Instituto de 
Terras do Pará (Iterpa)
3- publicação de um relatório sobre transparência 
fundiária em oito estados amazônicos e de um estudo 
sobre o potencial de arrecadação financeira com a 
regularização fundiária no Pará

x

ordenamento territorial
Capacitação de agentes ambientais voluntários nas Florestas Estaduais do 
Faro, Trombetas e Paru no estado do Pará

1- Formação de  Agentes Ambientais Comunitários
2- 79 técnicos municipais foram capacitados em 
geotecnologias, regularização fundiária e fiscalização 
ambiental.

x

Fortalecimento da Gestão 
Ambiental

 na Amazônia

Instituto do Homem e Meio Ambiente 
da Amazônia (Imazon)

Amazonas;Mato Grosso;Pará;Rondônia R$ 12.104.865,00

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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Florestas de Valor - Novos 
modelos

 de Negócio para a 
Amazônia

Instituto de Manejo e Certificação 
Florestal e Agrícola (Imaflora)

Mato Grosso;Pará produção sustentável

1- Consolidação da governança e do plano de sustentação financeira do 
"Origens Brasil"
2- Diagnósticos para expansão do selo “Origens Brasil” para dois territórios
3- Aprimoramentos da plataforma tecnológica e construção de sistema de 
monitoramento de impactos do “Origens Brasil”
4- Implantação de sistemas de geração de energia solar em unidades de
beneficiamento de produtos do agroextrativismo na Calha Norte
5- Comunicação e promoção do “Origens Brasil” para empresas e 
consumidores finais
6- Elaboração e implantação de estratégia de divulgação do cacau da 
Amazônia com certificação de sua origem
7- 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 
8- Ampliação e implantação de estruturas de armazenamento de produtos 
do agroextrativismo na Calha Norte
9- 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” 
10- Restruturação da Casa Familiar Rural por meio de reforma do seu
espaço físico, revisão do currículo de formação de técnicos agrícolas
e outras melhorias    

R$ 17.369.442,36

1- construção de um novo galpão de processamento de 
cacau e castanha para a Cooperativa Alternativa Mista 
dos Pequenos Produtores do Alto Xingu (CAMPPAX)
2- Reforma da Casa Familiar Rural de São Felix do Xingu
3- Realização de ações de comunicação e sensibilização 
de novos membros com o objetivo de ampliar a rede de 
membros do Origens Brasil

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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ordenamento territorial

1- Estruturação física, capacitação e planejamento estratégico para 
fortalecimento institucional das organizações comunitárias das áreas 
protegidas
2- Elaboração do PGTA da TI Zo'é
3- Estruturação de bases de controle e vigilância para apoio ao
monitoramento territorial
4- Realização de expedições de vigilância para apoio ao monitoramento 
ambiental
5- Consolidação de redes de comunitárias de vigilância
6- Capacitação de jovens agentes ambientais    

1- Aquisição e  entrega de equipamentos para a 
consolidação das redes comunitárias de vigilância
2- Expedição conjunta entre Iepé e Funai (CR Macapá) às 
aldeias Santo Antônio e Boca do Marapi
3- Realização de capacitação em formação indígena 
egestão territorial e ambiental (ação transversal)

x

produção sustentável

1- Desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis
2- Capacitação para desenvolvimento de atividades produtivas
sustentáveis 

1- Estudo Técnico e Capacitação em Meliponicultura (e 
Apicultura)
2- Realização das Feiras de Sementes

x

Cadeias de Valor da 
Agricultura Familiar 

no Estado do Mato Grosso

Associação do Centro de Tecnologia Alternativa
 (CTA)

Mato Grosso produção sustentável

1- Assessoria técnica para o beneficiamento da produção agroflorestal
2- Organização de canais de comercialização de produtos agroflorestais
3- Modernização e ampliação de unidades de beneficiamento da produção 
agroflorestal (unidades de processamento e casas do mel)
4- Capacitação de agricultores familiares em SAFs, tecnologias
para beneficiamento da produção e temas relacionados à comercialização de 
produtos agroflorestais
5- Implantação de 250 ha de SAFs em áreas degradadas em pequenas
propriedades de agricultores familiares
6- Assessoria técnica ao planejamento, implantação e acompanhamento dos 
SAFs 
  

R$ 3.238.032,00

1- Instalação de três viveiros de mudas
2- Elaboração e implantação de 250 projetos de SAF.
3- Instalação de 500 colmeias para 100 famílias. 
4- Adequação de agroindústrias de polpas do CTA e da 
COOPERMAF e de panifícios do Grupo de Mulheres. 
5- Realização de seminários: Alimentação Saudável e 
Mercados Solidários; Estratégias de comercialização.
6- Realização de Curso de Formação de Agentes 
Técnicos Agroambientais.

x

Calha Norte Sustentável
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 

Agrícola (Imaflora)
Pará produção sustentável

1- Construção de unidades de beneficiamento de alimentos "in natura" 
2- Implantação de uma marcenaria
3- Capacitação dos agricultores familiares em beneficiamento de
alimentos e gestão comunitária
4- Capacitação para coleta de sementes, produção de mudas e operação de 
viveiro 
5- Capacitação para atividades de marcenaria e gestão comunitária
6- Implantação de um viveiro de espécies nativas e frutíferas no município 
de Alenquer (PA)  

R$ 3.312.877,00

1- construção das quatro Unidades para Beneficiamento 
de Alimentos (UBAs) e da marcenaria
2- Produção de alimentos feita pelos quilombolas para a 
merenda escolar via PNAE.

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

Bem Viver Sustentável Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé) Pará
R$ 11.858.793,87 (valor 

total: 
R$ 12.217.004,87)
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Cadeias de Valor em Terras 
Indígenas no Acre

Comissão Pró Índio do Acre (CPI-Acre) Acre produção sustentável

1- Implantação e enriquecimento de 170 hectares de sistemas
agroflorestais (SAFs)
2- Implantação de manejo de quelônios e peixes  
3- Implantação de meliponicultura
4- Implantação de casas de farinha e uma moenda de cana-deaçúcar
5- Realização de oficina para aprimoramento do artesanato indígena
6- Formação de Agentes Agroflorestais Indígenas 
  

R$ 3.106.064,00

1- Realização do plantio de cerca de 240 hectares de 
SAFs nas TIs
2- Implantação de 201 caixas de abelhas, 118 casas de 
farinha e a construção de 04 açudes. 
3- Aquisição de insumos e ferramentas.
4- Realização de atividades de capacitação voltadas para 
os indígenas: Dois Cursos de Formação para Agentes 
Agroflorestais Indígenas

x

monitoramento e controle

1- Capacitação local em geoprocessamento e sensoriamento remoto
para combate ao desmatamento e elaboração de CAR
2- Elaboração e celebração de Pactos pela Redução do desmatamento nos 
municípios
3- Incremento no monitoramento ambiental na escala do município
4- Avaliação da celebração e cumprimento de Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) para regularização ambiental de imóveis rurais 
 
  

1- Envio de 229 boletins mensais de alertas de 
desmatamento às autoridades locais e regionais 
responsáveis pela gestão ambiental nos 11 municípios do 
projeto, visando aperfeiçoar os processos de 
monitoramento, controle e responsabilização ambiental 
nesses municípios.
2- realizadas capacitações de 62 técnicos municipais e 12 
representantes de associações locais em geotecnologia 
aplicada à gestão ambiental. Os treinamentos abordaram, 
entre outros assuntos: (i) monitoramento colaborativo do 
desmatamento (ii) geotecnologia aplicada ao Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e (iii) legislação e fiscalização 
ambiental.

x

ordenamento territorial

1- Elaboração da base cartográfica digital na escala 1:50000 (ou mais
aproximada) no território de 11 municípios no estado do Pará
2- Desenvolvimento de metodologia de mapeamento fundiário participativo 
mais eficiente para fins de cadastramento ambiental (CAR) a ser testada nos 
municípios de Tailândia e Abel Figueiredo
3- Avaliação e monitoramento das ações de regularização fundiária
promovidas pelos governos federal e estadual   

1- elaboradas bases cartográficas na escala de 1:50.000 
em 10 municípios contemplados pelo projeto, 
conjuntamente com orientações técnicas quanto à 
aplicação do instrumento às rotinas operacionais das 
secretarias municipais de meio ambiente. 
2- Realização de estudo para avaliar a situação de 42 
TACs visando à recomposição de passivos ambientais em 
imóveis rurais no estado do Pará, por meio da verificação 
de seus conteúdos, regras e procedimentos para sua 
assinatura e acompanhamento. 
3- Mapeamento das áreas de preservação permanentes 
(APPs) nos 11 municípios 

x

produção sustentável

1- Planejamento da paisagem para restauração florestal na bacia do rio 
Uraim
2- Avaliação do potencial para negócios com seqüestro de carbono na bacia 
do Uraim  

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

x

Gestão Socioambiental de 
Municípios do Pará

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 
(Imazon)

Pará R$ 9.736.473,00

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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ordenamento territorial

produção sustentável

Sociobiodiversidade 
Produtiva
 no Xingu

Instituto Socioambiental Mato Grosso;Pará produção sustentável

1- Apoiar a produção de sementes florestais, castanha-do-brasil, borracha, 
copaíba, babaçú e pequi 
2- Fomentar o acesso pelos agricultores familiares, extrativistas e indígenas 
aos
programas governamentais de compras
3- Promover o desenvolvimento de mercados para produtos florestais não 
madeireiros por meio de instrumentos e relações comerciais que valorizem 
os serviços socioambientais prestados por essas populações
4- Ampliar o beneficiamento e consolidar a cadeia produtiva de polpa de 
frutas agroecológicas entre os rios Xingu e Araguaia
5- Promover oficinas de boas práticas, intercâmbios técnicos e produzir 
material informativo e pedagógico para as iniciativas da Rede de Sementes 
do Xingu, da fábrica de polpas e das atividades extrativistas da Terra do Meio
6- Ampliar a capacidade de produção de mudas e sementes por meio da
implantação de viveiros e casa de sementes
7- Promover plantios agroflorestais nas terras indígenas Wawi e 
Marãwatsédé e nos assentamentos Manah, Fartura e Dom Pedro   

R$ 8.023.856,00 (valor total: 
R$ 8.915.396,00)

1- - Estruturação do Laboratório de análise de sementes 
nativas da Universidade Estadual de Mato
grosso (UNEMAT), Campus de Nova Xavantina, com 
objetivo de melhorar a qualidade das sementes da Rede 
de Sementes do Xingu
2- Construção de duas casas de sementes dentro do 
Parque Indígena do Xingu.
3- Implantação do sistema de captação de água do 
viveiro da Terra Indígena Marãiwatsédé
4- Construção do viveiro de mudas para produção de 
2.500 mudas por ano, e reforma da casa onde será a 
futura instalação da fábrica de polpas da Acaep 
(associação local apoiada pelo projeto)
5- Recuperação de 60 hectares de pasto degradado 
através do consórcio de pequi, pastos e frutas de 
interesse do povo indígena Kisêdjê.
7- Melhorias de infraestrutura da fábrica de polpa de 
frutas da ANSA  (associação local apoiada pelo projeto) e 
apoio para a comercialização no mercado local e 
regional.

x

Fundo Kayapó de 
Conservação

 em Terras Indígenas
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) Mato Grosso;Pará

R$ 16.900.000,00 (valor 
total: 

R$ 23.300.000,00)

Criação, capitalização e operacionalização de um mecanismo financeiro 
denominado Fundo Kayapó, objetivando o apoio continuado e 
financeiramente sustentável a projetos socioambientais nas terras
indígenas Kayapó, que tenham por finalidade: monitoramento territorial; 
desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis; gestão ambiental 
com foco na proteção e recuperação da biodiversidade; e
custeio e manutenção das organizações Kayapó. 

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

Foram realizadas 3 chamadas para projetos: foram 
selecionados 8 projetos. Os focos foram fortalecimento 
institucional,  incremento de atividades produtivas, com a 
compra de equipamentos e pagamento de RH, bem 
como de monitoramento territorial, como expedições e 
horas de sobrevoo

x
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ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

1- Expansão do laboratório para seleção de mudas no município de Itapuã do 
Oeste
2- Estruturação de laboratório para análise de solos na Universidade Federal 
de
Rondônia  

1- Laboratório de Meio Físico da Universidade Federal de 
Rondônia estruturado e possibilitando o desenvolvimento 
de pesquisas a jovens universitários
2- Viveiro Municipal de Itapuã do Oeste ampliado, com 
estrutura modernizada e implantação de uma biofábrica, 
apto a produzir mais de um milhão de mudas por ano.

x

produção sustentável

1- Cadastramento e levantamento de dados georreferenciados das 
propriedades rurais do projeto
2- Implantação de 500ha de SAF em áreas degradadas em pequenas 
propriedades
de agricultores familiares
3- Expansão do viveiro municipal de Itapuã do Oeste
4- Pagamento por serviços ambientais para os agricultores familiares 
apoiados pelo projeto
5- Assistência técnica provida para pequenos agricultores familiares na 
produção de sistemas agroflorestais
6- Capacitação de agricultores familiares em técnicas de produção de mudas 
e
de produção agroflorestal
7- Capacitação de agricultores familiares para gestão de associações e para
cooperativismo como meio de acesso ao mercado     

1- recuperação de 91 hectares de áreas abandonadas 
reutilizadas para produção através de sistemas 
agroflorestais
2- 370 pessoas capacitadas entre 2013 e 2016
3- assessoria para gestão de 10 associações rurais.
4- Produção e doação de 380.000 mil mudas de espécies 
frutíferas e florestais aos agricultores familiares da região.
5- Prestação dos serviçoes de ATER a 200 famílias.
6- Cadastramento Ambiental Rural/CAR de 
aproximadamente 500 propriedades da agricultura 
familiar
7- realização de eventos de mobilização social, 
seminários, dias de campo e intercâmbios

x

Programa de Qualificação 
da

 Gestão Ambiental
Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam)

Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato 
Grosso;Pará;

Rondônia;Roraima;Tocantins
monitoramento e controle

1- Capacitação em gestão ambiental de servidores e de representantes da 
sociedade civil por meio de ensino à distância
2- Sensibilização de integrantes das Câmaras Legislativas Municipais para a 
importância dos temas ambientais mediante a realização de eventos 
presenciais
3- Construção de comunidades virtuais de aprendizagem para atender os 
participantes dos processos de capacitação em gestão ambiental e de 
sensibilização de integrantes do Poder Legislativo municipal  
4- Orientação técnico-jurídica aos municípios por meio de um portal na 
internet para intercâmbio de experiências, formulação de consultas a 
especialistas contratados pelo projeto e disponibilização de estudos e 
conhecimentos
relacionados à gestão ambiental 
5- Realização de premiação dos municípios que se destaquem pela adoção 
de ações e projetos que promovam a preservação dos recursos naturais e o 
desenvolvimento local sustentável
6- Compartilhamento de informações e realização de atividades presenciais 
com os governos estaduais e municipais do Bioma Amazônia visando 
promover a
descentralização da gestão ambiental   

R$ 18.853.482,32

1- Adesão de 449 municípios ao programa.
2-  17 cursos online e semipresenciais voltados para 
gestores, equipes técnicas e sociedade civil, totalizando 
201 turmas e 7.424 certificações.
3- realizados 21 encontros, alcançando 1.683 vereadores 
e servidores do Poder Legislativo. 
4- Elaboração de 1.734 pareceres e 50 notas técnicas em 
temas ambientais.
5- Realização de 11 encontros, em 7 Estados, com 
participação de 925 gestores e técnicos, visando a 
implementação de novos padrões de licenciamento 
ambiental nos municípios.
6- Prêmio Gestão Ambiental para 10 práticas 
selecionadas entre 140 inscritas, em 5 categorias.

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

Quintais Amazônicos
Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente

 da Amazônia (Rioterra)
Rondônia R$ 9.117.000,00
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Pacto da Floresta
Pacto das Águas - Elaboração e Desenvolvimento de 

Projetos Socioambientais
Rondônia produção sustentável

1- Estruturação da atividade extrativista de castanha-do-brasil, açaí e látex
2- Implantação e reforma de estruturas de seleção, secagem e 
armazenamento de
castanha-do-brasil
3- Diagnóstico da cadeia da castanha-do-brasil no estado de Rondônia 
4- Implantação e adequação de estruturas de beneficiamento de castanhado-
brasil 
5- Implementação de certificação de origem, prospecção de novos 
mercados, estabelecimento de parcerias comerciais e capital de giro 
6- Ampliação da produção de farinha de mandioca 
7- Consolidação da governança das organizações comunitárias locais
8- Capacitação em associativismo e boas práticas de processos de manejo, 
armazenamento, transporte e beneficiamento de produtos da 
sociobiodiversidade   

R$ 8.700.000,00 não há informações disponíveis

Fundo Dema
Federação de Órgãos para Assistência Social e 

Educacional  (Fase)
Pará produção sustentável

1- Projetos socioambientais selecionados por meio de chamadas públicas, 
apoiados e monitorados no âmbito dos Fundos Dema, Quilombola do Pará e 
Indígena Xingu
2- Público-alvo dos Fundos Dema, Quilombola do Pará e Indígena Xingu 
capacitados para a elaboração e execução de projetos socioambientais

R$ 7.615.854,00 (valor total: 
R$ 7.915.453,00)

1- realização de sete chamadas públicas, que resultaram 
na seleção e apoio a 118 projetos, envolvendo 2.627 
famílias, 5.448 pessoas
2- implantação e manutenção de sistemas agroflorestais, 
quintais agroecológicos, recuperação de áreas 
degradadas, nascentes e margens de rios, instalação de 
usinas de beneficiamentos de frutas e sementes e a 
criação de pequenos animais. 

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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ordenamento territorial

1- Oficinas nas 8 TIs para revisão e implementação das estratégias de gestão
territorial e ambiental, com ênfase na produção agroflorestal, vigilância e
proteção territorial
2- Articulação e envolvimento com comunidades do entorno das TIs 
Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu, Kaxinawá da Praia do Carapanã e Kampa 
do Igarapé Primavera
3- Articulação interinstitucional para pactuação de acordos políticos e 
técnicos
visando a vigilância e fiscalização das 3 TIs do Rio Jordão e a TI 
Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu
4- Pontos de captação de água pluvial potável instalados nas 8 TIs para 
facilitação da rotina de trabalho, prevenção e mitigação de situações de 
escassez e melhoria das condições de saúde dos indígenas 
5- Excursões para monitoramento e vigilância comunitária dos limites das 3 
TIs do Rio Jordão e da TI Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu
6- Ações educacionais para conscientização sobre riscos à saúde humana e 
ambiental do tratamento inadequado de resíduos sólidos, e mobilização para 
sua reutilização, reaproveitamento ou destinação adequada 

1- Realização de oficina de Gestão Territorial e 
Ambiental da TI Kaxinawá/Asheninka do Rio Breu, na 
aldeia Vida Nova, com a presença de 63 participantes de 
diversas organizações locais.
2- Realização de diagnóstico sobre acesso à água e 
definição comunitária dos pontos de instalação dos 
sistemas de captação de água de chuva
3- Realização de diagnóstico sobre 
produção/descarte/destino dos resíduos sólidos nas 
aldeias
4- elaboração de conteúdo gráfico para material didático 
das TIs Katukina/Kaxinawá e Kaxinawá/Ashaninka do Rio 
Breu
5- contratada assessoria de comunicação no âmbito do 
fortalecimento institucional.

x

produção sustentável

1- Enriquecimento e manejo de sistemas agroflorestais existentes nas TIs 
para
segurança alimentar
2- Agentes agroflorestais indígenas capacitados para a prestação de 
assistência
técnica e extensão rural em atividades econômicas de uso sustentável da 
floresta e da biodiversidade 

1-realizou uma viagem de assessoria à TI 
Katukina/Kaxinawá, com o objetivo de promover a 
implantação e o manejo de quintais agroflorestais
2- Realização de curso de Formação de Agentes 
Agroflorestais Indígenas (AAFI), no qual participaram 33 
AAFIs de 17 TIs, representando nove povos indígenas.

x

Experiências Indígenas de 
Gestão Territorial e 
Ambiental no Acre

Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre) Acre R$ 5.823.061,00

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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produção sustentável

1- Fomento e estruturação do manejo do pirarucu
2- Fomento e estruturação do manejo de produtos florestais não madeireiros
3- Implantação de duas unidades de prébeneficiamento (extração) de óleos 
vegetais
4- Fortalecimento institucional de duas associações indígenas e de duas
associações de produtores extrativistas
5- Capacitação em manejo pesqueiro e manejo de produtos florestais não
madeireiros
6- Realização de oficinas de associativismo e cooperativismo, de organização 
comunitária, gestão administrativa e de projetos

1- Diagnóstico da cadeia produtiva do` pirarucu e dos 
PFNMs.
2- Etnomapeamento participativo dos recursos pesqueiros 
e dos principais PFNMs
2- elaboração e implementação de Planos de Manejo 
Pesqueiro e de Manejo dos PFNMs. 
3- Programa de Capacitação de contadores de pirarucu.
4- Capacitação em beneficiamento, armazenamento, 
confecção de apetrechos de pesca e legislação pesqueira 
nas regiões de Carauari e Jutaí/AM.
5- Seminários Regionais sobre Políticas Públicas 
Pesqueiras.
6- Intercâmbio de experiências de pesca do Pirarucu 
7- Plano de Negócio do Pirarucu
8-  Realização de capacitações em manejo extrativista
9- Treinamento para relações de comercialização justa e 
sustentável e planejamento da gestão de PFNM
10- Construção do Plano de Negócios de produtos 
florestais não madeireiros e implementação de uma 
agenda intersetorial TIs-UCS
11- Construção de um depósito de produtos
da TI Rio Biá na cidade de Jutaí.
12-  Aquisição de equipamentos/sede e
insumos para aumentar a mobilidade,
articulação e capacidade operacional das
organizações (Copiju, AEREDSC, Amaru e
Aspodex).
 13- Apoio por meio de contratação de
serviços (internet, contador, despachante)
para aumentar a capacidade operacional
das organizações (Copiju, AEREDSC e
Aspodex).

x

ordenamento territorial
Elaboração e execução de plano de vigilância territorial da etnia Katukina na 
TI do Rio Biá

1- Diagnóstico da cadeia produtiva do` pirarucu e dos 
PFNMs.
2- Etnomapeamento participativo dos recursos pesqueiros 
e dos principais PFNMs
2- elaboração e implementação de Planos de Manejo 
Pesqueiro e de Manejo dos PFNMs. 
3- Programa de Capacitação de contadores de pirarucu.
4- Capacitação em beneficiamento, armazenamento, 
confecção de apetrechos de pesca e legislação pesqueira 
nas regiões de Carauari e Jutaí/AM.
5- Seminários Regionais sobre Políticas Públicas 
Pesqueiras.
6- Intercâmbio de experiências de pesca do Pirarucu 
7- Plano de Negócio do Pirarucu
8-  Realização de capacitações em manejo extrativista
9- Treinamento para relações de comercialização justa e 
sustentável e planejamento da gestão de PFNM
10- Construção do Plano de Negócios de produtos 
florestais não madeireiros e implementação de uma 
agenda intersetorial TIs-UCS
11- Construção de um depósito de produtos
da TI Rio Biá na cidade de Jutaí.
12-  Aquisição de equipamentos/sede e
insumos para aumentar a mobilidade,
articulação e capacidade operacional das
organizações (Copiju, AEREDSC, Amaru e
Aspodex).
 13- Apoio por meio de contratação de
serviços (internet, contador, despachante)
para aumentar a capacidade operacional
das organizações (Copiju, AEREDSC e
Aspodex).

x

ARAPAIMA: Redes Produtivas Operação Amazônia Nativa (OPAN) Amazonas R$ 6.364.730,00

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

Instalações do Museu da Amazônia (MUSA) implantadas e em 
funcionamento proporcionando ao público um modelo inovador de visitação, 
utilizando o conceito de “museu vivo”

Foram construídos um laboratório central, três estações 
de observação, uma oficina de ciência, cultura e arte 
(OCCA), trilhas na floresta e uma torre de 42 m de altura 
de onde se pode observar a floresta acima da copa das 
árvores.

x

produção sustentável

Centro de treinamento na área do Assentamento Água Branca construído,
estruturado e em funcionamento para a disseminação de técnicas de 
agricultura
sustentável, manejo florestal e a oferta de cursos associando o 
conhecimento
científico acadêmico ao tradicional 

No Centro de Treinamento Agroflorestal no 
Assentamento Água Branca, em Manaus, são realizados 
cursos, oficinas e práticas de cultivo. Foram realizados 
seis cursos durante a vigência desta componente do 
projeto.

x

ordenamento territorial

1- Elaboração de Planos de Gestão Territorial e Ambiental das Terras 
Indígenas Rio Guaporé e Rio Negro Ocaia no estado de Rondônia.
2- Construção de Centro de Referência Indígena na TI Igarapé Lourdes e 
reforma de Centro de Promoção Cultural e Proteção Territorial na Ti Zoró
3- Capacitação de indígenas para vigilância territorial
4- Implantação e operacionalização do sistema de vigilância territorial   

1- realizado curso de capacitação em vigilância territorial
2- Construção em andamento do Centro de Referência 
Indígena e do Centro de Promoção Cultural e Proteção 
Territorial Zoró
3- Foram adquiridos os equipamentos e reformados os 
entrepostos que serão utilizados nas atividades de 
vigilância
4- Os PGTAs elaborados estão em fase de preparação 
para posterior publicação

produção sustentável

1- Estruturação das atividades de piscicultura e de produção de bananas
2- Capacitação para desenvolvimento das atividades de piscicultura, 
produção de farinha de mandioca e gestão de viveiros
3- Assistência técnica em gestão de viveiros e manejo de sistemas 
agroflorestais e em piscicultura
4- Desenvolvimento da marca de produtos Zoró e ampliação da produção 
de farinha de mandioca
5- Implantação de viveiros e de sistema de quintais agroflorestais    

1- Construção de seis casas de farinha e os seis tanques 
de piscicultura previstos para a Terra Indígena (TI) Igarapé 
Lourdes
2- Implantação de dois viveiros para produção de mudas 
na TI Zoró
3- Capacitação dos indígenas para a gestão dos viveiros.
4- Os indígenas receberam capacitação para realização 
das atividades produtivas e já iniciaram a produção de 
farinha de mandioca

Florestas Comunitárias Instituto Floresta Tropical (IFT) Pará produção sustentável

1- Elaboração e implementação de planos de manejo florestal madeireiro e 
da atividade de extrativismo do açaí nas Resex apoiadas
2- Elaboração de planos de negócio para comercialização de madeira nativa 
e açaí
3- Estruturação de unidades de beneficiamento de açaí e da logística de 
escoamento da produção (barcos refrigerados)
4- Fortalecimento da Cooperativa do Aramã e Mapuá e apoio à criação de 
duas novas cooperativas para comercialização dos produtos florestais
5- Capacitação em técnicas de manejo florestal e gerencial para
administração das cooperativas apoiadas pelo projeto  
  

R$ 8.100.000,00 (valor total:
 R$ 11.976.427,21)

1- Foram desenvolvidas ações de sensibilização, formação 
e organização socioprodutiva para as cadeias de valor
2- Realização de  formações em boas práticas de manejo 
de açaizais nativos, aprimorando as técnicas produtivas 
para a cadeia do açaí

x

Conhecer para Conservar Museu da Amazônia (Musa) Amazonas R$ 9.984.629,00

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

x
Amazônia Indígena

 Sustentável
Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé Mato Grosso;Rondônia R$ 8.188.872,44
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produção sustentável

1- Atividades de consultoria em gestão para associações de produtores rurais 
realizadas
2- Produtores rurais capacitados em atividades de reflorestamento, 
regularização ambiental e produção sustentável
3- Servidores públicos e outros agentes locais capacitados para apoiar a 
implementação do Programa de Regularização Ambiental em RO
4- Viveiros ampliados e modernizados para fornecimento de mudas ao 
projeto
5- Imóveis de até 4 módulos fiscais com atividades de reflorestamento e 
regularização ambiental implementadas
6- Atividades de assistência técnica e extensão rural implementadas em 
imóveis recuperados pelo projeto e em outros imóveis em sua
área de influência 
    

1- Aquisição de investimentos em insumos, 
equipamentos (calcareadeira, adubo, arame, estacas para 
cerca)
2- Realização de atividades de manutenção dos dois 
viveiros gerenciados pelo Rioterra
3- Aquisição de veículos para a realização de atividades 
de campo, além de equipamentos para essas atividades 
(notebooks, máquina fotográfica, mochilas, móveis etc.).
4-  Realização de capacitações para técnicos nas áreas de 
sistemas agroflorestais (SAFs), viveirismos e sobre a 
política e o sistema estadual de gestão do PRA 

x

monitoramento e controle PRADAs elaborados em imóveis de até 4 módulos fiscais

1- Produção de banners, folders, vídeos, sítio eletrônico, 
spots de rádio e adesivos nos veículos adquiridos, para a 
disseminação de informações para sensibilização quanto 
à importância da adesão ao PRA
2- elaborados 54 projetos de restauração (Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas – Prada) 
contemplando 107 hectares

x

ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

Análise do meio físico e avaliação das dinâmicas de absorção
 de carbono realizadas

Aquisição de equipamentos para o trabalho de 
monitoramento e análise da paisagem (anéis 
volumétricos para coleta de amostras de solo, GPS e seis 
máquinas fotográficas) e realizados investimentos na 
atualização do sistema Arcgis (software de mapeamento 
e análise de dados geográficos)

x

Concretizar
Associação dos Pequenos Agrossilvicultores do 

Projeto Reca (Projeto Reca)
Acre;Rondônia produção sustentável

1- Ampliação e modernização da capacidade produtiva das
unidades de beneficiamento de cupuaçu e outras frutas, e de açaí, da 
Cooper-RECA em Porto Velho (RO)
2- Reconstrução da unidade de beneficiamento de óleos vegetais e
sementes e do galpão de armazenamento da Cooper-RECA em Porto Velho 
(RO)
3- Implantação de 300 hectares de SAFs consorciando espécies como
cupuaçu e açaí na Ponta do Abunã
4- Realização de eventos de intercâmbio para capacitação de
indivíduos das comunidades abrangidas pelo projeto em
implantação de SAF e boas práticas de produção e armazenamento de 
produtos da sociobiodiversidade.
5- Capacitação de lideranças comunitárias em gestão de projetos,
governança participativa e estratégias de comercialização
6- Estruturação física das sedes da Associação Baixa Verde (ABV) e
Associação dos Produtores Rurais do Município de Acrelândia
(ASPROMACRE)
7- Implantação de sistema de segurança, prevenção e combate a
incêndios nas unidades de beneficiamento da CooperRECA  

  

R$ 6.422.748,00 (valor total:
R$ 6.798.822,00)

1- Implantação de  315,24 hectares de sistemas 
agroflorestais (SAFs) em 138 imóveis
2- Prestação de assistência técnica e extensão rural (Ater) 
a 152 produtores que haviam implantado SAFs até 
setembro de 2018, contabilizando 1.059 visitas a campo.
3- Realização de 49 eventos de capacitação como 
intercâmbios, oficinas, cursos, entre outros (em temas 
como gestão de projetos, governança participativa, boas 
práticas de produção, armazenamento de produtos da 
sociobiodiversidade e estratégias de comercialização), 
envolvendo 443 pessoas e totalizando 467 horas.
4- Realização das obras de ampliação e/ou modernização 
das unidades de beneficiamento de cupuaçu e outras 
frutas (1.296,76 m2); a reconstrução de instalações físicas 
da unidade de processamento de óleos vegetais (469,74 
m2) e a estrutura de armazenamento de castanha e 
sementes (20x42m), todos com sistema de segurança, 
prevenção e combate de incêndio instalados.

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

Plantar Rondônia
Centro de Estudos da Cultura e do 

Meio Ambiente da Amazônia (Rioterra)
Rondônia R$ 25.305.337,00
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Cadeias de Valor de Produtos 
Florestais

 Não Madeireiros
Associação SOS Amazônia Acre;Amazonas produção sustentável

1- Elaboração e implementação de planos de manejo não madeireiro
2- Implantação de núcleos de prebeneficiamento de cacau, borracha e 
oleaginosas, usinas de extração de óleos vegetais e fábricas de
sabonete
3- Elaboração e implementação de estratégia de comercialização
4- Realização de cursos e seminários de associativismo e cooperativismo
5- Prestação de assistência técnica e extensão rural e florestal para nove 
organizações comunitárias e seus produtores
6- Certificação das nove organizações comunitárias e de seus produtos como 
de origem extrativista, produção orgânica e mercado justo
7- Implantação de unidades demonstrativas de Sistemas Agroflorestais (SAF) 
e realização de visitas de intercâmbio 
     

R$ 9.993.000,00

1- Realização de 109 oficinas em gestão e boas práticas 
de produção, com capacitação de 700 comunitários.
2-  Realização de três mil visitas de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Ater) com foco na produção extrativista, 
sendo 800 famílias beneficiadas.
3- Realização de 140 eventos de sensibilização para a 
melhoria da produção.
4- Realização de 10 intercâmbios com a participação de 
150 comunitários.
5- Foram implantados 49 unidades de processamento de 
borracha FDL, 4 usinas de óleos fortalecidas e/ou 
concluídas; 2 fábricas de sabonetes; 4 núcleos de pré-
beneficiamento.

x

ordenamento territorial

1- Elaboração dos PGTAs das TIs Trincheira Bacajá, Apyterewa e
Waiãpi e atualização do PGTA das TIs Galibi, Jumina e Uaçá no
Oiapoque
2- Elaboração de Planos de Sustentabilidade Econômica dos PGTAs com 
diagnóstico de investimentos mínimos e de fontes de recursos para o seu 
financiamento
3- Formação continuada de 60 técnicos da Funai, MMA e órgãos
estaduais e municipais 
4- Formação de gestores ambientais indígenas e fortalecimento das 
estruturas locais de controle social
5- Fortalecimento institucional das organizações indígenas para
condução da gestão administrativafinanceira dos PGTAs
6- Estruturação e capacitação de equipes comunitárias e apoio à
realização de expedições de vigilância
7- Estruturação do monitoramento ambiental participativo e
informatizado das TIs por meio de redes locais articuladas com gestores de 
fiscalização da Funai
8- Promoção de acordos formais de vizinhança para ordenamento e
gestão integrada do território no entorno das TIs    

1- Foram elaborados os Planos de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas (PGTAs) em três Terras 
Indígenas (TIs): Apyterewa, Trincheira-Bacajá e Wajãpi, 
totalizando mais de três milhões de hectares de área.
2- Realização de sete cursos de capacitação em Política 
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas (PNGATI) e PGTA para 116 agentes públicos
3- Fortalecimento institucional de cinco organizações 
indígenas
4- Estruturados e equipados três núcleos técnicos locais 
(PGTA Oiapoque, no Centro do Manga; PGTA Wajãpi, 
no Centro Aramirã; e PGTAs Trincheira-Bacajá e 
Apiterewa, na Coordenação Regional da Funai em 
Altamira) para planejamento e monitoramento das ações 
dos PGTAs.
5- Realização de 21 cursos de formação para 133 agentes 
ambientais indígenas (AGAMIN)
6- Apoio a 29 expedições indígenas de vigilância 
territorial, que contaram com a participação de 
aproximadamente 1.200 indígenas, de diferentes etnias, 
que percorreram aproximadamente 2,8 milhões de 
hectares de floresta
7-Desenvolvimento de um aplicativo eletrônico para 
apoio ao monitoramento ambiental participativo e 
informatizado, adaptado para as especificidades de cada 
um dos povos indígenas apoiados no projeto
8- Estudos e reuniões visando apoiar a elaboração de 
acordos de vizinhança referentes ao entorno das TIs 
Apyterewa e Trincheira Bacajá

x

produção sustentável
Implantação de projetos comunitários locais de manejo e uso sustentável de 
recursos naturais

1- Desenvolvimento e implementação de seis projetos 
comunitários locais de manejo e uso sustentável de 
recursos naturais
2- Apoio à produção de 28 toneladas de castanha-do-
brasil na TI Trincheira Bacajá
3- Instalação de seis unidades demonstrativas de manejo 
de açaí
4- Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos.

x

Fortalecimento da Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas na 

Amazônia
The Nature Conservancy do Brasil (TNC Brasil) Amapá;Pará

R$ 15.750.406,00 (valor 
total: 

R$ 16.492.406,00)

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

 



 128

 

ordenamento territorial

1- Publicação (impressão) e realização de eventos de divulgação do Plano de 
Gestão Territorial e Ambiental da TI Marãiwatsédé
2- Estruturação, capacitação e operacionalização de sistemas de proteção e
monitoramento das Tis
3- Capacitação de indígenas para a gestão de seus territórios

1- Apoio a 30 expedições de monitoramento territorial
2- Aquisição do sistema de radiofonia nas aldeias Manoki.
3- Conclusão do Plano de Gestão Territorial e Ambiental 
(PGTA) da TI Marãiwatsédé.

x

produção sustentável

1- Eventos de intercâmbio de técnicas de plantio indígena e outros 
conhecimentos tradicionais
2- Implantação de quintais sustentáveis, produção de banana e coleta de 
sementes
3- Elaboração de  plano de negócio para comercialização de banana e outros
excedentes agrícolas   

1- Implementação de 150 hectares de roças e quintais 
agroflorestais, e plantio de 12.292 mil mudas de 
frutíferas.
2- Apoio a 10 expedições de coleta de sementes.
3- a implementação de uma unidade demonstrativa de 
banana consorciada e irrigada, na TI Pirineus de Souza.
4- Aquisição de caminhão para apoiar a produção e 
escoamento da banana.

x

Fundação Banco do Brasil - 
Fundo Amazônia

Fundação Banco do Brasil (FBB)
Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato Grosso;

Pará;Rondônia;Roraima;Tocantins
produção sustentável

Implantação de projetos a serem selecionados que viabilizem o 
desenvolvimento de atividades produtivas alinhadas à promoção da 
conservação e do uso sustentável do Bioma Amazônia.

R$ 14.515.520,43 (valor 
total: R$ 23.482.372,86)

Foram apoiados 32 subprojetos, executados por 28 
instituições, distribuídos por sete estados da Amazônia e 
que abrangem mais de 40 municípios, atendendo a 
17.182 participantes. Os subprojetos apoiados são 
voltados para a estruturação de atividades produtivas com 
agricultores familiares, assentados da reforma agrária, 
indígenas e extrativistas, visando o beneficiamento e/ou 
a comercialização de produtos agroextrativistas, bem 
como o fortalecimento de iniciativas em redes de 
agroecologia, extrativismo e produção orgânica.

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

IREHI – Cuidando dos 
Territórios

Operação Amazônia Nativa (OPAN) Mato Grosso R$ 8.160.140,00
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Mamirauá
Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá (IDSM)
Amazonas

ciência, tecnologia e 
instrumentos 
econômicos

1- Pesquisa, experimentação, capacitação e assistência técnica em sistemas
agroflorestais, pecuária sustentável e manejo florestal madeireiro e não 
madeireiro
2- Capacitação de Agentes Ambientais Voluntários e realização de missões 
de proteção ambiental
3- Pesquisa e monitoramento em campo e por sensoriamento remoto de 
conversão de habitat  

R$ 8.504.678,54

1- capacitação dos pequenos agricultores em Sistemas 
Agroflorestais (SAFs) em duas RDSs, Piagaçú-Purus e 
Amanã
2- Realização de expedições a campo mensais nas quais 
foram identificadas e mapeadas as áreas utilizadas por 
pequenos criadores de gado, com a consequente 
elaboração de projetos personalizados contendo os 
mapas de uso do solo de cada área como subsídio à 
implementação dos sistemas de Pastoreio Racional Voisin 
(PRV)
3- assessorias técnicas às famílias de agricultores para o 
desenvolvimento de práticas de manejo e manutenção 
de suas áreas produtivas, bem como para o manejo e 
manutenção das áreas experimentais de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs) implementadas.
4- implementação da unidade de beneficiamento de 
frutas, localmente denominada de Casa das Polpas na 
comunidade Boa Esperança, com sistema de energia 
solar e sistemas de abastecimento de água.
5- monitoramento em campo da abertura de habitats 
florestais (capoeira ou mata bruta) para uso agrícola, com 
a análise da dinâmica da agricultura migratória na RDSA 
e a consequente consolidação de um banco de dados 
com informações referentes ao histórico de uso destas 
áreas, sobre a dimensão e escala da atividade agrícola 
praticada nestas regiões
6- estudo de metodologias com o uso de imagens de 
satélite para o monitoramento das mudanças causadas 
pela conversão de habitat florestal (mata bruta ou 
capoeira) oriundas do processo de uso da floresta pela 
população local, voltadas especialmente para as práticas 
agrícolas migratórias (áreas utilizadas para o plantio e/ou 
para criação pecuária) e o acompanhamento da 

x

ordenamento territorial

1- Elaboração de Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs)
2- Reforço na infraestrutura alojamento, refeitório e transporte nos quatro 
polos do Parque Indígena do Xingu (PIX)
3- Capacitação de lideranças indígenas para a gestão territorial e ambiental 
no
PIX
4- Realização de expedições de vigilância no PIX
5- Atualização de material cartográfico do PIX com base em 
geoprocessamento 

Foram elaborados o Plano de Gestão da região e mais os 
PGTAs das TIs: Alto Rio Negro, Apapóris, Balaio, Cué-cué 
Marabitanas, Téa, Médio Rio Negro I e II.

x

produção sustentável

1- Seleção e implantação de pequenos projetos indígenas para o 
desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis e a gestão ambiental 
(Apoio a Iniciativas Comunitárias Indígenas)
2- Capacitação de comunidades e associações indígenas para a elaboração e
implantação de pequenos projetos que contribuam para a produção 
sustentável e implantação do PGTA no Xingu

35 iniciativas de implantação do Plano de Gestão 
Territorial e Ambiental (PGTA) Xingu sendo executadas 
pelas comunidades e associações.

x

Gestão das Terras Indígenas das Bacias 
do Rio Negro e Xingu

Instituto Socioambiental (ISA) Amazonas;Mato Grosso;Roraima
R$ 11.712.000,00 (valor 

total: 
R$ 12.317.000,00)

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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Valorizando Cadeias Socioprodutivas
 Amazônicas

Instituto Centro de Vida (ICV) Mato Grosso produção sustentável

1- Implantação de unidades produtivas sustentáveis nas cadeias leiteira e de 
hortifrutigranjeiro
2- Transição agroecológica de unidades produtivas das cadeias do café e 
cacau
3- Mapeamento participativo das áreas de coleta das cadeias da castanha e 
babaçu
4- Criação de uma rede sociotécnica para sustentabilidade das práticas 
agroecológicas
5- Implantação de unidades de beneficiamento de leite e de 
hortifrutigranjeiro
6- Modernização de fábrica de rações para pecuária leiteira
7- Estruturação de arranjos comerciais com elaboração de planos de 
negócios, facilitação de acesso a programas de compras governamentais e 
participação em feiras
8- Implantação de unidade de armazenamento e beneficiamento de
Castanha-do-Brasil
9- Formação de lideranças em gestão organizacional e elaboração de 
projetos
10- Realização de intercâmbios para troca de experiências com referências
setoriais
11- Estruturação das organizações comunitárias
12- Capacitação técnica em boas práticas agropecuárias, produção 
extrativista e
beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade
13- Implantação de Sistemas Agroflorestais em áreas degradadas
14- Restauração ecológica de áreas degradadas    

R$ 16.405.000,00

1- visitadas experiências de restauro florestal na região 
para auxiliar no planejamento dessas atividades no 
âmbito do projeto
2- capacitação na temática para produtores de diferentes 
associações, além de cinco oficinas de controle natural 
de pragas com o uso de caldas naturais e confecção de 
biofertilizantes
3-  capacitação interna permanente junto com a equipe 
com reuniões internas para planejamento e discussões 
dos temas pertinentes como cadeias de valor, inovações, 
entrevistas em campo, métodos participativos, uso do 
SIG online e coleta de dados
4- contratação de um instrutor externo para o curso sobre 
RPAS/VANTS/DRONES aplicados à área ambiental, 
agrícola, topografia e recursos naturais e a produção e 
impressão do folder e do banner do projeto.

x

Sentinelas da Floresta
Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer 

(Coopavam)
Mato Grosso produção sustentável

1- Ampliação e aprimoramento da coleta de castanha-do-brasil nas 
comunidades indígenas Apiaká, Caiaby, Munduruku e Cinta Larga e no 
assentamento Vale do Amanhecer 
2- Estruturação operacional da Coopavam, da AMCA e das associações 
indígenas partícipes no projeto
3- Ampliação e modernização da capacidade produtiva das unidades de
beneficiamento da Coopavam e da AMCA eaumento da capacidade de 
aquisição de castanha in natura pela Coopavam
4- Elaboração de materiais para divulgação do projeto e dos produtos da
Coopavam e da AMCA visando a ampliação de parcerias e maior inserção 
no mercado dos seus produtos
5- Contratação de consultorias para a elaboração de plano de negócio para 
expansão do mercado de derivados de castanhas e para a certificação dos 
produtos como orgânicos
6- Realização de eventos de capacitação, seminários, intercâmbios e oficinas 
de
boas práticas de manejo de produtos florestais não madeireiros e 
contratação de
consultoria para o aprimoramento na gestão das unidades de 
beneficiamento da
Coopavam e AMCA e das associações das comunidades extrativistas     

R$ 5.288.817,00 (valor total: 
R$ 6.528.000,00)

1- Aquisição de três tratores com carretas, três 
motocicletas 150 Cc, três barcos, três caminhonetes e 
um caminhão truck com capacidade de transporte de até 
20 toneladas por viagem – para potencializar a coleta e o 
transporte das castanhas.
2- Elaboração dos mapas dos castanhais, para facilitar o 
trabalho de coleta da castanha com a possibilidade de 
definição de novas estradas de acesso, da localização dos 
barracões construídos pelo PSF, de transporte dos 
castanhais até os barracões e depois para fora da floresta
3- construídos 20 barracões distribuídos entre a TICL, 
TIAK e o Assentamento Vale do Amanhecer.
4- construídas duas novas fábricas, sendo uma de 
beneficiamento de castanha para a Coopavam e a outra 
de produção de macarrão e biscoitos de castanha para a 
AMCA
5- aprovadas três certificações orgânicas contínuas e 
anuais para as TICL, TIAK e para o Vale do Amanhecer, 
pela Ecocert, referentes aos anos 2015, 2016 e 2017
6- Estabelecimento de parcerias com Sebrae e Senai, 
para formação de pessoas em associativismo e 
cooperativismo, plano de negócios, desenvolvimento de 
uma nova marca para os produtos, considerando a 
origem indígena dos produtos e o apelo socioambiental, 
produção de um novo rótulo para a barra de cereais da 
Coopavam e para a paçoca de castanha da AMCA e o 
registro da Coopavam no Sistema Integrado de Comércio 
Exterior (Siscomex)
7- Realização de treinamentos para os extrativistas sobre 
boas práticas de manejo, coleta, beneficiamento e até 
secagem de castanha-do-brasil com uso de secador 
rotativo, além de cuidados na produção orgânica para 
garantir a certificação Ecocert

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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ordenamento territorial
Estruturação, manutenção e fortalecimento das associações de moradores de
UCs estaduais atendidas pelo Programa Bolsa Floresta

Realização de oficinas de capacitação de lideranças; 
encontros de lideranças ribeirinhas; apoio às assembleias 
e reuniões de diretoria; palestras e seminários para troca 
de experiências e formação. 

x

produção sustentável

1- Execução de investimentos em produção sustentável pelas associações de
moradores de 16 Ucs estaduais do Amazonas 
2- Elaboração de planos de negócios e estruturação de cadeias produtivas
eleitas como prioritárias em 16 UCs estaduais
3- Implementação de pequenos e médios projetos produtivos sustentáveis 
de base
comunitária selecionados por meio de chamada pública em áreas de 
entorno de UCs e em corredores ecológicos no estado do Amazonas
4- Capacitação das lideranças para autogestão das associações e boas 
práticas de
manejo de recursos naturais
5- Sistematização e disseminação de metodologias, lições aprendidas e 
soluções
inovadoras, por meio de publicações, vídeos e eventos de comunicação   

1- oficinas de boas práticas de manejo e beneficiamento 
da castanha-do-brasil in natura
2- licenciamento de 10 novos planos de manejo 
madeireiro e ações preparatórias para certificação 
florestal
3- aquisição de maquinário (prensas e filtros) para 
beneficiamento de óleos vegetais
4- instalação de bases flutuantes para apoio na vigilância 
e pesca do pirarucu
5- compra de motores estacionários e canoas para 
deslocamento até as áreas de pesca, bem como 
apetrechos para pesca do pirarucu e câmaras frigoríficas 
para escoamento do pescado até os frigoríficos e feiras
6- aquisição de roçadeiras para a limpeza de 40 hectares 
de cultivo de guaraná e kits de equipamentos para a 
despolpa deste fruto
7- realização de laboratórios de empreendedorismo com 
artesãs das RDS do Rio Negro e Mamirauá, com o 
objetivo de melhorar a gestão dos micronegócios e 
possibilitar acesso a novos mercados consumidores
8- Conclusão do “Edital Floresta em Pé”, no qual foram 
selecionados 17 projetos, com valor de até R$ 150 mil 
cada, elaborados por associações e cooperativas, com 
foco em atividades produtivas sustentáveis

x

Fundação Banco do Brasil (Fase 2) – 
Fundo Amazônia

Fundação Banco do Brasil (FBB)
Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato 

Grosso;Pará; Rondônia;Roraima;Tocantins
produção sustentável

Implantação de projetos a serem selecionados que viabilizem o 
desenvolvimento de atividades produtivas alinhadas à promoção da 
conservação e do uso sustentável do Bioma Amazônia 

R$ 12.000.000,00 (valor 
total: 

R$ 20.000.000,00)

Foram lançados dois editais de seleção pública e um 
regulamento, sendo selecionados 21 subprojetos: apoio 
às cadeias produtivas da sociobiodiversidade, como o 
manejo de castanha do Brasil, cacau nativo, polpa de 
frutas nativas, coleta e beneficiamento de oleaginosas, 
borracha, açaí, fibras vegetais, manejo madeireiro 
comunitário e pesqueiro.

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário

Bolsa Floresta+ Fundação Amazonas Sustentável Amazonas R$ 31.518.490,00
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APL Babaçu
Associação em Áreas de Assentamento no estado 

do Maranhão (Assema)
Maranhão produção sustentável

1- Elaboração de planos de manejo de babaçuais
2- Ampliação da produção de sabonetes “Babaçu Livre” e de óleo de
babaçu
3- Assessoria em marketing e gestão da qualidade da produção
4- Realização de atividades de ATER
5- Modernização de três unidades pedagógicas agroecológicas (Escola 
Família Agrícola - EFA)
6- Formação de jovens em manejo florestal, sistemas integrados de 
produção e gestão de propriedades e empreendimentos
comunitários
7- Implementação de sistemas agroflorestais - SAF’S 

R$ 5.286.300,00

1- implantação de 156 hectares de sistemas agroflorestais 
(SAFs) consorciados ao manejo e uso sustentável do 
babaçu.
2- recuperação de tanques para garantir a criação de 
peixes destinados à alimentação escolar
3- implantação de estufas para a produção de hortícolas 
para o consumo e mercados
4- estruturação de casas de processamento de polpa de 
frutas
5-  implantação de viveiros para produção de mudas 

x

Pequenos Projetos Ecossociais 
na Amazônia

Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) Maranhão;Mato Grosso;Tocantins produção sustentável

1- Fomento e apoio a projetos ecossociais em sistemas agroflorestais e
agroecológicos e em manejo florestal comunitário florestal
2- Fomento e apoio a projetos ecossociais de beneficiamento e de melhoria 
na
comercialização de produtos
3- Intercâmbio técnico de atividades econômicas de uso sustentável e
beneficiamento de produtos entre associações comunitárias
4- Capacitação de associações comunitárias em gestão de projetos 
ecossociais
5- Sistematização das lições aprendidas por meio do acompanhamento dos
projetos ecossociais    

R$ 12.843.876,04 (valor 
total: 

R$ 15.755.179,21)

1- Contratação de empresa para reformular e modernizar 
a intranet do ISPN, inserindo novas funcionalidades para 
o aprimoramento da metodologia usada na gestão dos 
Pequenos Projetos Ecossociais
2- Realização de oficinas de divulgação do projeto.
3- Realização de atividades de capacitação que 
atenderam 7.293 pessoas, por meio de um amplo 
formato metodológico, desde cursos modulares a oficinas 
rápidas, que abrangeram temas como gerenciamento de 
projetos, técnicas de produção agroecológica, boas 
práticas de processamento em agroindústrias artesanais, 
até oficinas sobre empoderamento feminino e direitos 
territoriais.
4- Foram apoiados 88 pequenos projetos, que 
recuperaram com sistemas agroflorestais, plantios diretos 
de sementes, dentre outras atividades 2,9 mil hectares 
de áreas degradadas.

x

Uso de Tecnologias Sociais para 
Redução do Desmatamento

Associação de Desenvolvimento Agrícola 
Interestadual (Adai)

Mato Grosso;Pará;Rondônia;Tocantins produção sustentável

1- Implantação de 240 unidades familiares de produção agroecológica 
integrada e sustentável (tecnologia social PAIS)
2- Produção de mudas e plantio de espécies florestais com fins produtivos e 
de reflorestamento
3- Prestação de assistência técnica para o desenvolvimento da produção 
agroecológica, preparo de mudas e comercialização de excedentes
4- Capacitação de famílias atingidas por empreendimentos hidroelétricos em 
produção agroecológica e comercialização
5- Mobilização e conscientização de famílias atingidas por barragem para 
adesão a atividades produtivas sustentáveis e uso racional de recursos 
naturais
6- Realização de encontros de intercâmbio de experiências e de ações de 
divulgação  

R$ 9.075.000,00

1- contratação de equipe administrativa e técnica e da 
aquisição de equipamentos, uma unidade central de 
gestão e seis unidades locais, uma para cada região 
abrangida na iniciativa.
2- Realizados três eventos de planejamento e 
monitoramento do projeto, três cursos de formação 
técnica e dois encontros para intercâmbio de 
experiências para famílias agroextrativistas.
3- No Tocantins, iniciou-se o diagnóstico para a seleção 
participativa das famílias que serão beneficiárias.  
4- No Pará e Rondônia, foram instaladas 18 unidades de 
PAIS e iniciada a instalação de outras 68, por meio de 
mutirões que envolveram a equipe do projeto e diversas 
famílias integrantes do público-alvo. 

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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Néctar da Amazônia Instituto Peabiru Amapá;Pará produção sustentável

1- Consolidação da atividade de produção de mel de abelhas nativas e 
ampliação do número de colmeias
2- Implantação de sistemas agroflorestais em áreas associadas aos locais de
criação das abelhas
3- Implementação de uma unidade de beneficiamento de mel e supervisão 
da operação por doze meses
4- Estudo sobre o mercado do mel de abelhas nativas e seus subprodutos e
elaboração de planos de negócio para a cadeia produtiva adequados às 
realidades do projeto
5- Apoio técnico e capacitação do públicoalvo em criação de abelhas nativas, 
práticas agroecológicas, beneficiamento de mel e gestão de negócios
6- Desenvolvimento de sistema de monitoramento socioambiental 
participativo    

R$ 2.030.000,00

1- O  projeto dispõe de 22 meliponários: 2596 caixas 
com colônias (total de  4.215 caixas instaladas para 
reproduções após as colheitas anuais). 
2- Implementação de 3,5ha de SAFs.
3- Não foi implementada a unidade de beneficiamento, 
mas foi reformada uma unidade já existente.
4- formação de técnicos locais que prestam serviços de 
assistência técnica; qualificação de prestadores de 
serviços municipais para construção dos equipamentos 
(caixas, melgueiras, cavaletes etc.)
5- Realização de pesquisas em parceria com a Embrapa e 
Universidade Federal do Pará (UFPA). 

x

Atividade Meio Atividade FimAplicação dos RecursosComponente Produtos e Serviços (Quadro Lógico) Valor do ApoioAbrangência TerritorialProjeto Beneficiário
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2 - PROJETOS COM A UNIÃO FEDERAL 

Fortalecimento do Controle e do 
Monitoramento

 Ambiental para o Combate ao 
Desmatamento Ilegal na Amazônia

ibama
Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato Grosso;

Pará;Rondônia;Roraima;Tocantins
monitoramento e controle aluguel de aeronaves e veículos R$ 56.295.964,63 não há informações disponíveis. x

Fortalecimento do Controle e do 
Monitoramento Ambiental para o 

Combate ao Desmatamento Ilegal na 
Amazônia

ibama
Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato 

Grosso;Pará;
Rondônia;Roraima;Tocantins

monitoramento e controle aluguel de aeronaves e veículos R$ 140.264.000,00 não há informações disponíveis. x

aquisição de caminhões do tipo rodofogo x
aquisição de equipamentos: de proteção individuais, de combate x
aquisição de sistema de radiocomunicação, incluindo treinamento 
para uso e manutenção. x

1) Capacitação de 2 instrutores e 31 técnicos para a coleta de
 dados em campo.

x

2) Melhoria na estratégia de comunicação (website, plano de 
comunicação e materiais de divulgação)

x

projeto Beneficiário abrangência territorial componente produtos e serviços Valor do apoio

ibama

Aplicação dos recursos Atividade meio Atividade fim

R$ 14.717.270,00

1) Construção da Central de Logística e de Apoio do 
Prevfogo
2) Aquisição de equipamentos
3) Ações de educação ambiental

monitoramento e controle
Centro Nacional de Prevenção e 

Combate aos Incêndios Florestais 
(Prevfogo)

R$ 65.000.555,12

1) estabelecimento e fortalecimento de parcerias 
institucionais para a realização do IFN e utilização 
dos seus resultados
2) aprimoramento do sistema de gestão do SFB para 
a implementação do IFN
3) coleta de dados e  estabelecimento de linha de 
base para o monitoramento florestal da Amazônia
4) aplicação e e disseminação de informações e 
resultados do IFN

Ciência, inovação e instrumentos 
econômicos

União Federal 
Inventário Florestal Nacional - Amazônia

 (IFN)
Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato 

Grosso;Pará;Rondônia;Roraima;Tocantins

Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato Grosso;
Pará;Rondônia;Roraima;Tocantins
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Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato 
Grosso;Pará;Rondônia;Roraima;Tocantins

monitoramento e controle

1) Integração do software de processamento de 
dados do sistema do satélite Landsat-8 ao Centro  
de Dados de Sensoriamento  Remoto (CDSR) do 
Inpe
2) Melhoria e atualização de software livre SPRING 
para uso dos dados produzidos pelo CDSR, 
especialmente Landsat-8 e CBERS-4
3) Aprimoramento e desenvolvimento de novas 
funcionalidades do software livre TerraAmazon
3) Instalação, em Cachoeira Paulista, de um 
segundo sistema de armazenamento de dados, 
espelho  do CDSR do Inpe
4) Instalação, em Cachoeira Paulista, de um 
segundo sistema de armazenamento de dados, 
espelho  do CDSR do Inpe
5) Melhoria do sistema de monitoramento de 
queimadas
6) Atualização do sistema de recepção da estação 
terrena de Cuiabá para receber dados do satélite 
Landsat-8
7) Aprimoramento do Sistema de Detecção de 
Desmatamentos  em Tempo Real (DETER)

x

Território nacional
Ciência, inovação e instrumentos 

econômicos

1) Mapeamento ao longo do tempo dos usos e 
cobertura da terra na Amazônia Legal
2) Aprimoramento e desenvolvimento de 
ferramentas de modelagem de mudanças dos usos 
e cobertura da terra e estimativa de emissões
3) Realização de estudo acerca dos processos e 
trajetórias de padrões na caracterização de 
dinâmicas do desmatamento na Amazônia
4) Melhoria dos métodos de estimativa de biomassa 
e de modelos de estimativa de emissões por 
mudança de uso da terra com usos de dados obtidos 
com sensores Lidar

x

projeto Beneficiário abrangência territorial componente produtos e serviços Valor do apoio

não há informações disponíveis.

Aplicação dos recursos Atividade meio Atividade fim

Fundação de Ciência, 
Aplicações e Tecnologia 

Espaciais (Funcate)
  

Monitoramento Ambiental dos Biomas
 Brasileiros

R$ 49.778.000,00
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Projeto Integrado da Amazônia Fundação Eliseu Alves (FEA) 
Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato Grosso;

Pará;Rondônia;Roraima;Tocantins
Ciência, inovação e instrumentos 

econômicos

Implementação de projetos de pesquisa das 
unidades descentralizadas da Embrapa 
selecionados por meio de chamadas públicas.

R$ 33.691.380,00

Foram selecionados 19 projetos das unidades descentralizadas da 
Embrapa, sob coordenação da Embrapa Amazônia Oriental, cuja 
execução iniciou-se em 2018 e cujo término está previsto para 2021.
obs: Há uma dotação no projeto, que permite o gasto em itens de 
custeio e capital. Ex: equipamentos e material permanente, material 
de consumo, diárias, passagens e despesas com locomoção, serviços 
de terceiros, obras civis e instalações, bolsas de estudo ou de 
pesquisa e extensão relacionada ao projeto. 

x

Companhia de Operações Ambientais União Federal
Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato Grosso;

Pará;Rondônia;Roraima;Tocantins
monitoramento e controle

Estruturação física e operacional da Companhia de 
Operações Ambientais da Força Nacional de 
Segurança Pública

R$ 30.631.480,00 não há informações disponíveis. x

monitoramento e controle

1) Implantação da infraestrutura de recepção e 
armazenagem de imagens de radar orbital
2) Capacitação do corpo funcional do Censipam em 
tecnologia de radar
3) Aquisição de imagens de radar orbital
4) Produção sistemática de dados de desmatamento 
usando tecnologia de radar

x

Ciência, inovação e 
instrumentos econômicos

Desenvolvimento de novas metodologias 
(algoritmo) de produção automatizada de mapas 
com imagens de radar para o monitoramento do 
desmatamento e da degradação florestal

x

projeto Beneficiário abrangência territorial componente produtos e serviços Valor do apoio

Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato Grosso;
Pará;Rondônia;Roraima;Tocantins

1) Aquisição de vinte e três licenças do módulo SARscape, do software 
ENVI, para processamento de imagens de radar orbital;
2) Aquisição de 6.287.000 de km² de imagens de radar orbital da 
Constelação Cosmo-SkyMed;
3) Aquisição de duas antenas multissatelitais de observação da Terra 
para recebimento de dados brutos de satélites óticos e de radar;
4) Realização de dois seminários de monitoramento integrado com 
radar orbital;
5) Estruturação de quatro salas de treinamento, uma em cada unidade 
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia 
(Censipam);
6) Aquisição de servidores para salas técnicas (contrato em 
andamento);
7) Contrato de obras e equipamentos assessórios dos sítios das 
antenas (contrato em andamento);
8) Contrato de equipamentos de refrigeração das salas técnicas 
(contrato em andamento).

Aplicação dos recursos Atividade meio Atividade fim

Amazônia SAR União Federal R$ 63.923.626,00
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Acre;Amapá;Amazonas;Maranhão;Mato 
Grosso;Pará;Rondônia;Roraima;Tocantins

monitoramento e controle

1) Integração do software de processamento de 
dados do sistema do satélite Landsat-8 ao Centro  
de Dados de Sensoriamento  Remoto (CDSR) do 
Inpe
2) Melhoria e atualização de software livre SPRING 
para uso dos dados produzidos pelo CDSR, 
especialmente Landsat-8 e CBERS-4
3) Aprimoramento e desenvolvimento de novas 
funcionalidades do software livre TerraAmazon
3) Instalação, em Cachoeira Paulista, de um 
segundo sistema de armazenamento de dados, 
espelho  do CDSR do Inpe
4) Instalação, em Cachoeira Paulista, de um 
segundo sistema de armazenamento de dados, 
espelho  do CDSR do Inpe
5) Melhoria do sistema de monitoramento de 
queimadas
6) Atualização do sistema de recepção da estação 
terrena de Cuiabá para receber dados do satélite 
Landsat-8
7) Aprimoramento do Sistema de Detecção de 
Desmatamentos  em Tempo Real (DETER)

2) Aquisição de móveis e equipamentos, como computadores, 
servidores, estações de trabalho, cadeiras, mesas, entre outros.

x

3)  serviços de aerofotogrametria e levantamento Light Detection
 and Ranging (LiDAR). 

x

Território nacional

Monitoramento Ambiental por Satélites
 no Bioma Amazônia

Fundação de Ciência, 
Aplicações e Tecnologia 

Espaciais (Funcate)
  

projeto Beneficiário abrangência territorial componente produtos e serviços Valor do apoio Aplicação dos recursos Atividade meio Atividade fim

x

1) Mapeamento ao longo do tempo dos usos e 
cobertura da terra na Amazônia Legal
2) Aprimoramento e desenvolvimento de 
ferramentas de modelagem de mudanças dos usos 
e cobertura da terra e estimativa de emissões
3) Realização de estudo acerca dos processos e 
trajetórias de padrões na caracterização de 
dinâmicas do desmatamento na Amazônia
4) Melhoria dos métodos de estimativa de biomassa 
e de modelos de estimativa de emissões por 
mudança de uso da terra com usos de dados obtidos 
com sensores Lidar

R$ 49.778.000,00

Ciência, inovação e instrumentos
 econômicos

1)  Contratação de recursos humanos
necessários para a execução dos sete subprojetos
previstos.
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3 - PROJETOS COM OS ESTADOS 

1) Aquisição de equipamentos de informática, móveis e 
utensíl ios x

2) Capacitação, com o apoio da Universidade Federal de 
Lavras (Ufla), de mais de 100 profissionais
para trabalhar na rede de atendimento de inscrição ao 
Cadastro Ambiental Rural (CAR)

x

projeto Beneficiário categoria do ente abrangência territorial componente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fim

R$ 16.838.000,00

1) Elaboração de marco regulatório estadual para o CAR e o 
PRA
2) Capacitação e treinamento de agentes públicos para a 
implantação e gestão do CAR e do PRA
3) Aquisição de equipamentos de informática e veículos para 
as agências ambientais e de apoio à produção familiar 
estaduais para a implantação e o gerenciamento do CAR e do 
PRA
4) Desenvolvimento de sistema de informação estadual  para 
cadastramento, regularização e monitoramento ambiental 
rural
5) Desenvolvimento de base cartográfica digital 
6) Apoio à inscrição dos pequenos produtores rurais do Acre 
no CAR, por meio de “busca ativa” para coleta de informações 
e documentações 
7) Apoio para a elaboração dos Projetos de Recomposição de 
Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) e para a adesão ao PRA 
dos pequenos produtores rurais do estado com passivo 
ambiental 

monitoramento e controle

Aplicação dos recursos

CAR Acre Órgão estadualEstado do Acre 22 municípios do estado do Acre 
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Produção Sustentável

1) Implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF´s), de manejo 
florestal sustentável  comunitário e de beneficiamento 
comunitário de madeira nos municípios  
2) Pagamento por serviços ambientais aos produtores e 
manejadores comunitários 
3) Estruturação física de cooperativas de produtores 
agroflorestais e de manejadores florestais
4) Formação de especialistas em produção sustentável  em 
florestas tropicais pela Universidade Federal do Acre 
5) Fortalecimento da Secretaria de Estado de Florestas (SEF) 
por meio da aquisição de equipamentos e insumos; real ização 
de estudos; desenvolvimento de sistema com informações do 
setor florestal  e treinamento de servidores 
6) Ampliação dos serviços da rede de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER) para fomento das cadeias produtivas e 
redução do desmatamento 
7) Estruturação física e operacional  da Secretaria de Extensão 
Agroflorestal  e Produção Familiar (SEAPROF)

1) Prestação de assistência técnica a 2.080 produtores 
rurais
2) Implantação de SAF's em 1750 propriedades rurais
3) Elaboração de planos de manejo comunitário 
abrangendo 32 mil ha.
4) Cercamento de 146 ha de APP.
5) Plantio de 20 ha de mudas nativas e florestais.

x

Ciência, inovação e 
instrumentos
 econômicos

Estruturação física e operacional  do laboratório de pesquisa 
botânica  para apoio ao viveiro estadual

Apoio à construção de laboratório de seleção e 
micropropagação de mudas 

x

Ordenamento territorial

1) Capacitação das associações indígenas para a elaboração 
de planos de gestão e formação de equipes de vigiância
2) Construção de postos de vigi lância e marcação física dos 
limites das terras indígenas
3) Elaboração de estudo e diagnósticos para subsidiar os 
Ordenamentos Territoriais Locais (ZEE municipal)

1) Sinalização dos l imites territoriais de 24,5 mil  hectares 
de terras indígenas
2) Real ização de sete oficinas de vigi lância e fiscalização 
em 17 TIs

x

1) Estruturação de quatro unidades regionais do IMAC
2) Aquisição de equipamentos para 21 Secretarias de Meio 
Ambiente

x

3)  Elaboração de estudos para subsidiar os Planos de 
Prevenção e Controle do Desmatamento (PPCD) municipais
4) Implantação de 18 estações hidrometereológicas
5) Capacitação de 1054 indivíduos das brigadas municipais 
comunitárias de combate aos incêndios florestais

x

projeto Beneficiário categoria do ente abrangência territorial componente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fimAplicação dos recursos

1) Estruturação física e operacional  da Unidade Central de 
Georreferenciamento e Sensoriamento Remoto (UCGEO) e do 
Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) 
2) Estruturação e capacitação das brigadas municipais 
comunitárias de combate a incêndios 
3) Aprimoramento do sistema de monitoramento de desastres 
naturais 
4)  Elaboração de estudo e diagnóstico para subsidiar os 
Planos de Prevenção e Controle do Desmatamento (PPCD) 
municipais 
5) Estruturação física e operacional  das secretarias 
municipais de meio ambiente e sua integração ao Plano de 
Prevenção e Combate ao Desmatamento do Acre (PPCD-AC)

monitoramento e controle

R$ 57.057.461,00
(Obs: valor total de R$ 

66.700.000,00)
Estado

Valorização do
 Ativo Ambiental

 Florestal
Estado do Acre

Estado do Acre
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CAR Paraná
Instituto Ambiental 

do Paraná (IAP) autarquia estadual Estado do Paraná monitoramento e controle

1) Aquisição de equipamentos de tecnologia de informação (TI) 
e comunicação 
2) Capacitação de agentes públicos para a análise e validação 
do CAR
3) Elaboração de mapas de uso do solo e compatibil ização de 
bases cartográficas
4) Desenvolvimento e integração de ferramentas 
informatizadas (softwares) para análise e
val idação do CAR
5) Apoio à validação dos cadastros de imóveis rurais no 
Paraná
6) Apoio à inscrição de povos e comunidades tradicionais que 
façam uso coletivo de seu território no
CAR em áreas prioritárias para conservação 
7) Sensibilização dos produtores rurais do estado do Paraná 
para adesão ao CAR

R$ 14.110.253,86 (Obs: 
valor total de R$ 
17.637.817,32)

1) Contratação de empresa prestadora do serviço análise do 
CAR
2) contratação de instituição para cadastrar no SICAR todos 
os territórios de povos e comunidades tradicionais (PCTs)
3) Capacitação de 45 técnicos e gerentes operacionais

x

CAR Ceará
Superintendência Estadual do  
Meio Ambiente do Estado do 

Ceará (Semace)
autarquia estadual 109 municípios no Estado 

do Ceará
monitoramento e controle

1) Aquisição de equipamentos de informática e de veículos 
para suporte à implantação e ao gerenciamento do CAR
2) Apoio à inscrição de pequenos produtores rurais no CAR em 
109 municípios do Ceará por meio de coleta de informações 
dos imóveis rurais  de até quatro módulos fiscais
3) Sensibilização de pequenos produtores rurais para os 
benefícios da inscrição no CAR

R$ 24.583.420,70 (Obs: 
valor total de R$ 
27.314.911,89)

1) Foram concluídos os processos l icitatórios para 
contratação de empresa para a realização do CAR, bem 
como de empresa para dar suporte logístico à realização 
dos seminários previstos no projeto
2) Aquisição de seis veículos para a realização de ações de 
monitoramento
3) Aquisição de equipamentos de apoio tecnológico como 
nobreaks e GPS com câmeras digitais integradas
4) Real ização de 11 seminários regionais de mobil ização e 
um de nivelamento institucional. 

x

CAR Mato Grosso do Sul
Instituto de Meio Ambiente do 
Mato Grosso do Sul (Imasul)

autarquia estadual 69 municípios do estado monitoramento e controle

1) Desenvolvimento de ferramentas informatizadas (softwares) 
para implementação do CAR
2) Capacitação de agentes públicos para a implantação e 
gestão do CAR
3) Aquisição de equipamentos de tecnologia de informação (TI) 
e comunicação para suporte ao
trabalho de implementação do CAR 
4) Apoio à inscrição no CAR de pequenos produtores rurais no 
Estado de Mato Grosso do Sul por meio de
coleta de informações e georreferenciamento dos imóveis 
rurais de até quatro módulos fiscais 
5) Apoio à validação dos cadastros de pequenos produtores 
rurais no estado de Mato Grosso do Sul 

R$ 8.789.800,00 (Obs: 
valor total de R$ 

9.766.450,00)

1) aquisição de equipamentos de tecnologia da informação 
e comunicação, como microcomputadores, notebooks, 
projetores multimídia, aparelhos de audioconferência, 
aparelhos de GPS, monitores de alta resolução e módulos de 
memória.

x

projeto Beneficiário categoria do ente abrangência territorial componente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fimAplicação dos recursos
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Pará Combatendo
 Incêndios Florestais e 

Queimadas não Autorizadas
 Estado do Pará Estado Estado do Pará monitoramento e controle

1) Capacitação dos Gestores do CBMPA em cursos de pós-
graduação em Ciências Ambientais 
2) Construção e estruturação operacional do Grupamento de 
Bombeiros Mil itar
 de Itaituba e estruturação física e operacional de Núcleos 
Operacionais de Resposta Rápida (NORRs)
nos municípios de Castanhal, Tucuruí, Redenção, Altamira, 
Santarém, Abaetetuba, Parauapebas, Paragominas e Marabá 
(inclusive seu Batalhão Operacional de Proteção Ambiental), 
alcançando todas as 12 regiões de integração do Estado do 
Pará 

R$ 16.830.280,00 (Obs: 
valor total de R$ 
23.374.140,00)

1) Construção do Grupamento de Bombeiro Militar de 
Itaituba
2) Entrega, para cada NORR, de seis autotanques florestais 
de 10.000 l, 12 autobomba florestais de 4.000 l , 15 
caminhonetes com kit de combate 1.000 l  e quatro 
caminhões de transporte de tropa
3) Participação de 65 militares em cursos de combate a 
incêndios florestais e perícia ambiental
4) 13 oficiais foram titulados rm Especialização em Gestão 
e Segurança Ambiental
5) Real ização de atividades de sensibi l ização e mobil ização 
para 228 pessoas.

x

monitoramento e controle

1) Implantação de um sistema de licenciamento ambiental 
digital 
2) Descentralização e desconcentração para o fortalecimento 
da gestão ambiental 
3) Aprimoramento da fiscal ização ambiental  por meio de 
melhoria no sistema de comunicação e da
infraestrutura

1) Aquisição de equipamentos de informática
2) Contratação de empresa desenvolvedora do sistema x

Ordenamento Territorial

1) Consol idação de Unidades de Conservação (UC), por meio 
do georeferenciamento, regularização fundiária e capacitação 
da comunidade do entorno das UCs 
2) Estruturação física e operacional  e formação de agentes 
para atuação em UCs 

3) Capacitação do público-alvo do projeto, por meio de 
parceria com o Senar.
4) Real ização de seminários, palestras e campanhas com a 
temática educativa sobre queimadas e desmatamento ilegal .
5) Aquisição de equipamentos de proteção individual e 
ferramentas para uso em ações de combate a incêndios 
florestais.
6) Capacitação de brigadistas voluntários.
7) Aquisição de veículos e embarcações.
8) Capacitação da equipe de fiscalização da SEMA.

x

1) Real ização de atividade de treinamento e capacitação da 
comunidade em geral,  através da real ização do Fórum de 
Redução de Riscos e Desastres.

x

2) Aquisição de equipamentos de infomática x
3) Aquisição de veículos x

projeto Beneficiário categoria do ente abrangência territorial componente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fimAplicação dos recursos

R$ 35.015.970,00Mato Grosso Sustentável

Proteção Florestal
 Tocantins

Estado do Tocantins monitoramento e controleEstado
R$ 5.000.000,00 (Obs: 

valor total de R$ 
6.697.880,00)

1) Instrumentalização do Batalhão de Proteção Ambiental  em 
Araguaina (TO) 
2) Capacitação dos gestores do CBMTO e da comunidade em 
cursos de prevenção e combate a incêndios florestais e 
queimadas 

Norte do Estado e áreas
 protegidas estaduais

Estado Estado de Mato GrossoEstado de Mato Grosso
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Mais sustentabil idade
 no campo Estado do Maranhão Estado Estado do Maranhão monitoramento e controle

1) Mobil ização e sensibilização de proprietários e posseiros 
rurais para o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
2) 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 
3) Elaboração de Projetos de Recomposição de Área Degradada 
e Alterada (PRADA) em 43 municípios do
Bioma Amazônia 
4) Capacitação de servidores nos temas de l icenciamento e 
regularização ambiental, geoprocessamento e sensoriamento 
remoto, dentre outros 
5) Estruturação física e operacional  da SEMA/MA, com 
fortalecimento da área de geoprocessamento e
monitoramento remoto 
6) Desenvolvimento de sistema informatizado de 
monitoramento de propriedades rurais 

R$ 40.476.077,00 (Obs: 
valor total de R$ 
41.212.345,00)

1) Aquisição de mobil iário e os aparelhos de ar 
condicionado para o trabalho das equipes da Secretaria de 
Agricultura Familiar (SAF) e dos escritórios da Agência 
Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do 
Maranhão – AGERP alocados ao projeto.

x

1) Aquisição de veículos, equipamentos e mobil iário
2) Aquisição de imagens de satélite de alta resolução
3) Aquisição de veículos 4x4 e de equipamentos (um veículo 
e quatro computadores com nobreaks para cada município)
4) Aquisição de dois GPS, uma câmera fotográfica e um 
notebook, cada, para 34 municípios

x

5) Capacitação de 99 técnicos em verificação do 
desmatamento em campo, 167 em licenciamento ambiental  
rural , e 488 em gestão ambiental  municipal

x

1) Aquisição de equipamentos
2) Aquisição de veículos

x

3) Capacitação de gestores (contrapartida do projeto)
4) Real ização de campanhas educativas
5) Inauguração da base operações aéreas

x

projeto Beneficiário categoria do ente abrangência territorial componente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fimAplicação dos recursos

EstadoEstado do Pará
100 municípios no Estado do 

Pará

Área de alcance das ações 
que serão desenvolvidas a 

partir da Base de Operações 
Aéreas e Terrestre - 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 

Programa Municípios Verdes 

R$ 15.040.500,00 (obs: 
valor total de R$ 
15.910.500,00)

1) Capacitação de gestores do CBMRO e de órgãos parceiros 
CBMRO e de órgãos parceiros em cursos de pós-graduação em 
ciências ambientais e capacitação de pilotos para missões de 
combate aéreo a incêndios florestais
2) Construção e instrumental ização da Base de Operações 
Aéreas e Terrestres em Porto Velho e estruturação operacional 
de quatro unidades do CBMRO em outros municípios do Estado 

monitoramento e controleEstadoEstado de Rondônia 
Rondônia Mais 

Verde 

R$ 75.296.569,12 (obs: 
valor total de R$ 
88.809.805,64)

1) Real ização de pactos locais para combate ao desmatamento 
e fortalecimento dos pactos já firmados
2) Produção de base digital  georreferenciada e mapeamento do 
uso da terra e da cobertura florestal de
615 mil Km², de forma a complementar a base disponível 
3) Elaboração e validação do CAR, com georreferenciamento 
dos imóveis rurais  
4) Desenvolvimento e implantação de sistema eletrônico para 
apoiar a gestão ambiental  municipal
5) Estruturação física de 34 órgãos municipais de meio 
ambiente 
6) Capacitação de técnicos municipais nos temas de gestão e 
l icenciamento ambiental  e para a validação em campo do 
desmatamento, em 34 municípios
7) Desenvolvimento de estudos para subsidiar a gestão 
ambiental dos órgãos municipais

monitoramento e controle
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 Terra a Limpo Estado de Mato Grosso Estado Estado de Mato Grosso Ordenamento Territorial

1) Acervo documental do INTERMAT preservado
2) Infraestrutura física e de TI do INTERMAT renovadas
3) Dados e mapas dos títulos já existentes no acervo do 
INTERMAT inseridos no atual sistema estadual de gestão 
fundiária
4) Georreferenciamento geodésico de imóveis rurais e glebas 
real izado
5) Identificação e levantamento socioeconômico dos 
ocupantes real izado
6) Oficinas de mediação e resolução de conflitos  realizadas
7) Dados dos ocupantes e do georreferenciamento dos imóveis 
inseridos nos sistemas com sobreposições e confl itos 
identificados
8) Servidores capacitados em regularização fundiária

R$ 72.900.000,00 Não há registro de atividades realizadas. x

 1) Aquisição de seis caminhonetes, cinco barcos,
cinco motores e oito binóculos.
2) Aquisição de  equipamentos de TI (43 computadores 
desktop completos) e mobil iário (mesas, cadeiras, 
armários, arquivos)

x

3) Contratação de serviço de confecção de material  de 
divulgação e gráfico
4) adquiridas seis l icenças do software Erdas, para 
atualização e customização do Sistema de Informação para 
Gestão do CAR (Sigcar), e uma l icença corporativa de 
software de geoprocessamento – Plataforma ESRI para 
apoio ao SIGCAR
5) Aquisição e validação de 07 lotes de imagens de satél ite 
de alta resolução
6) Contratação de consórcio de empresas para a elaboração 
da base geográfica temática digital do estado na escala 
1:25.000
7) Contratação de consórcio de empresas que real izará o 
Cadastro Ambiental Rural de pequenas propriedades rurais 
em 127 municípios 

x

CAR Amazonas Estado do Amazonas Estado 36 municípios do Estado monitoramento e controle

1) Aquisição de equipamentos de tecnologia de informação (TI) 
e comunicação
2) Apoio à análise dos cadastros de imóveis rurais no 
Amazonas 
3) Capacitação de agentes públicos para a análise do CAR
4) Desenvolvimento e integração de ferramentas 
informatizadas (softwares) para análise do CAR
5) Elaboração de mapas de uso do solo e compatibil ização de 
bases cartográficas 
6) Sensibilização de pequenos produtores rurais para os 
benefícios da inscrição no CAR 
7) Apoio à inscrição de pequenos produtores rurais no CAR em 
36 municípios do Amazonas por meio de coleta de informações 
dos imóveis rurais  de até quatro módulos fiscais    

R$ 29.867.722,00 Não foram realizados desembolsos para o projeto. x

Estado Estado do Tocantins

projeto Beneficiário categoria do ente abrangência territorial componente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fimAplicação dos recursos

Estado do TocantinsCAR Tocantins Legal  R$ 26.800.000,00

1) Aperfeiçoamento do sistema de monitoramento e controle 
do desmatamento da cobertura vegetal
2) Implementação do  cadastro ambiental rural  (CAR) nos 
municípios do Estado   

monitoramento e controle
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CAR Espírito Santo

Instituto de Defesa 
Agropecuária

 e Florestal  do Espírito Santo 
(IDAF)

Autarquia estadual Estado do Espírito Santo monitoramento e controle

1) Apoio à análise dos cadastros de imóveis rurais no Espírito 
Santo 
2) Aquisição de equipamentos, software e veículos 
3) Capacitação de agentes públicos em sistemas relacionados 
ao CAR 
4) Apoio à inscrição no CAR dos imóveis rurais de até quatro 
módulos fiscais do estado do Espírito Santo 
5) Sensibilização de pequenos produtores rurais para os 
benefícios da inscrição no CAR 

R$ 13.889.440,00 (obs: 
valor total de R$ 
17.361.800,00)

Não foram realizados desembolsos para o projeto. x

CAR Roraima

Fundação Estadual do Meio 
Ambiente

 e Recursos Hídricos de 
Roraima (Femarh)

Fundação públ ica Estado de Roraima monitoramento e controle

1) Desenvolvimento de ferramenta informatizada ( software ) 
para regularização e l icenciamento ambiental  integrada à 
base de dados do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) 
2) Estudo para adequação da base legal estadual para 
implementação do CAR e do PRA 
3) Aquisição de equipamentos de informática, de mobil iário de 
escritório e veículo para suporte à implantação e ao 
gerenciamento do CAR e do PRA 
4) Capacitação de agentes públicos para a implantação e 
gestão do CAR 
5) Apoio à inscrição de pequenos produtores rurais no CAR nos 
15 municípios de Roraima por meio de coleta de informações e 
georreferenciamento dos imóveis rurais de até quatro módulos 
fiscais e dos assentamentos e seus lotes 

R$ 3.075.205,25 (obs: 
valor total de R$ 

3.236.748,16)

O projeto teve seu valor reduzido, de R$ 10.820.500,00, para 
R$ 3.075.205,35. Foi real izado apenas um desembolso, no 
valor anteriormente mencionado. Entretanto, não foram 
encontradas informações relativas aos usos dos recursos 
desembolsados.

x

Aquisição de equipamentos de informática para reforço da 
capacidade de armazenamento e processamento de dados x

1) Real ização de capacitações, cujo conteúdo foi: o uso de 
geotecnologias para a coordenação e o cadastramento dos 
imóveis rurais (1497 técnicos capacitados)
2) Contratação de sete empresas para a realização de 
cadastros

x

monitoramento e controle
Não foram definidos produtos e serviços, apenas objetivos e 
atividades. O projeto não seguiu a sistemática uti l izada pelo 
Fundo Amazônia.

Inscrição de 1000 imóveis no CAR (não há informações 
sobre os usos)

x

Produção Sustentável
Recuperação de áreas desmatadas mediante reflorestamentos 
com espécies com função econômica e ecológica, por meio de 
sistemas agroflorestais, si lviculturais e agrossilvopastoris

1) Recuperação de 1.074ha de áreas desmatadas e/ou 
degradadas
2)  Realização de 208 eventos de capacitação que contaram 
com a presença de 903 participantes
3) Instalação de 12 unidades demonstrativas para 
real ização de cursos  
Obs: não há informações sobre os usos

x

R$ 17.575.286,19

161 municípios do estado da 
Bahia

Municípios de Boca do Acre, 
Lábrea, Apuí e Novo Aripuanã 

no estado do Amazonas

R$ 31.671.000,00 (obs: 
valor total de R$ 
37.260.000,00)

1) Desenvolvimento de ferramenta offl ine para cadastramento 
de imóveis rurais
2) Capacitação de agentes públicos para a implantação e 
gestão do CAR
3) Aquisição de equipamentos de informática para suporte de 
dados necessários ao sistema de CAR 
4) Aquisição de imagens de satélite de alta resolução com 
cobertura de 157 municípios
5) Apoio à inscrição dos pequenos produtores rurais no CAR 
em 161 municípios da Bahia, por meio de coleta de 
informações e documentações e georreferenciamento dos 
imóveis rurais    

monitoramento e controleAutarquia estadual

projeto Beneficiário categoria do ente abrangência territorial componente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fimAplicação dos recursos

Instituto do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos do 
Estado da Bahia (Inema) 

CAR Bahia

Estado do Amazonas
Reflorestamento no Sul

 do Estado do Amazonas Estado
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Estruturação física da base de operações aéreas e terrestres 
de Sorriso, em substituição a Sinop (com recursos de 
contrapartida)

x

1) aquisição de duas aeronaves de asa fixa para combate a 
incêndios florestais
2) Aquisição de cinco caminhões auto-tanque florestais com 
capacidade de até 5.000 l itros, seis viaturas 4x4, um 
caminhão tanque para abastecimento das aeronaves, 
equipamentos de radiocomunicação, equipamentos de 
proteção individual e ferramentas para combate de 
incêndios
3) Capacitação e habil itação de cinco oficiais do CBMMT a 
operarem aeronaves monomotor
4) Foram formados 45 especialistas no curso de pós-
graduação em prevenção, controle e combate aos incêndios 
florestais  (contrapartida do Estado). 

x

Acre: Incêndios
 Florestais Zero

Estado do Acre Estado Estado do Acre monitoramento e controle

1) Capacitação dos Gestores do CBMAC em cursos de pós - 
graduação em Ciências Ambientais e de cidadãos em técnicas 
de combate ao fogo para formação de brigadas civis 
2) Estruturação física e operacional  dos Batalhões Terrestres 
do CBMAC para monitoramento, prevenção e combate ao 
desmatamento, queimadas não autorizadas e incêndios 
florestais  

R$ 13.280.709,56 (obs: 
valor total de R$ 
13.337.700,00)

1) Aquisição de: 11 caminhões pesados autoflorestais; 20 
caminhonetes; 20 motocicletas; 21 tanques-reboque
2) Aquisição de 21 kits móveis de combate a incêndio;  500 
kits de emprego individual  e coletivo e 500 kits de 
equipamentos de proteção individual.
3) Capacitação, como contrapartida do estado do Acre, de 
cinco gestores do CBMAC, que concluíram o curso de pós-
graduação em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental na 
União Educacional do Norte (Uninorte).
4) Capacitação de 1.815 brigadistas civis em técnicas de 
prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais 
para formação de brigadas civis.

x

1)  Estruturação de órgãos municipais de meio ambiente 
(Ommas) de 82 municípios paraenses, por meio da 
distribuição de equipamentos de informática e materiais 
operacionais.
2) Fortalecimento de quatro unidades regionais da 
Semas/PA nos municípios de Marabá, Santarém, Altamira e 
Paragominas, por meio da aquisição de viaturas, mobil iário 
e equipamentos de informática.
3) Modernização da Semas/PA, por meio da aquisição de 
veículos, equipamentos de informática, materiais 
operacionais e mobil iário.

x

1) Real ização de cursos de Qualificação na Gestão 
Ambiental para 480 servidores de 127 municípios.
2) Aquisição de imagens de satélite de alta resolução, 
l icenças de softwares de geointel igência, computadores, e 
servidores para armazenamento de dados.
3) Capacitação técnica e gerencial dos servidores da 
SEMAS/PA.

x

Estado
R$ 12.518.230,09 (obs: 

valor total de R$ 
16.742.500,00)

1) Capacitação dos gestores do CBMMT e de parceiros em 
cursos de pós-graduação em ciências ambientais 
2) Estruturação da Base de Operações Aéreas  e Terrestres de 
SINOP (MT) 
3) Capacitação de pilotos do CBMMT para operação de 
aeronaves de asa fixa 

monitoramento e controle

projeto Beneficiário categoria do ente abrangência territorial componente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fimAplicação dos recursos

EstadoEstado do ParáSEMAS Pará R$ 15.923.230,00

1) Fortalecimento da gestão ambiental municipal em 44 
municípios por meio da estruturação física e operacional de 
suas unidades administrativas de meio ambiente 
2) Melhoria da infraestrutura da sede da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente do Pará e aprimoramento do processo de 
l icenciamento ambiental  com revisão da legislação estadual, 
capacitação do corpo técnico e aquisição de infraestrutura 
operacional  
3) Desconcentração da gestão ambiental, por meio da 
implementação de 3 unidades regionais da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente do Pará e do fortalecimento de outras 3 
unidades já instaladas 
4) Fortalecimento da infraestrutura do Pará para a emissão do 
Cadastro Ambiental Rural -CAR 

monitoramento e controle

Estado de Mato Grosso
Bombeiros Florestais de Mato 

Grosso

Estado do Pará
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Produção Sustentável

1) Elaborar e implementar uma política estadual de concessão 
de Florestas Estaduais de Rendimento Sustentável  (FERS)
2) Elaborar o arcabouço jurídico para uma política estadual de 
REDD 
3) Elaborar diagnóstico de florestas plantadas no Estado  

não há informações sobre os usos x

Foram adquiridos 15 veículos 4x4 para a execução do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR); 10 motocicletas para o 
desenvolvimento do CAR; 05 veículos 4x4 para fiscalização 

x

aquisição de 20 computadores e 20 nobreaks para atender 
a descentralização e o fortalecimento da gestão ambiental 
nos municípios

x

70 técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental (Sedam) foram capacitados em temas como SIG, 
georreferenciamento, geoprocessamento, sensoriamento 
remoto. 

x

Realização de curso de capacitação de técnicos da Sedam e 
de policiais do Batalhão de Pol ícia Ambiental (BPA) para 
atuarem em fiscalização, com a participação de 250 
pessoas

x

atualização do ZSEE estadual, com a realização de nove 
seminários e a elaboração de minuta de lei, em fase final de 
conclusão para ser enviada a Assembleia Legislativa. 

x

Foram adquiridos 02 veículos 4x4 para apoio ao 
zoneamento

x

Estado de Rondônia

projeto Beneficiário categoria do ente abrangência territorial componente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fimAplicação dos recursos

Projeto de Desenvolvimento
 Socioeconômico Ambiental 

Integrado
Estado de Rondônia Estado

R$ 31.227.392,40 (obs: 
valor total de R$ 
35.576.602,00)monitoramento e controle

1) Fortalecer o sistema estadual de monitoramento do 
desmatamento 
2) Apoiar a descentralização e o fortalecimento da gestão 
ambiental em 52 municípios 
3) Fortalecer a fiscalização no entorno e no interior das 
Unidades de Conservação Estaduais
4) Implementar o Cadastro Ambiental Rural  em 120.000 
imóveis de até 4 módulos fiscais do estado de Rondônia  

Ordenamento Territorial

1) Apoiar a consol idação de 35 Unidades de Conservação 
Estaduais
2) Atualizar o Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE) do 
estado de Rondônia na escala de 1:250.000  
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4 - PROJETOS COM OS MUNICÍPIOS 

produção sustentável

1) Real ização de 76 oficinas para a capacitação dos 
produtores em sistemas agroflorestais, em manejo 
ecológico de pastagem e coleta, beneficiamento e 
armazenamento de sementes
2) Instalação de 20 unidades demonstrativas de 
sistemas agroflorestais (SAFs) e de manejo ecológico 
de pastagens
3) Real ização de um plano de comunicação para a 
adesão de proprietários rurais em ações de 
recuperação ambiental e proteção de nascentes
4) Fornecimento de insumos e apoio técnico aos 
pequenos produtores rurais para a implantação de 
SAFs, manejo de pastagens, isolamento e 
recuperação ambiental  de APPs alteradas
5) Elaboração de projetos de recuperação de áreas 
degradadas com levantamento florístico das 
espécies remanescentes das propriedades inseridas 
no CAR      

1) capacitação de 1720 produtores para a implantação 
de sistemas agroflorestais
2) 5600 assistências técnicas prestadas 

x

monitoramento e controle

1) Implantação de sistema de monitoramento 
ambiental do desmatamento e das queimadas com 
capacitação de funcionários da SECMA em técnicas 
de geoprocessamento
2) Real ização de diagnóstico ambiental , 
levantamento cadastral e georreferenciamento das 
pequenas propriedades rurais do Município de Alta 
Floresta para fins de adesão ao Cadastro Ambiental  
Rural  do Estado do Mato Grosso e de regularização 
fundiária 

Capacitação da equipe técnica, com ênfase nas áreas de 
georreferenciamento, cadastro ambiental rural (CAR), 
implantação de sistemas agroflorestais para a 
recuperação de áreas degradadas, manejo de pastagens 
e monitoramento ambiental ;

x

Aplicação dos recursoscomponente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fim

R$ 2.781.340,40

abrangência territorial

Olhos d`Água
 da Amazônia

Município de
 Alta Floresta 

(MT)
Município

projeto Beneficiário
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produção sustentável

implantação de atividades produtivas sustentáveis, 
tais como: piscicultura, meliponicultura, 
horticultura e o uso de boas práticas na pecuária 
leiteira. 

x

monitoramento e controle

1 - recuperação de áreas de preservação permanente 
(APP) degradadas, em especial a recuperação de 
nascentes e cursos de rios (matas cil iares).
2 - realização do georreferenciamento de 
propriedades rurais visando à atualização dos CARs 
real izados na primeira fase do projeto
3 - aperfeiçoamento do sistema de monitoramento 
ambiental 

x

Aquisição de equipamentos de informática, multimídia 
e GPS

x

Aquisição de mobiliário x

Aquisição de pick-up e barco de forma a equipar a 
Secretaria para o combate e o controle do 
desmatamento. 

x

não há informações disponíveis
Olhos d`Água

 da Amazônia - 
Fase 2

Município de
 Alta Floresta 

(MT)
Município

R$ 7.146.563,54 
(Valor total: R$ 
7.597.201,04)

Preservar Porto
 dos Gaúchos

Município de 
Porto dos 

Gaúchos (MT)
monitoramento e controle

Estruturação física e operacional da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Porto dos 
Gaúchos mediante a aquisição de bens e 
equipamentos 

R$ 120.655,00Município

Aplicação dos recursoscomponente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fimabrangência territorialprojeto Beneficiário
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monitoramento e controle
Construção da sede e estruturação operacional da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

1 - Construção da nova sede da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente
2 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado, central  
telefônica, dois computadores de mesa, dois notebooks, 
impressoras, uma caminhonete pick-up e duas 
motocicletas

x

monitoramento e controle

1 - Estruturação física da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Turismo
de Marcelândia 
2 - 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 

1 - Foram adquiridos computadores, notebooks, 
impressoras, veículo 4x4, motocicletas, motores e 
carretas náuticas, mobiliário, aparelhos de ar 
condicionado, bebedouros, além de equipamentos de 
apoio como GPS e câmera fotográfica.

x

1) Implementar 6 unidades demonstrativas de 
manejo de pastagens
2) Recuperar 600 ha de áreas de preservação 
permanente (APP) degradadas  

produção sustentável

Recupera
Marcelândia

Município de 
Cotriguaçu (MT)

Semeando Novos 
Rumos em 
Cotriguaçu

R$ 1.981.511,00 
(valor total: R$ 
2.038.426,00)

Município

Aplicação dos recursoscomponente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fimabrangência territorialprojeto Beneficiário

Município de 
Marcelândia 

(MT)

produção sustentável

Capacitação de produtores rurais em técnicas
de recomposição florestal, implantação de
unidade demonstrativa de sistemas
agroflorestais e fornecimento de insumos para
recuperação de matas ci liares degradadas de
50 nascentes da sub-bacia do Rio ManissauáMissú 
em Marcelândia 

R$ 551.556,98 
(Valor total: R$ 

554.215,22)

x

3 - Contratação de empresa com engenheiro florestal e 
técnico em meio ambiente, por 5 meses de trabalho, 
para a atividade de Recuperação de 600 ha de Áreas de 
Preservação Permanente Degradadas
4 - Contratação de empresa com engenheiro agrônomo e 
um técnico agropecuário/agrícola, para o componente 
de Implantação de 6 Unidades Demonstrativas de 
Restauração e Manejo de Pastagem 
5 - Aquisição de trator, 1 colhedora, 1 pulverizador, 1 
carreta, 1 vagão e 1 grade
6 - Aquisição de Insumos, tais como calcário, adubo e 
ureia, para subsidio às Unidades Demonstrativas de 
Restauração e Manejo de Pastagens  

x

Município

2 - Foram realizados cursos de geoprocessamento no 
âmbito do Programa de Qualificação da Gestão 
Ambiental  do IBAM, que também é apoiado pelo Fundo 
Amazônia.
3 - O município fez a seleção, cercamento e plantio de 
mudas nas 50 nascentes selecionadas, que estão 
localizadas em 37 propriedades rurais.
4 - aquisição de materiais de isolamento (mourões e 
arame), adubos, ferti lizantes e corretivos de solo, 
ferramentas e implementos agrícolas. 
5 - Foi  construída uma estrutura no viveiro municipal 
que passou a abrigar a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo. 
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1 - Reestruturação do viveiro municipal
2 - Aquisição de arame e toretes de teca, sementes e 
mudas, para dar início ao processo de restauração.
3 - Capacitação de três servidores municipais  que 
realizaram 587 vistorias para prestar assistência 
técnica nas propriedades rurais e chácaras
4 - Real ização de palestras e oficinas de sensibilização 
para a preservação e reflorestamento das APPs

x

monitoramento e controle
Estruturação física e operacional da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Turismo

produção sustentável
1 - Ampliação da capacidade de produção do viveiro 
de mudas municipal  

monitoramento e controle

1 - Estruturação física da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Turismo 
2 - Elaboração do Plano de Gestão Ambiental
Municipal, do Programa de Monitoramento de
Qualidade Ambiental e dos Manuais de 
Procedimentos de Licenciamento e Fiscalização
3 - Capacitação técnica de funcionários da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Turismo  

ordenamento territorial
Elaboração da fase inicial do Zoneamento Ecológico 
Econômico municipal

Município

1 - Recuperação de 1722 ha de áreas degradadas 
2 - Ampliação da capacidade de produção do viveiro 
municipal 

produção sustentável

Município de 
Carlinda (MT)

Nascentes do 
Buriti

R$ 1.875.500,94 
(Valor total: R$ 

R$ 1.888.581,50)

Jacundá, 
Município de 

Economia Verde
Município de 
Jacundá (PA)

Foi realizada a estruturação fís ica e operacional  da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, por 

meio de obra civi l de ampliação da Secretaria.
Obs: houve redução da final idade da operação e do 
valor do contrato, de modo que o apoio do Fundo se 

restringiu à estruturação da Secretaria

Município
199352,05 

(valor total: R$ 
820.860,00)

Aplicação dos recursoscomponente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio Atividade meio Atividade fimabrangência territorialprojeto Beneficiário

x

x

1 - Aquisição de materiais e equipamentos para a 
estruturação fís ica e operacional  da Secretaria 
Municipal  de Meio Ambiente e Turismo de Carl inda
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5 - PROJETOS COM UNIVERSIDADES 

Florestas de
 Mangue

Fundação de 
Amparo e 

Desenvolvimento 
da Pesquisa 

(Fadesp)

Ciência, Inovação 
e Instrumentos 

Econômicos

(i) Construção e aparelhamento de 
um laboratório para pesquisas sobre 
ecologia de manguezais no campus 
da UFPA no município de Bragança 
(PA)
(i i) pesquisa e desenvolvimento de 
conhecimentos e técnicas 
relacionadas à recuperação de áreas 
degradadas de mangue na região 
Norte
(i ii) desenvolvimento de modelos 
para estimativa da biomassa, 
sequestro de carbono e avaliação do 
estoque de carbono das florestas de 
mangue

R$ 1.982.143,00

1 - Construção do Laboratório de 
Ecologia de Manguezal (Lama)
2 - Aquisição de equipamentos para a 
realização da pesquisa e uso nas 
atividades do laboratório, como 
microscópios, computadores, 
balança, estufa e veículo 4x4
3 - Aquisição de insumos para o 
replantio de cerca de sessenta mil  
mudas ou propágulos plantados em 
5,7 hectares nas áreas degradadas no 
entorno das comunidades 
tradicionais e da estrada PA-458 

x

Biodiversidade

Fundação de 
Amparo e 

Desenvolvimento 
da Pesquisa 

(Fadesp)

Ciência, Inovação 
e Instrumentos 

Econômicos

(i) construção e estruturação do 
Centro de Estudos Avançados da 
Biodiversidade (Ceabio)
(i i) reforma do Laboratório de 
Planejamento de Fármacos e do 
Laboratório de Neuroquímica 
Molecular e Celular 
(i ii) aquisição e instalação de 
equipamentos para pesquisa em 
biotecnologia

R$ 4.639.706,98

1 - Reformas dos laboratórios de 
Neuroquímica Molecular e Celular 
(vinculado ao ICB) e de Planejamento 
e Desenvolvimento de Fármacos 
(vinculado ao Instituto de Ciências 
Exatas e Naturais – Icen)
2 - Aquisição de equipamentos: 
sistema medição de ondas de cálcio, 
um microscópio de fluorescência com 
sistema de captura de imagens, um 
cluster de computadores para 
bioinformática, um detector de 
massas com gerador de nitrogênio 
acoplado, um sistema de evaporação 
de solventes e um concentrador 
rotacional a vácuo, computadores e 
um espectrofotômetro.

x

projeto Beneficiário Atividade meio Atividade fimAplicação dos recursoscomponente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio
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Incubadora de 
Políticas 

Públicas da 
Amazônia

Fundação de 
Amparo e 

Desenvolvimento 
da Pesquisa 

(Fadesp)

Ciência, Inovação 
e Instrumentos 

Econômicos

1 - Pesquisa interdisciplinar sobre os 
impactos socioeconômicos e 
ambientais decorrentes da expansão 
da fronteira econômica nos nove 
estados da Amazônia Legal 
2 - “Pesquisa-ação” sobre os 
impactos socioeconômicos e 
ambientais decorrentes da expansão 
da fronteira econômica na 
mesorregião identificada na 
pesquisa do Produto 1 como sendo a 
de maior vulnerabilidade 
socioambiental de cada um dos nove 
estados da Amazônia Legal 

R$ 2.660.567,23 
(valor total: R$ 
2.704.084,90)

Implementação de pesquisa que 
resultou em produção bibliográfica: 
coletânea denominada Formação 
Regional da Amazônia
obs: acredita-se que tenha havido o 
pagamento de bolsas de pesquisa, 
apesar de não estar explicitado nos 
documentos analisados.

x

Ilhas de Belém

Fundação de 
Amparo e 

Desenvolvimento 
da Pesquisa 

(Fadesp)

Ciência, Inovação 
e Instrumentos 

Econômicos

1 - Construção e operação do 
Laboratório do Programa de Pós-
graduação de Ecologia Aquática e 
Pesca da UFPA e aquisição de 
equipamentos 
2 - Realização de pesquisa para o 
desenvolvimento e a aplicação de 
ferramenta para apoio ao 
zoneamento das principais i lhas do 
entorno da cidade de Belém-PA com o 
levantamento e o processamento de 
dados biológicos e socioeconômicos 
georreferenciados 

R$ 1.138.083,93

1- Construído um novo prédio de 200 
m2 para abrigar o Laboratório de 
Biologia Pesqueira e Manejo de 
Recursos Aquáticos e 
2 - Adquiridos novos equipamentos 
necessários à pesquisa, tais como 
GPS, medidor multiparâmetros de 
qualidade de água, câmera digital, 
plotter e freezer horizontal.
obs: acredita-se que tenha havido o 
pagamento de bolsas de pesquisa, 
apesar de não estar explicitado nos 
documentos analisados.

x

projeto Beneficiário Atividade meio Atividade fimAplicação dos recursoscomponente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio
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Compostos 
Bioativos da 

Amazônia

Fundação de 
Amparo e 

Desenvolvimento 
da Pesquisa 

(Fadesp)

Ciência, Inovação 
e Instrumentos 

Econômicos

(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 
apl icações tecnológicas a partir de 
compostos bioativos extraídos de 
plantas e frutas típicas da Amazônia 
oriental

R$ 1.352.368,48 
(valor total: 
R$ 
1.413.357,00)

1 - Construção de planta-piloto focada 
no desenvolvimento de extratos ricos 
em compostos bioativos da Amazônia 
e de novos produtos que os empregam 
para agregar maior valor às matérias-
primas
2 - Pagamento de bolsas de estudo 
para os pesquisadores envolvidos no 
projeto

x

Nova 
Cartografia 

Social  na 
Amazônia

Fundação de 
Apoio 

Institucional 
Muraki

Ciência, Inovação 
e Instrumentos 

Econômicos

1 - Realização de mapeamento social 
em comunidades tradicionais na 
Amazônia e construção de um banco 
de dados
2 - Fortalecimento da rede de 
pesquisa “Rede de Povos e 
Comunidades Tradicionais e 
Pesquisadores” por meio de sua 
estruturação física e operacional, da 
realização de eventos integradores e 
de cursos de capacitação dos 
membros das comunidades locais 

R$ 4.614.587,03

1 - Realização de cursos para 
membros de comunidades 
tradicionais na Amazônia, que 
compreenderam conhecimentos sobre 
noções básicas de coordenadas 
geográficas e de posicionamento das 
comunidades e/ou povoados, uso de 
GPS (sistema de posicionamento 
global); legislação ambiental , focando 
os principais instrumentos jurídicos 
ao alcance das comunidades e as vias 
de acesso para acioná-los; e direitos 
territoriais de povos e comunidades 
tradicionais, bem como sobre 
convenções internacionais.
2 - Produção de fascículos, boletins 
informativos, cartilhas, l ivros, mapas 
e vídeos-documentário
3 - Pagamento de bolsas de pesquisa e 
aquisição de equipamentos, tais como 
computadores, impressoras, GPS, 
dentre outros.
4 - Realização de encontros regionais 
e seminários parciais, com o objetivo 
de fortalecer a Rede de Povos e 
Comunidades Tradicionais e 
Pesquisadores.

x

projeto Beneficiário Atividade meio Atividade fimAplicação dos recursoscomponente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoio
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6 - PROJETOS INTERNACIONAIS 

1 - contratações de 
consultores 
especializados
2 - aquisições de 
equipamentos
3 - Real ização de cursos 
de formação em sistemas 
de mapeamento e 
imagens de radar
  

x

Pagamento de passagens 
e diárias

x

Realização de quatro 
seminários regionais

x

Pagamento de passagens 
e diárias  

x

projeto Beneficiário

Amazônia Regional 
(Bolívia, Brasi l, 

Colômbia, Equador, 
Guiana, Peru, 

Suriname e 
Venezuela)

R$23.693.641,00 
(valor total: 

R$27.670.630,00)

componente produtos e serviços (quadro lógico) Valor do apoioabrangência territorial

Monitoramento 
da Cobertura
 Florestal na 

Amazônia 
Regional

Organização do 
Tratado de 

Cooperação 
Amazônica 

(OTCA)

Atividade meio Atividade fim

1 - Estruturação e operação nos 
países membros da OTCA de salas 
de pesquisa
2 - Desenvolvimento de novas 
metodologias e tecnologias e 
produção e divulgação de mapas 
para o monitoramento do 
desmatamento e degradação 
florestal na região 
3 - Capacitação dos países nas 
tecnologias de monitoramento 
desenvolvidas pelo INPE 

1 - Fortalecimento da capacidade 
operacional  das salas de 
monitoramento do desmatamento 
e degradação florestal 
2 - Elaboração de planos 
nacionais de monitoramento do 
desmatamento e degradação 
florestal 
3 - Promoção da cooperação entre 
os países no combate ao 
desmatamento i legal  

monitoramento e controle

Ciência, Inovação e 
Instrumentos Econômicos

Aplicação dos recursos

 
 


