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Apresentação 

Este relatório apresenta informações sobre o primeiro ano de implementação do Plano Nacional para 

Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa 2020-2023, aprovado pela 

Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa 

(Decreto nº 10.142, de 28 de novembro de 2019). A sistematização das informações aqui apresentadas 

ficou a cargo do Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), responsável pela Secretaria Executiva do Plano Nacional. 

O objetivo do documento é compartilhar e divulgar os esforços e os resultados alcançados em 2020 

no que toca ao controle do desmatamento ilegal e dos incêndios florestais e à recuperação da 

vegetação nativa, contribuindo, assim, para a transparência e o monitoramento da estratégia 

governamental para a redução do desmatamento e a recuperação da vegetação nativa. Neste 

contexto de controle do desmatamento ilegal, uma das principais agendas da Secretaria da Amazônia 

e Serviços Ambientais é a consolidação do Programa Floresta+ que pretende consolidar o mercado de 

pagamentos por serviços ambientais, incorporando de forma mais efetiva, a participação do setor 

privado na conservação da vegetação nativa, proteção da biodiversidade e mitigação dos efeitos das 

mudanças climáticas. Estas iniciativas de pagamentos por serviços ambientais representam uma 

alternativa econômica real ao desmatamento, proporcionando acesso a condições básicas de vida e 

geração de renda nas regiões mais carentes em todos os biomas. Em segundo lugar, o documento 

vista, também, informar os membros da Comissão Executiva sobre o andamento da implementação 

do Plano Operativo e dos seus indicadores de resultado. 

Para tanto, esse relatório foi estruturado em sete partes, além desta Apresentação. A primeira delas 

traz uma síntese sobre o Contexto e a Estrutura de Plano Nacional, que foi desenhada a partir dos 

eixos temáticos e linhas de ação. Em seguida são apresentados os principais encaminhamentos da 

Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, que 

se constitui no colegiado para formulação de políticas e diretrizes e de articulação e integração de 

ações estratégicas para a prevenção e o controle do desmatamento ilegal e para a recuperação da 

vegetação nativa, que são de coordenação intersetorial e responsabilidade compartilhada entre os 

diferentes órgãos. 

A terceira parte apresenta as atividades realizadas pelas Câmaras Consultivas Temáticas, criadas para 

subsidiar os trabalhos da Comissão Executiva em assuntos específicos, como Prevenção, Controle e 

Combate à Incêndios Florestais, Financiamentos para Recuperação da Vegetação Nativa e Pagamentos 

por Serviços Ambientais. 

A sessão seguinte sistematiza as principais atividades e resultados alcançados em 2020, no âmbito do 

governo federal, tanto pelo MMA, quanto pelos demais ministérios que compõem a Comissão 

Executiva, as quais foram apresentadas de acordo com os cinco eixos temáticos definidos no Plano 

Operativo. Essa sessão também dá destaque para ações sinérgicas em relação aos objetivos gerais do 

Plano e respectivo Plano Operativo, como o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO) e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, em unidades 

federais de conservação ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal, autorizado para o período 

de 11 de maio de 2020 a 30 de abril de 2021. 

O relatório apresenta, ainda, uma análise sobre os dados preliminares de desmatamento divulgados 

pelo Projeto Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) 

e pela Plataforma TerraBrasilis, ambos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), para o ano 
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de 2020. Sistematiza dados e informações sobre as queimadas e incêndios florestais disponibilizadas 

pela na Plataforma de Dados sobre Queimadas (BD Queimadas), também do INPE. Aborda ainda as 

atividades voltadas a recuperação da vegetação nativa, identificação das áreas prioritárias para 
recuperação da vegetação nos biomas Caatinga, Pantanal e Pampa, recuperação da vegetação em 

RPPNs, coordenação e apoio aos estados de Rondônia, Amazonas e Pará voltadas à análise dos 

Cadastros Ambientais Rurais (CARs) de imóveis rurais localizados em áreas com altas taxas de 

desmatamento, possibilitando a quantificação do passivo ambiental nas propriedades.  

Por fim, são apresentadas algumas considerações acerca da implementação do Plano Nacional, bem 

como os desafios a serem enfrentados nos próximos anos. 
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1. Contexto e Estrutura do Plano Nacional 
 

Combater o desmatamento ilegal e conservar a vegetação nativa num país com dimensões 

continentais como o Brasil não é tarefa fácil e exige esforço coordenado entre diferentes setores e 

instituições. Estes desafios são ainda maiores quando se considera a diversidade de ambientes e os 

diferenters nives de desenvolvimento de cada região brasileira. 

Os esforços realizados anteriormente com os planos de combate ao desmatamento regionais tiveram 

importante papel na redução das taxas por determinado período. No entanto, mais recentemente, o 

que se observa é um recrudescimento do desmatamento, com oscilações a partitr de 2012, sobretudo 

na Amazônia. Para reverter esse quadro, faz-se necessário a adoção de novas estratégias com medidas 

positivas que influenciem novas dinâmicas e incentivem modelos produtivos sustentáveis como 

alternativa à supressão da vegetação nativa, trazendo os diferentes setores da sociedade para atuar 

em conjunto nesta temática. 

Nesse sentido, o novo Plano Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da 

Vegetação Nativa foi elaborado tendo como base cinco grandes eixos, que são: 

1. Tolerância Zero ao Desmatamento Ilegal, que traz ações de fiscalização e combate aos ilícitos 

ambientais, as quais se valem do poder de polícia de determinadas instituições para coibir 

crimes ambientais, grilagem de terras, extração ilegal de madeira e invasão de áreas públicas. 

Neste eixo, além das ações de fiscalização propriamente ditas, foram incluídas também 

medidas para o fortalecimento de sistemas de monitoramento, as quais podem ser resumidas 

nos seguintes objetivos e linhas de ação: 

• Presença institucional em campo 

• Aprimoramento de sistemas de monitoramento e disponibilização de informações 

sobre desmatamentos e incêndios florestais 

• Promover a responsabilização por crimes e infrações ambientais 

• Implementação de medidas efetivas de prevenção e combate a incêndios florestais e 

fortalecimento do manejo integrado do fogo em áreas protegidas 

• Fortalecimento e integração de sistemas de informação desenvolvidos por diferentes 

instituições, como Polícia Federal, Censipam, Ibama, entre outros, e melhor  

qualificação das informações diponiveis 

 

2. Regularização Fundiária e Ordenamento Territorial, que, como o nome já diz, busca resolver 

situações fundiárias pendentes, contribuindo para a identificação e responsabilização de 

eventuais infratores ambientais e redução de conflitos fundiários. Assim, foram agregadas 

nesse eixo as ações voltadas para: 

• Fortalecimento do Incra e promoção da regularização de imóveis rurais localizados em 

terras públicas da União 

• Titulação de assentamentos de reforma agrária 

• Aprimoramento do processo de compensação de reserva legal 

• Destinação de glebas publicas federais 

• Consolidação de unidades de conservação 

• Atualização da regulamentação sobre Zoneamento Ecológico Econôminco do Brasil 
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3. Pagamento por Serviços Ambientais, consiste na remuneração realizada por indivíduos ou 

organizações, públicas ou privadas, de âmbito nacional ou internacional, aos prestadores de 

serviços ambientais, de forma direta ou indireta, monetária ou não monetária. O Governo 

Federal lançou em 2020, o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 

Floresta+, uma ação do MMA para criar, fomentar e consolidar o mercado de serviços 

ambientais, reconhecendo e valorizando as atividades ambientais em todos os biomas 

brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, com foco 

exclusivo em área de vegetação nativa. 

Os serviços ambientais são um conjunto de atividades definidas, efetivas e duradouras que 

proporcionam benefícios ambientais relevantes, resultando em melhoria, conservação ou 

proteção de vegetação nativa.  As diversas atividades de serviços ambientais incluem a 

vigilância, proteção e monitoramento ambiental, combate e prevenção de incêndios, 

conservação de solo, água e biodiversidade, reflorestamento com árvores nativas, 

regeneração natural e restauração ecológica, entre outras. As atividades podem ser realizadas 

por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, por grupo familiar ou 

comunitário, de forma direta ou terceirizada. Quando exercidas de forma relevante, as 

atividades contribuem significativamente para a melhoria dos benefícios ecossistêmicos 

gerados pela natureza. Os benefícios incluem o aumento e manutenção dos estoques de 

carbono, conservação da biodiversidade, polinização, regulação do clima, disponibilidade 

hídrica, ciclagem dos nutrientes, fertilidade e redução da erosão do solo. 

Entre as ações do MMA, pode-se destacar: 

• Implementação do Projeto Floresta+ Amazônia: em fase preparatória de pagamentos, com recursos 

de 500 milhões de reais do Fundo Verde para o Clima (GCF). O projeto irá remunerar diretamente 

pequenos produtores rurais que prestam serviços ambientais em área com excedente de floresta 

nativa ou em área de preservação permanente a ser recuperada. Recursos também serão destinados 

a projetos para comunidades que visam o desenvolvimento de suas atividades ambientais e projetos 

de inovação, que realizam soluções inovadoras para a conservação da floresta.   

• Estruturação do mercado voluntário de créditos de carbono: Alocação de emissões reduzidas para 

projetos privados de carbono florestal (Decreto 10.144 de 28 de novembro de 2019); reconhecimento 

do Mercado Voluntário de Carbono (Resolução CONAREDD+ de 22 de julho de 2020); criação da 

modalidade Floresta+ Carbono (Portaria 518 de setembro de 2020); implementação do Floresta+ 

Carbono (Nota Técnica 379/2021 MMA de abril de 2021). 

• Criação do Floresta+ Empreendedor: o Pagamento por Serviços Ambientais em áreas de floresta nativa 

é um conceito novo e um mercado emergente, é preciso atrelar esse novo conceito ao sistema do 

empreendedorismo brasileiro para criar uma nova economia verde, capacitando líderes 

empreendedores, acelerando pequenas empresas de serviços ambientais e conectando os pequenos 

empreendedores aos pagadores de serviços ambientais. Em parceria com o SEBRAE, o programa terá 

abrangência nacional, com atuação local e atenção às particularidades de cada microrregião do Brasil. 

• Formalização da atividade econômica de conservação de florestas nativas: Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas 0220-9/06 – IBGE. 

• Plataforma digital Floresta+: em fase de desenvolvimento para cadastro dos projetos, conectando 

áreas de floresta nativa preservadas, com quem quer reconhecer e remunerar aqueles que cuidam. 

• Articulação para aprovação do projeto de lei que instituiu a Política Nacional de Pagamento por 

Serviços Ambientais (Lei Nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021). 

• Articulação para implementação da Política de Recuperação da Vegetação Nativa. 
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• Implementação da Estratégia Nacional para Redução de emissões de gases de efeito estufa 

provenientes do desmatamento e da degradação florestal, considerando o papel da conservação de 

estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono 

florestal (REDD+). 

O Pagamento por Serviços Ambientais é essencial para reverter a lógica do desmatamento ilegal, pois 
cria uma alternativa econômica real ao desmatamento para produtores rurais, pequenos agricultores, 
comunidades e populações indígenas que conservam a floresta em pé. 

 

4. Recuperação da Vegetação Nativa, tem fundamental importância para conservação da 

biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos, da produção agrícola e na redução e absorção 

de emissões de carbono, com geração de emprego e renda. Engloba elementos 

complementares para o desenvolvimento de uma economia inclusiva e sustentável, e está 

baseado em ações que envolvem: 

• Desenvolvimento de mecanismos financeiros e incentivos para recuperação da 

vegetação nativa 

• Implementação de ações de recuperação da vegetação nativa, como os Projetos 

Paisagens Sustentáveis da Amazônia e Biodiversidade e Mudança Climática na Mata 

Atlântica 

• Planejamento espacial e apoio à tomada de decisão para a recuperação, conservação 

e valoração da vegetação nativa 

• Regularização ambiental de propriedades, por meio da validação do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) e do apoio a Programas de Regularização Ambiental (PRAs) 

• Promoção de tecnologias de baixo carbono no setor agropecuário 

• Implementação da Iniciativa Regenera Brasil para recuperação de ecossistemas 

nativos 

• Fortalecimento do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) 

 

5. Bioeconomia, voltado para a promoção do uso sustentável dos recursos naturais e 

estruturação de cadeias produtivas inovadoras e com alto potencial de valor agregado. São 

exemplos de algumas linhas de ação que integram esse eixo: 

• Elaboração de Planos de Ação Territorial (PAT) para proteção, conservação e manejo 

da biodiversidade 

• Estruturação e implementação de cadeias produtivas sustentáveis de ecoturismo em 

unidades de conservação e seu entorno 

• Aumento da visitação pública em unidades de conservação 

• Investimentos do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (FNRB) em projetos de 

conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira 

• Implementação de protocolos comunitários (para gestão e negociação de 

Conhecimentos Tradicionais Associados e emissão de documento de consetimento 

prévio informado) em unidades de conservação selecionadas 

• Implementação do Programa Bioeconomia Brasil – Sociobiodiversidade 

• Garantia de mercado para produtos extrativistas que contribuam para a conservação 

ambiental 

• Promoção do manejo florestal sustentável nas Florestas Nacionais 
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• Implementação do Projeto Oportunidades e Desafios da Bioeconomia (ODBio) como 

parte do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia (PACTI 

Bioeconomia) 

• Estruturação e dinamização de Arranjos Produtivos Locais (APLs) com vocação para 

aproveitamento de recursos agroflorestais 

 

2. Monitoramento e Governança do Plano Nacional: Comissão Executiva 
 

A implementação de ações para controle do desmatamento ilegal e para a recuperação da vegetação 

nativa não é de responsabilidade exclusiva do MMA, mas de competência comum entre os diferentes 

setores de governo e unidades da federação. Nesse sentido, foi instituída, por meio do Decreto nº 

10.142, de 28 de novembro de 2019, a Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e 

Recuperação da Vegetação Nativa, que, além do MMA, conta com a participação de representantes 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 

Ministério da Defesa, Ministério da Economia, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério 

do Desenvolvimento Regional. O envolvimento dessas instituições se deve ao fato de que suas áreas 

de atuação guardam estreita correlação com os objetivos do Plano Nacional para Controle do 

Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa. 

Assim, a Comissão Executiva é o espaço de diálogo de formulação de políticas e diretrizes e de 

articulação e integração de ações estratégicas para a prevenção e o controle do desmatamento ilegal 

e para a recuperação da vegetação nativa. Cabe a ela, pois, coordenar e monitorar a implementação 

do Plano Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa e da 

Política e do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. 

Como forma de coordenar os diferentes esforços empreendidos por essas instituições em prol de um 

objetivo comum, qual seja, a redução do desmatamento ilegal e dos incêndios e a recuperação da 

vegetação nativa, foram realizadas, em 2020, quatro reuniões virtuais da Comissão Executiva, as quais 

resultaram, entre outros, nos seguintes encaminhamentos: 

• Aprovação do Balanço de Execução do PPCDAm e PPCerrado 2019 (Resolução nº 4, de 23 de 

junho de 2020); 

• Aprovação do novo Plano Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da 

Vegetação Nativa; 

• Aprovação do Regimento Interno da Comissão Executiva; 

• Criação de três Câmaras Consultivas Temáticas (CCT) para subsidiar os trabalhos da Comissão 

Executiva em assuntos específicos, com os seguintes temas: Prevenção, Controle e Combate à 

Incêndios Florestais (CCT Incêndios – Resolução nº 1, de 23 de abril de 2020), Financiamentos 

para Recuperação da Vegetação Nativa (CCT Recuperação - Resolução nº 2, de 23 de abril de 

2020) e Pagamentos por Serviços Ambientais (CCT PSA - Resolução nº 3, de 23 de abril de 

2020); 

• Aprovação do Plano Operativo do Plano Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e 

Recuperação da Vegetação Nativa (Resolução nº 5, de 18 de novembro de 2020). O Plano 
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Operativo é parte integrante do Plano Nacional, estabelecendo linhas de ação relevantes, 

metas e indicadores para o acompanhamento de seus resultados. 

3. Câmaras Consultivas Temáticas 

3.1 Câmara Consultiva Temática sobre Prevenção e Controle de Queimadas e 
Incêndios Florestais (CCT Incêndios) 

A Câmara Consultiva Temática sobre Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais (CCT 

Incêndios) foi instituída no âmbito do MMA por meio da Resolução nº 1, de 23 de abril de 2020, com 

o objetivo de subsidiar a Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da 

Vegetação Nativa na proposição e adoção de medidas para o aperfeiçoamento das ações de prevenção 

e controle de incêndios florestais e de manejo integrado do fogo, previstas no Plano Nacional e no 

Plano Operativo. 

Durante o ano de 2020 foram realizadas quatro reuniões virtuais da CCT Incêndios (3, 13 e 27 de 

novembro e 11 de dezembro), as quais contaram com a participação de representantes do MMA, 

MAPA, Ibama e ICMBio. Para finalizar o Plano de Trabalho da CCT Incêndios, foram necessárias ainda 

outras três reuniões, também virtuais, que aconteceram entre janeiro e fevereiro de 2021. Como 

resultado, foram estabelecidas as seguintes atividades: 

i) Articulação para aprovação do Projeto de Lei nº 11.276/2018, que regulamenta o art. 40 da 

Lei nº 12.651/2012 e institui a Política Nacional sobre Manejo Integrado do Fogo - MMA 

O art. 40 da Lei nº 12.651/2012 determina que o Governo Federal deverá estabelecer uma 

Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios 

Florestais, que promova a articulação institucional com vistas na substituição do uso do fogo 

no meio rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais 

e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas. Decorridos quase 10 anos da promulgação 

da lei, até o momento não foi estabelecida uma política em esfera nacional relativa ao manejo 

integrado do fogo. 

No âmbito da CCT Incêndios ficou acordado entre os participantes a importância de a Comissão 

Executiva prestar apoio à regulamentação do referido artigo e promover articulação para a 

aprovação do Projeto de Lei nº 11.276/2018. Trata-se de projeto que tramita no Congresso 

Nacional e que visa promover a articulação interinstitucional para a implementação do manejo 

integrado do fogo, com vistas à redução da incidência e dos danos causados pelos incêndios 

florestais no país, bem como à restauração do papel ecológico e cultural do fogo. 

 

ii) Criação/Desenvolvimento de Sistema de Informações relativas a Queimadas e Incêndios 

Florestais no Brasil – IBAMA e ICMBio 

Durante as discussões iniciais da CCT Incêndios havia a proposta de aprimoramento do Sistema 

Nacional de Informações sobre o Fogo, (Sisfogo), que vem sendo desenvolvido pelo Ibama. 

Esse sistema tem como objetivo sistematizar informações sobre a ocorrência de queimadas e 

incêndios, além de atender aos processos de capacitação e contratação de brigadistas, 

administração de brigadas, manutenção de Relatórios de Ocorrência de Incêndios (ROIs), 

administração de queimas controladas e prescritas o georreferenciamento dos dados 

relacionados ao fogo. Algumas funcionalidades do sistema já estão em operação e são 
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relacionadas aos módulos de configuração, capacitação e contratação. Há, contudo, outras 

funcionalidades que ainda precisam ser desenvolvidas de forma a se ter informação 

sistematizada e melhor qualificada sobre a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no 

Brasil. Dessa forma, entendeu-se pela manutenção das discussões sobre o seu possível 

aprimoramento, concomitante ao diálogo para construção/desenvolvimento de um banco de 

dados que reúna informações relativas ao fogo (queimas prescritas, queimas dos produtores 

e incêndios) e que possa contribuir para eventuais iniciativas para pagamento por serviços 

ambientais (PSA). 

 

iii) Revisão de manuais para prevenção e combate a incêndios florestais em propriedades rurais 

– IBAMA e ICMBio 

Trata-se de atividade que prevê a revisão de manuais já elaborados por instituições de resposta 

para a formação de brigadas, oficiais e voluntárias, e para a sistematização e disseminação de 

recomendações de boas práticas de prevenção e combate aos incêndios e de requisitos e 

critérios mínimos para a formação de brigadas de prevenção e combate aos incêndios 

florestais em propriedades privadas. 

 

iv) Criação de sistema de alerta de fogo via aplicativo colaborativo - MMA 

Para avançar na implementação de um programa voltado à prevenção e ao controle de 

queimadas e incêndios florestais, foi proposta a criação de um aplicativo colaborativo em que 

a população poderá enviar alertas geolocalizados de focos de queimadas e incêndios, atuando 

como brigadas comunitárias voluntárias. Cabe também a esta atividade levantar a 

disponibilidade de recursos que poderiam ser utilizados para este fim. 

 

v) Estabelecimento de protocolos de boas práticas para a prevenção e controle de incêndios 

florestais e manejo integrado do fogo, com vistas à definição de critérios para pagamento por 

serviços ambientais – IBAMA, ICMBio e MMA 

Além da criação e treinamento do aplicativo de alertas, também se verificou a possibilidade de 

incentivar os proprietários rurais que promovam ações (“boas práticas”) que impeçam ou 

dificultem o início e/ou o alastramento dos incêndios em seus imóveis e nas áreas contíguas. 

 

A partir da definição dessas atividades, os representantes da CCT Incêndios elaboraram um Plano de 

Trabalho com o detalhamento de tarefas específicas e prazos para apresentação e entrega de 

produtos à Comissão Executiva, que segue anexo a este documento. 

3.2 Câmara Consultiva Temática de Recuperação da Vegetação Nativa (CCT 
Recuperação) 

A Câmara Consultiva Temática de Recuperação da Vegetação Nativa (CCT Recuperação) foi instituída 

pela Resolução nº 2, de 23 de abril de 2020 da Comissão Executiva, com o objetivo de propor medidas 

para captação de recursos e desenvolvimento de mecanismos financeiros inovadores para incentivar 

a recuperação da vegetação nativa e contribuir para a implementação do Plano Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg). 
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Em 2020 foram realizadas duas reuniões virtuais da CCT Recuperação, as quais contaram com a 

participação de representantes do MMA, MAPA, ME e do MDR. Para a conclusão do plano de trabalho, 

foram realizadas, ainda outras três reuniões virtuais entre janeiro e março de 2021, as quais resultaram 

na definição das seguintes atividades prioritárias: 

i) Divulgar análise econômica da cadeia produtiva da restauração e estratégia de financiamento 

da restauração na Mata Atlântica e atualizar o Guia de financiamento florestal do SFB de 2016; 

ii) Identificar instrumentos existentes e lacunas para atividades de recuperação da vegetação 

nativa; 

iii) Modelagem de uso da Cédula de Produto Rural (CPR) para fins de recuperação 

ambiental/florestal; 

iv) Estabelecer áreas e temas prioritários e fomentar/propor ações a serem apoiadas pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF); 

v) Propor melhorias e adequações ao Plano ABC para fomentar ações de recuperação 

ambiental/florestal e outros sistemas de produção florestal (reflorestamento/manejo 

florestal/Sistemas Agroflorestais (SAFs)/ipê); 

vi) Lançar a Plataforma Águas Brasileiras e selecionar novos projetos de revitalização de bacias 

hidrográficas; 

vii) Identificar e realizar reuniões com instituições parceiras para propor soluções econômicas 

sustentáveis e instrumentos de financiamento de PSA; 

viii) Mapear os projetos de cooperação internacional voltados para a recuperação 

ambiental/florestal, com descrição das atividades, resultados esperados, áreas de abrangência 

e recursos disponíveis de cada projeto. 

 

O Plano de Trabalho, com o detalhamento de tarefas específicas e prazos para apresentação e entrega 

de produtos à Comissão Executiva segue anexo a este documento. 

 

3.3 Câmara Consultiva Temática de Pagamento por Serviços Ambientais (CCT PSA) 

A Câmara Consultiva Temática sobre PSA (CCT PSA) foi instituída por meio da Resolução nº 3, de 23 de 

abril de 2020.  A CCT tem a tarefa de propor subsídios à Comissão Executiva para a adoção de medidas 

para a estruturação do mercado de serviços ambientais. 

Entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021 foram realizadas 5 reuniões da CCT, com foco na 

elaboração do seu plano de trabalho. Destacam-se aqui os dois webinários realizados com a 

participação de implementadores de programas de PSA e coordenadores de políticas públicas 

convergentes com o tema.  

Em dezembro de 2020 foi realizado um webinário com a participação das seguintes instituições: 1) 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, coordenadora do Programa Produtor de Água; 

2) Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA do Espírito Santo, 

coordenadora do Programa Reflorestar; 3) Ministério da Ciência e Tecnologia - MCTI, coordenador do 

Programa Conexão Mata Atlântica; e 4) Biofílica, que implementa projetos de REDD+ no mercado de 
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carbono voluntário. O webinário foi importante para a sistematização de informações, diagnóstico das 

demandas e desafios dos projetos em implementação.  

O plano de trabalho da CCT, documento anexo, prioriza as seguintes atividades: i) realização de 

estudos para o estabelecimento de parcerias com o setor privado para projetos de PSA em unidades 

de conservação de uso sustentável; ii) diálogos para avaliação de parcerias e iniciativas relativas ao 

reconhecimento dos serviços ambientais em programas e políticas públicas; iii) propostas de arranjos 

de PSA para o fomento do mercado voluntário de carbono florestal, no âmbito do Floresta+ Carbono. 

4. Plano Operativo: atividades realizadas e resultados alcançados 

4.1 Tolerância Zero ao Desmatamento Ilegal 

O eixo Tolerância Zero ao Desmatamento Ilegal é essencialmente voltado para ações de comando e 

controle, entre as quais estão as atividades de monitoramento e fiscalização do desmatamento e dos 

incêndios florestais, sob responsabilidade do Ibama, ICMBio, INPE, Censipam e Polícia Federal. 

Assim, seguindo as linhas de ação estabelecidas no Plano Operativo, temos os seguintes resultados: 

4.1.1 Ações de fiscalização e combate ao desmatamento e repressão a crimes ambientais 

a) Reduzir o desmatamento e aperfeiçoar o controle ambiental em unidades de conservação a partir 

de maior presença institucional em campo: em 2020 o ICMBio realizou 949 ações de fiscalização 

ambiental nas unidades de conservação federais, que resultaram em 2.103 autos de infração 

lavrados, 2.522 apreensões de bens e equipamento, 22.748 dias em campo simultâneos, mais de 

R$ 440 milhões em multas (simples) aplicadas, 625 destruições, 171 demolições e mais de 153 mil 

hectares embargados. 

b) Promover a responsabilização por crimes e infrações ambientais 

É importante ressaltar que a proteção do meio ambiente e a preservação das florestas é de 

competência comum entre União, Estados e Municípios e às três esferas de poder (Executivo, 

Legislativo e Judiciário). Destaca-se que os Estados possuem autonomia para estabelecer e 

implementar suas próprias diretrizes de controle e combate ao desmatamento ilegal nas áreas sob 

suas jurisdições, inclusive através de aportes de novos recursos financeiros oriundos de Fundos 

Constitucionais. Especificamente associado ao fundo dos recursos recuperados da Petrobras a 

partir da operação Lava Jato, foi expedido o Ofício-Circular Nº 5/MMA, de 14 de janeiro de 2020, 

anexo 9 (0539816), endereçado aos 9 (nove) governadores dos Estados da Amazônia Legal, 

destacando que: “de acordo com a Decisão do Supremo Tribunal Federal, o emprego dos recursos 

deverá atender ao prescrito no item “1.2 AMAZÔNIA LEGAL”, constante da ADPF nº 568 (anexo II), 

(p. 26), ou seja, deverão ser “destinados à prevenção, fiscalização e ao combate do desmatamento, 

incêndios florestais e ilícitos ambientais na Amazônia Legal, inclusive na faixa de fronteira.” O valor 

disponibilizado deve ser empregado dentro dos planos estaduais que deram a direção do recurso. 

Dada a competência comum e compartilhada, o Ministério do Meio Ambiente está em 

comunicação com os 9 estados da Amazônia Legal referente a aplicação desses recursos. 
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No que toca às ações sob responsabilidade da Polícia Federal, foram iniciadas as atividades dos 

Grupos de Investigação Ambientais Sensíveis (GIASEs), com importante repercussão no combate 

ao crime organizado, notadamente na Amazônia. Como resultados dessas atividades, temos que, 

em 2020, foram deflagradas 407 operações policiais de combate a crimes ambientais que 

resultaram na apreensão de cerca de 42 milhões de reais em bens e na prisão de 3.846 pessoas. 

Além disso, foram instaurados mais de 60 mil inquéritos policiais, dos quais quase 50 mil foram 

relatados e outros estão em fase de investigação. 

Da parte do Ibama, das 1.171 operações planejadas para 2020, foram executadas 650, que 

resultaram em 1.549 embargos decorrentes de infrações ambientais e mais de 250 mil hectares 

embargados. A redução na atuação da fiscalização do Ibama se deu, em grande medida, em razão 

da adoção de medidas de enfrentamento à pandemia do novo Corona vírus (Covid-19), as quais 

incluíram, entre outras, a redução do número de servidores aptos ao exercício do poder de polícia 

por se enquadrarem em grupos de risco. Com isso, foram canceladas cerca de 40% das operações 

planejadas para o ano. 

Com relação à punibilidade por infrações ambientais, foram expedidas, em 2020, 2.566 decisões de 

1ª instância, interlocutórias, recursais e revisionais nos processos que se encontravam no passivo; 

581 decisões de processos julgados em definitivo (em grau recursal de desprovimento e revisionais 

improcedentes); e outras 1.575 decisões de processos com autuação mantida. Foram ainda 

arrecadados mais de 97 milhões de reais em multas, referentes a 75 mil autos de infração, 

conforme quadro abaixo. 

Descrição (Penalidade pecuniária) Valor R$ Quantidade 

Cadastro Técnico Federal 5.388.514,44 4.808 

Ordenamento urbano e Contr. Patrimonial 229.446,82 239 

Unidades de conservação 353.816,48 120 

Fauna 6.512.213,68 19.005 

Flora 38.719.875,30 30.399 

Controle ambiental 41.272.190,98 13.087 

Pesca 2.774.001,61 5.782 

Ecossistema 342.159,91 615 

Organismos Geneticamente Modificados e Biopirataria 641.895,49 544 

Outras 1.000.377,50 1.272 

Total 97.234.492,21 75.871 

 

Importante ressaltar que durante 2020, a despeito da pandemia do Covid-19 e da dificuldade inicial 

para delimitar a equipe de apoio à elaboração das decisões presidenciais, houve melhora relativa 

na qualidade técnica das instruções que subsidiam os julgamentos, decorrente da publicação da 

Portaria nº 1.369, de 16 de junho de 2020, que instituiu, no âmbito do Ibama, a Equipe Nacional de 

Instrução (Enins) de processos de apuração de infrações ambientais, regulamentou o seu 

funcionamento e estabeleceu normas procedimentais complementares. 
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4.1.2 Ações de prevenção e combate aos incêndios florestais 

a) Implementar o Programa de Brigadas Federais em áreas federais prioritárias: em 2020 foram 

contratados 3.430 brigadistas para atuação em atividades de prevenção e combate aos incêndios 

florestais em todo o Brasil, sendo 1480 brigadistas contratados pelo Ibama e 1.950 pelo ICMBio. No 

total, aproximadamente 223.000 km² de áreas federais estiveram sob proteção contra os incêndios 

florestais (Ibama). 

Também foram implementadas cinco operações de combate ampliado (Nível 3), que contaram com 

a atuação de outras instituições governamentais, além do Ibama e do ICMBio: Pantanal Norte 

(CBM-MT, Marinha do Brasil, SEMA-MT, Funai, Força Nacional); Pantanal Sul (CBM-MS, Marinha do 

Brasil, Funai, Força Nacional); Xingu (Funai); Maranhão (Funai) e Parque Nacional Chapada dos 

Veadeiros (CBM-GO). Além disso, foram realizadas 36 operações de nível 2 em parceria com o 

ICMBio, Exército Brasileiro/GLO, Funai, prefeituras, Secretarias de Meio Ambiente (SEMAs) e 

Corpos de Bombeiros Municipais (CBMs). 

b) Implementar o Manejo Integrado do Fogo em áreas federais prioritárias (unidades de conservação 

federais e terras indígenas): em 2020 o Ibama realizou queimas prescritas em 32 terras indígenas 

e um território quilombola nos estados de GO, MA, MT, TO e RR, resultando em mais de 10 milhões 

de hectares de áreas federais manejadas (ou 104.474 km2). Além disso, foram realizadas 3.717 

atividades de interagências, prevenção, educação ambiental, capacitação, sistemas agroflorestais 

e recuperação de áreas degradadas pelo fogo ou para proteção contra o fogo, as quais também 

integram o conceito de manejo integrado do fogo. A área manejada em unidades de conservação 

federais, sob responsabilidade do ICMBio, foi de cerca de 203 mil hectares, distribuídos em 113 

unidades de conservação (33% do total de unidades de conservação sob responsabilidade do 

ICMBio). 

c) Disseminar metodologias, procedimentos e ferramentas para prevenção e combate aos incêndios 

florestais: atividade proposta no Plano Operativo que foi largamente discutida na CCT Incêndios, 

que deliberou pela alteração para Revisão de manuais para prevenção e combate a incêndios 

florestais em propriedades rurais, e deverá ser realizada em 2021. 

d) Apoiar a regulamentação do art. 40 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa: Projeto de Lei que institui a Política Nacional de Manejo Integrado 

do Fogo segue parado na Câmara dos Deputados desde o dia de sua apresentação, 27 de dezembro 

de 2018. Diante do aumento na incidência de incêndios florestais no ano de 2020, particularmente 

no Pantanal, em dezembro deste ano, houve requerimento para tramitação do projeto em regime 

de urgência. Direcionando esforços neste sentido, uma das principais atividades da CCT de 

Incêndios consiste na Articulação para aprovação do Projeto de Lei nº 11.276/2018, que 

regulamenta o art. 40 da Lei nº 12.651/2012, e institui a Política Nacional de Manejo Integrado do 

Fogo. 

4.1.3 Aprimoramento de Sistemas de Informação e Monitoramento 

a) Fortalecer e aperfeiçoar os sistemas de monitoramento e disponibilização de informações para 

prevenção e controle dos incêndios florestais: trata-se de atividade de responsabilidade do Ibama, 
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que prevê o aprimoramento do Sistema Nacional de Informações sobre Incêndios e Queimadas 

(Sisfogo). O Sisfogo teve início em 2018, com o objetivo de sistematizar, em uma única plataforma, 

informações sobre processos de capacitação e contratação dos brigadistas, gestão de brigadas, 

inclusão e manutenção de Relatórios de Ocorrência de Incêndios (ROIs), gestão das autorizações 

para queima controlada e o georreferenciamento dos dados relacionados ao fogo. Atualmente, 

apenas o módulo de capacitação está operante. Em 2020 foram realizadas tratativas para a 

transferência do Sisfogo para o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), haja vista a 

incapacidade da empresa de software contratada pelo Ibama em dar seguimento ao 

desenvolvimento dos demais módulos. 

Ademais do Sisfogo, o INPE manteve o monitoramento operacional de focos de queimadas por 

meio de imagens diárias de dez satélites, com dados e relatórios apresentados no Portal Queimadas 

e disponibilizados para diferentes instituições federais (Ibama, ICMBio, Ciman, Censipam, Operação 

Verde Brasil 2, ONS, ANEEL), secretarias estaduais de meio ambiente, e a milhares de usuários 

diversos. Também foram gerados mapas diários de análise e previsão para até cinco dias do risco 

meteorológico de fogo, estimativa mensal de área queimada com resolução 1 km para todo país e 

de 30m para o Cerrado. 

b) Produzir alertas de desmatamento a partir de imagens radar do sistema SIPAMSAR: O sistema 

SIPAMSAR que está em constante aprimoramento e evolução, gera informações (alertas) para o 

monitoramento efetivo do desmatamento em áreas de maior pressão da Amazônia, principalmente 

entre os meses de outubro e abril, época de maior incidência de chuvas na Amazônia. Essas 

informações são disponibilizadas para os órgãos de fiscalização ambiental, como Ibama e ICMBio e 

Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. Em 2020, o Censipam também realizou os testes com as 

imagens da constelação de microssatélites da empresa finlandesa ICEYE. As constelações de 

satélites de menor porte oferecem imagens de maior resolução e revisita mais frequente, 

permitindo uma atuação mais ágil dos órgãos de combate. Os resultados foram promissores e foi 

iniciada a fase de implementação na cadeia de processamento para emissão dos alertas em 2021. 

c) Elaborar e divulgar o mapeamento TZero de áreas de desmatamento, floresta e não floresta, a 

partir de imagens de radar (Sentinel 1-10 metros) 

A metodologia para geração de uma camada base de desmatamento para toda a Amazônia Legal, 

denominada “TZero”, foi desenvolvida para melhorar acurácia dos alertas de desmatamento na 

região. O mapeamento com a tecnologia SAR foi concluído para o Acre e deverá contribuir para a 

geração dos alertas naquele estado. Após a geração do mapeamento “TZero”, contudo, o Censipam 

optou por atualizar os mapeamentos de uso e cobertura da terra nas áreas desflorestadas do bioma 

Amazônia, com o objetivo de produzir novos mapas para as áreas desflorestadas. Esta atividade 

será realizada em parceria com a Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA).  

Ademais, o Censipam também firmou nove Acordos de Cooperação com as Secretarias Estaduais 

de Meio Ambiente (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins) para disponibilização de análises e informações de monitoramento do desmatamento 

para todos os estados da Amazônia. 

d) Monitorar periodicamente a supressão da vegetação nativa para todos os biomas brasileiros: Em 

2020 o INPE elaborou mapas anuais de desmatamento para a Amazônia e Cerrado (Prodes), a partir 
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das séries históricas já disponíveis. As séries históricas para os outros biomas já foram iniciadas pelo 

Projeto Biomas e deverão ser concluídas em 2022, quando serão elaborados os respectivos mapas 

anuais. Também foram elaborados 24 mapas dos agregados mensais da supressão de vegetação 

nativa com imagens WFI (Deter), sendo 12 para a Amazônia e 12 para o Cerrado; e mapas bimestrais 

de hotspots de supressão da vegetação nativa, sendo seis para a Amazônia e seis para o Cerrado. 

Além dos dados disponibilizados pelo Prodes e Deter, o INPE também disponibilizou dados de 

desmatamento para todos os biomas, via plataforma Terrabrasilis, o que permitiu a integração de 

banco de dados geográficos, sem necessidade de interação humana. 

e) Monitorar diariamente os hotspots da supressão de vegetação nativa (Deter Intenso): Em 

dezembro de 2020 foi firmado Termo de Execução Descentralizada (TED) entre Censipam e 

Embrapa Tecnologia para retomada do projeto TerraClass e elaboração de quatro novos 

mapeamentos, referentes aos anos-base 2018, 2020, 2021 e 2022. Tratativas também foram 

iniciadas para a integração do programa Deter Intenso ao SIPAMSAR. As atividades previstas no 

TED terão início em 2021. 

f) Aprimorar a troca de informações e fornecer insumos para atuação das forças mobilizadas na 

Operação Verde Brasil 2: Em 2020 foi criado o Grupo Integrado para Proteção da Amazônia, 

formado por representantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Agência Nacional de 

Mineração (ANM), Ibama, ICMBio, Incra, INPE, Funai, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) e Serviço Florestal Brasileiro (SFB). O objetivo do grupo é reunir sistemas, bases de dados, 

imagens de satélites e informações de campo e realizar análises e elaborar relatórios em apoio às 

das ações das Forças Armadas e equipes de fiscalização durante a Verde Brasil 2. Em 2020 foram 

elaborados 36 relatórios semanais, totalizando 4.780 pontos com priorização de indicação de áreas 

ativas para combate ao desmatamento. 

 

Algumas considerações sobre as ações do Eixo Tolerância Zero ao Desmatamento Ilegal e aos 

Incêndios Florestais 

Não resta dúvida de que a pandemia provocada pelo Corona vírus afetou drasticamente a atuação de 

várias instituições em 2020. Esse foi o caso, por exemplo, dos estados, da Polícia Federal, do Ibama e 

do ICMBio, que atuam diretamente na repressão aos crimes ambientais. Também foi entrave para o 

desenvolvimento de ações de prevenção (sensibilização, educação ambiental, realização de queimas 

prescritas, entre outros) e de capacitação de profissionais para o combate aos incêndios florestais, 

realizadas anualmente pelo ICMBio e pelo Ibama. 

Por outro lado, deve-se destacar, também, alguns avanços alcançados no ano, como a assinatura, pela 

Polícia Federal, de contrato com a Planet Labs, para acesso a imagens de alta resolução, que permitirão 

o aperfeiçoamento das perícias, investigações e operações de combate aos crimes ambientais e ao 

crime organizado. Acredita-se que com essa iniciativa, haverá aprimoramento das ações e melhoria no 

desempenho das atividades previstas no Plano Operativo, uma vez que os produtos obtidos com essas 

imagens deverão aportar possibilidades de avanço e aprofundamento das investigações, bem como, 

celeridade nas respostas aos crimes contra o meio ambiente. Da mesma forma, a autorização 

concedida para a realização de novo concurso público e o consequente ingresso de novos policiais 

federais no ano de 2022 é outro ponto de destaque para o aprimoramento das atividades. 
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4.2 Regularização Fundiária e Ordenamento Territorial 

As ações previstas nos eixos Regularização Fundiária e Ordenamento Territorial estabelecem diretrizes 

para a melhoria do uso e ocupação do território, da destinação de terras públicas e dos processos de 

compensação de Reserva Legal, além do fortalecimento da gestão de áreas protegidas. Para isso as 

principais instituições federias responsáveis pela gestão de áreas públicas (Incra/Mapa, ICMBio/MMA, 

Funai/MJSP), além do ME, destacaram suas atividades que contribuem para o alcance dos objetivos 

propostos nestes eixos. 

Seguindo as linhas de ação estabelecidas no Plano Operativo, os resultados obtidos no ano de 2020 

foram: 

4.2.1 Fortalecer o INCRA e promover a efetiva implementação da Regularização Fundiária de terras 

públicas da União e do INCRA e a Titulação dos Assentamentos de Reforma Agrária por meio da 

execução de ações integradas e coordenadas 

Em 2020 foi publicado o Decreto nº 10.592, de 24 de dezembro de 2020, que regulamenta a Lei nº 

11.952, de 25 de junho de 2009, para dispor sobre a regularização fundiária das áreas rurais situadas 

em terras da União, no âmbito da Amazônia Legal, e em terras do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, por meio de alienação e concessão de direito real de uso de imóveis. O decreto é um 

marco importante na evolução e na modernização do processo de regularização fundiária do país. Ele 

moderniza o processo e permite a utilização da tecnologia desde o início do processo com cruzamento 

dos bancos de dados e com a utilização do sensoriamento remoto. O regulamento ainda traz o 

Cadastro Ambiental Rural - CAR como documento obrigatório para requerer a regularização da 

ocupação. 

Destaca-se ainda, no ano de 2020, que as campanhas realizadas nos estados da Amazônia Legal 

resultaram na emissão de 69.368 documentos titulatórios. 

Ainda nesta linha de ação, foram definidas metas para entrega de 300.000 documentos da titulatórios 

até o ano de 2023. Ressalta-se que o resultado alcançado em 2020 de 109.112 documentos titulatórios 

emitidos associado a meta estabelecida para 2021 de 134.157 documentos, já representam boa parte 

da meta estimada para 2023. 

Para ajudar na reestruturação do Incra foi criado o Grupo de Titulação e 1.259 servidores temporários 

foram contratados. Quanto a restruturação do INCRA destaca-se a implementação do Plano de 

Transformação Digital a Plataforma de Gestão de Terras foi unificada, permitindo a interoperabilidade 

dos sistemas. Estrutura orçamentária da autarquia foi ajustada de forma a permitir o alcance das metas 

e resultados prioritários, considerando sua atuação em todo o território nacional. 

4.2.2 Elaborar e implementar uma política de melhoria do processo de Compensação de Reserva 

Legal 

A Compensação de Reserva Legal (CRL) é uma opção não onerosa para o ICMBio, e que tem ajudado 

de forma significativa na regularização fundiária das unidades de conservação. Esse processo consiste 

na doação de áreas situadas no interior das unidades de domínio público, pendentes de regularização 

fundiária, ao órgão ambiental competente, com o fim de averbá-la como reserva legal de imóvel 
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situado fora de seus limites, regularizando, assim, o seu passivo ambiental, nos termos do inciso III, § 

5º, art. 66, da Lei nº 12.651/2012. 

No ano de 2020, a Coordenação de Compensação de Reserva Legal do ICMBio trabalhou em um texto 

para atualização da Instrução Normativa n° 5 de 2016, com o objetivo de aprimorar o processo de 

certificação de áreas para doação ao ICMBio, ampliando em 20% a disponibilidade de imóveis rurais 

aptos para doação pela via da compensação de reserva legal, bem como outros tipos de compensação 

ambiental. Ao incluir outros tipos de compensação, espera-se o crescimento de áreas certificadas com 

fins de doação por compensação de reserva legal em alguns estados específicos, como Minas Gerais, 

e em biomas como Mata Atlântica e Amazônia. A nova Instrução Normativa deve ser publicada no 

primeiro semestre de 2021. 

Desde o ano de 2012, foram certificados aproximadamente 842.900 hectares em 48 unidades de 

conservação, sendo adquiridos pelo ICMBio um total aproximado de 64.790 hectares. No ano de 2020 

foram analisados 611 processos de compensação de reserva legal, e 117 imóveis rurais foram 

certificados com fins de CRL, o que representa um total de 205.563 hectares considerados aptos para 

serem doados futuramente ao ICMBio. Vale lembrar que a doação com fins de CRL independe do 

ICMBio, pois é uma negociação feita entre particulares. 

 

4.2.3 Planejar a destinação, uso e ocupação das áreas não destinadas em glebas públicas federais 

Em 2020 foram realizadas duas reuniões no âmbito da Câmara de Destinação de Terras Públicas, criada 

pelo Decreto nº 10.592/2020. A Câmara tem como atribuição atuar, de maneira articulada, na gestão 

do patrimônio público e convergir ações de destinação e promoção de políticas públicas. A Secretaria-

Executiva da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais 

Rurais é exercida pela Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Mapa. 

A definição de metodologias para verificação de áreas não destinadas e o planejamento da destinação, 

uso e ocupação das áreas não destinadas em glebas públicas federais são assuntos tratados pela 

Câmara. A discussão destes temas na Câmara deve contribuir para o alcance dos resultados, definidos 

no Plano Operativo, que são a definição de uso e ocupação do território e a redução da ocupação 

desordenada e da grilagem de terras. 

 

4.2.4 Monitoramento da gestão das Unidades de Conservação 

Esta linha de ação tem como resultado esperado a ampliação da capacidade de monitoramento do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e do número de unidades de 

conservação sendo avaliadas por ferramentas de avaliação de efetividade. Para esse monitoramento 

e avaliação, o ICMBio conta atualmente com 3 ferramentas: o Sistema de Análise e Monitoramento de 

Gestão (SAMGe), institucionalizado pela Portaria nº 306, de 31 de maio de 2016, que visa analisar e 

monitorar a efetividade de gestão das unidades de conservação; o sistema Tracking Tool, ferramenta 

on-line de avaliação da efetividade da gestão nas unidades de conservação do Programa Áreas 

Protegidas da Amazônia (Arpa); e a Ferramenta de Avaliação de Unidades de Conservação (FAUC). 
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Em 2020 as atividades realizadas para promover a ampliação do monitoramento e da avaliação de 

efetividade das unidades de conservação foram a divulgação, as orientações e o preenchimento de 

informações nos três sistemas de monitoramento e avaliação: SAMGe, tracking Tool e FAUC. 

Número de unidades de conservação que utilizam: 

✓ SAMGe: 545 unidades, sendo 323 Federais; 216 Estaduais e 6 Municipais; 

✓ Tracking Tool: 25 unidades das 30 apoiadas pelo Projeto GEF MAR (dessas 30, 28 também 

utilizam o SAMGe); 

✓ FAUC: 117 unidades apoiadas pelo Programa ARPA. 

 

4.2.5 Atualizar regulamentação sobre Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

Essa linha de ação inclui a revisão do Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002, atualização dos critérios 

para elaboração e aprovação do ZEE, padronização das iniciativas de ZEE em âmbito nacional e 

disponibilização de informações para implementação de políticas e instrumentos de planejamento 

territorial. O planejamento das ações e as tratativas iniciais se iniciaram ainda em 2020 e sua conclusão 

é prevista para o final de 2021. 

4.3 Pagamento por Serviços Ambientais 

4.3.1 Estabelecer normas e regulamentos de Pagamentos por Serviços Ambientais: acompanhar a 

tramitação no Congresso Nacional do Projeto de Lei que estabelece a Política Nacional de 

Pagamentos por Serviços Ambientais 

Durante 2020, o MMA realizou centenas de reuniões com Organizações não Governamentais, setor 

privado, estados, governo federal e congresso nacional a fim de criar e consolidar o mercado de 

Pagamento por Serviços Ambientais. Como resultado desta consulta e mobilização entorno do tema, 

o MMA criou a Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais (Decreto 10.455/2020), cujas 

competências são:  

I - formular e coordenar estratégias e políticas para: 

a) a prevenção e o controle do desmatamento ilegal, dos incêndios florestais e das queimadas; 

b) a recuperação, o uso sustentável e a redução da degradação da vegetação nativa; 

c) a redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação 

florestal; e 

d) a conservação dos estoques de carbono florestal e manejo sustentável de florestas e o aumento de 

estoques de carbono florestal - REDD+ no bioma Amazônia; 

II - propor políticas e estratégias para promover o desenvolvimento sustentável em bases territoriais; 

III - apoiar a disseminação de tecnologias sustentáveis e boas práticas com vistas à conservação dos 

solos, das águas, da vegetação nativa e da biodiversidade; 
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IV - propor políticas e estratégias para promover e fomentar os serviços ambientais; 

V - exercer as competências estabelecidas nos incisos I ao IV nos biomas brasileiros; 

VI - propor e avaliar políticas e iniciativas e definir estratégias para a implementação de programas e 

projetos relacionados com: 

a) a conservação, o monitoramento e a gestão sustentável dos ecossistemas naturais; e 

b) a recuperação dos serviços ecossistêmicos; e 

VII - fornecer subsídios técnicos ao Ministro de Estado e ao Secretário em negociações e eventos 

internacionais relacionados aos temas de sua competência. 

Considerando a importância que o MMA atribuiu a agenda de serviços ambientais e seu esforço de 

articulação junto ao Congresso e a Sociedade Civil durante o ano de 2020, foi aprovada, em 13 de 

janeiro de 2021, a Lei nº 14.119, que institui a Política Nacional e o Programa Federal de Pagamento 

por Serviços Ambientais (PNPSA e PFPSA, respectivamente). Com a aprovação, quem realiza atividades 

para cuidar da sua reserva legal, da sua área de proteção permanente e de diversas outras áreas de 

vegetação nativa, poderão ser reconhecidos e remunerados. 

A PNPSA garantiu segurança jurídica ao definir claramente os conceitos para serviços ecossistêmicos, 

serviços ambientais, pagadores e provedores de serviços ambientais. Também foram estabelecidas as 

principais modalidades de PSA, dentre as quais destacam-se: o pagamento direto, a compensação 

vinculada a certificado de redução de emissões por desmatamento e degradação, a Cota de Reserva 

Ambiental (CRA) e os títulos verdes. A definição das principais modalidades deverá fortalecer os 

projetos e ações em desenvolvimento nos três níveis federativos, além de criar oportunidades para o 

surgimento de novas modalidades de PSA. 

A Lei criou, ainda, o Programa Federal de Pagamentos por Serviços Ambientais (PFPSA) para efetivar a 

PNPSA relativamente ao pagamento de serviços ambientais pela União. Mantendo a harmonia com as 

disposições prévias do Código Florestal (art. 41, Lei nº 12. 651/2012), o programa federal deverá 

priorizar a contratação de serviços ambientais providos por comunidades tradicionais, povos 

indígenas, agricultores familiares e empreendedores familiares rurais definidos nos termos da Lei nº 

11.326, de 24 de julho de 2006.  

Em relação aos imóveis privados, foram definidos como beneficiários do PFPSA os imóveis rurais 

inscritos no CAR, os imóveis urbanos em conformidade com o plano diretor do município e as Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). Percebe-se que, por um lado, a norma determinou o uso 

do PSA como ferramenta de apoio à consolidação de instrumentos de regularização ambiental e 

ordenamento territorial; por outro, destacou e propôs o incentivo às iniciativas voluntárias de 

conservação no nível da propriedade. 

Destaca-se que a lei é um instrumento importante, que conta com estruturas necessárias para trazer 

segurança jurídica para o mercado de serviços ambientais. Uma delas é a criação de instância de 

governança por meio de um colegiado para a tomada de decisão e o estabelecimento de áreas 

prioritárias para o direcionamento eficiente de recurso público. Ao mesmo tempo, a lei também 
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incentiva surgimento do mercado privado com segurança, de forma liberal e independente, com seus 

variados arranjos e seus contratos, proporcionando escala e fomentando iniciativas. 

4.3.2 Implementar o Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais - Floresta + 

Em linha com os debates ocorridos com a sociedade e no Congresso Nacional, o MMA publicou a 

Portaria nº 288, de 02 de julho de 2020, que instituiu o Programa Nacional de Pagamentos por Serviços 

Ambientais, ou Programa Floresta+, focado em conservação de vegetação nativa. O programa busca 

criar e fomentar o mercado de pagamentos por serviços ambientais em áreas mantidas com cobertura 

de vegetação nativa e promover a articulação de políticas públicas de conservação e proteção da 

vegetação nativa e de mudança do clima. 

Diretrizes estratégicas do Programa Floresta+ 

✓ Firmar parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais ou internacionais; 

✓ Fomentar acordos setoriais para a geração de demanda por serviços ambientais; 

✓ Fomentar ações de cooperação internacional; 

✓ Promover a captação de recursos internacionais de pagamentos por resultados para fomentar 
políticas públicas a fim de fortalecer o mercado de pagamentos por serviços ambientais; 

✓ Fomentar as boas práticas metodológicas de valoração, verificação, validação, certificação e 
monitoramento de serviços ambientais; 

✓ Promover o registro e a integração de dados dos projetos de serviços ambientais; 

✓ Fomentar o desenvolvimento de ferramenta digital para o pagamento de serviços ambientais; 

✓ Divulgar projetos de pagamentos por serviços ambientais; 

✓ Implementar o projeto piloto de pagamentos por serviços ambientais "Floresta+" na 
Amazônia Legal com recursos provenientes de Pagamentos por resultados de REDD+. 

 

4.3.3 Implementar a Estratégia Nacional de REDD+ 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) reconheceu a importância 

das florestas tropicais e desenvolveu um arcabouço robusto para recompensar financeiramente os 

países detentores de florestas que as protejam, instrumento conhecido como REDD+. Esse arcabouço, 

conhecido como Marco de Varsóvia para REDD+, foi plenamente implementado pelo Brasil de forma 

pioneira. 

O Brasil, em comparação às diversas grandes economias, já possui uma economia de baixo carbono e 

o setor de Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (LULUCF, em inglês), é um importante 

vetor para essa transição. Com a redução do desmatamento, o perfil de emissões do Brasil foi alterado 

drasticamente. Passamos de um patamar de emissões de 2.738.340,49 Gg CO2e em 2005, para um 

total de emissões de 1.368.151,90 Gg CO2e em 2015, uma redução de quase 50%.  

Em função da implementação da Estratégia Nacional para REDD+, os esforços de combate ao 

desmatamento no nível doméstico vêm sendo apresentados no contexto internacional. Perante a 

UNFCCC, o Brasil já possui mais de 6 bilhões de tCO2 em reduções de emissões provenientes de 

desmatamento no bioma Amazônia entre os anos de 2006 e 2015, que estão disponíveis para 

recebimento de pagamentos por resultados de REDD+. Ainda, estão em processo de avaliação 
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resultados de redução de emissões por desmatamento referentes aos anos 2016 e 2017 para o bioma 

Amazônia e aos anos 2011 a 2017 para o bioma Cerrado, que totalizarão cerca de 2 bilhões de tCO2 

em redução de emissões por desmatamento nos dois biomas. 

Além do reporte internacional, a ENREDD+ tem como vertente de atuação disciplinar a captação de 

recursos internacionais de pagamentos por resultados e sua distribuição no território nacional. Em 5 

anos de implementação da ENREDD+ (2016 – 2020) foi possível definir uma estratégia descentralizada 

de captação de recursos de pagamentos por resultados de REDD+. Entidades brasileiras interessadas 

em captar pagamentos por resultados de REDD+ pelo País devem atender a diretrizes, regras e critérios 

de elegibilidade definidos em resolução. Os estados do Acre e do Mato Grosso e o Ministério do Meio 

Ambiente foram declarados elegíveis e estão habilitados a captar pagamentos por resultados de 

REDD+. 

Com os recursos de REDD+, uma série de atividades florestais podem ser apoiadas. A abordagem 

brasileira para a mobilização de recursos e distribuição de benefícios é a criação de uma cesta de 

incentivos positivos à floresta em pé. Espera-se, ao diversificar as formas de distribuição de benefícios, 

a complementaridade entre os instrumentos financeiros disponíveis. 

Visando inovar na utilização de recursos de REDD+, o governo brasileiro teve, em 2019, um projeto de 

USD 96 milhões aprovado pelo Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês), que está 

possibilitando o desenvolvimento de um programa piloto de pagamentos por serviços ambientais na 

Amazônia Legal, o Projeto Floresta+ Amazônia, descrito adiante. 

Ainda em 2019, o Decreto 10.144/2019, reestabeleceu a CONAREDD+, atualizando sua composição e 

forma de atuação. A partir de 2020 a Comissão Nacional passou a ter um caráter mais estratégico e 

executivo, formado por membros da administração pública federal, da administração pública estadual 

e da sociedade civil organizada, com a possibilidade de ampliação do engajamento de outros atores 

relevantes como convidados ou como membros de Grupos de Trabalho Técnico a serem criados pela 

CONAREDD+. 

Outro aspecto fundamental da recriação da CONAREDD+ é a revisão de suas competências, 

possibilitando a ampliação de atuação e as possibilidades de captação de recursos para a conservação 

florestal, visando o engajamento do setor privado na agenda. Por meio da Resolução nº 3, de 22 de 

julho de 2020, foi reconhecida a importância do mercado voluntário de carbono, permitindo assim a 

alocação de projetos privados para o setor de carbono de floresta nativa. Essa resolução fundamentou 

a criação da modalidade Floresta+ Carbono (Portaria nº 518/2020), no âmbito do Programa Floresta+, 

com o objetivo de incentivar o mercado voluntário, público e privado, de créditos de carbono de 

floresta nativa.   

Ainda, as resoluções 1 e 2 de 22 de julho de 2020, criaram o Grupo de Trabalho Técnico sobre 

Salvaguardas e sobre Mensuração, Relato e Verificação de resultados de REDD+, respectivamente.  

Projeto Floresta+ Amazônia 

O projeto-piloto Floresta+ Amazônia, baseado em pagamentos por resultados de REDD+, foi concebido 

em um formato, escopo e magnitude de recursos que são inéditos na modalidade de pagamento por 

serviços ambientais, com recursos pagos diretamente a pequenos produtores rurais e indiretamente 

a comunidades e populações indígenas. 
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O Fundo Verde para o Clima (GCF, em inglês) aprovou, em outubro de 2017, um programa piloto para 

pagamentos por resultados de REDD+. Neste Programa, o GCF disponibiliza até USD 500 milhões para 

países em desenvolvimento que comprovarem reduções de emissões provenientes de desmatamento 

e degradação florestal. Tendo em vista que o Brasil cumpre o Marco de Varsóvia para REDD+ e possui 

resultados reconhecidos pela UNFCCC, ele foi um dos países elegíveis para acessar aos recursos desse 

programa. 

Desta forma, desde o lançamento do programa piloto do GCF, o Ministério do Meio Ambiente envidou 

esforços para atender às exigências da chamada do GCF e acessar parte de seus recursos. O primeiro 

passo foi a identificação do PNUD como a entidade acreditada ao GCF que atua no Brasil e que melhor 

atendeu às necessidades e ao planejamento do MMA, após foram submetidos todos os documentos 

necessários à aprovação de uma proposta, destacando-se a Nota Conceitual, a Proposta de 

Financiamento e o Quadro de Gestão Ambiental e Social. 

Os 96 milhões de dólares recebidos pelo PNUD estão sendo utilizados para criar um Programa Piloto 

de Incentivo aos Serviços Ambientais para a Conservação e Recuperação da Vegetação Nativa 

(Floresta+) e para fortalecer a implementação da ENREDD+ no Brasil. Por isso, será fundamental na 

implementação do Código Florestal e no controle do desmatamento no bioma Amazônia, contribuindo 

para alcançar os objetivos da ENREDD+ e da NDC do Brasil e também melhorando os resultados já 

alcançados pelo Brasil na redução do desmatamento.  

O Programa Piloto Floresta+ vai funcionar por meio de modalidades de distribuição de recursos, tais 

como:  

a) Modalidade 1 (Floresta+ Conservação): pagamentos diretos para os proprietários e posseiros 

de imóveis rurais de acordo com a classificação do item V, do artigo 3º, do Código Florestal 

(Lei nº 12.651/2012), com o objetivo de conservar remanescentes de vegetação nativa 

adicionais aos requisitos legais; 

b) Modalidade 2 (Floresta+ Recuperação): pagamentos diretos para os proprietários e posseiros 

de imóveis rurais de acordo com a classificação do item V, do artigo 3º, do Código Florestal 

(Lei nº 12.651/2012), com o objetivo de recuperar Áreas de Preservação Permanente (ex. 

matas ciliares, topos de montanhas e declives íngremes); 

c) Modalidade 3 (Floresta+ Comunidades): apoio a associações e entidades representativas dos 

povos indígenas e dos povos e comunidades tradicionais; e 

d) Modalidade 4 (Floresta+ Inovação): apoiar ações e medidas inovadoras para desenvolver, 

implementar e alavancar políticas públicas de conservação e recuperação da vegetação nativa. 

Desta forma, o mecanismo proposto pelo Floresta+ de pagamentos por serviços ambientais reconhece 

e valoriza a contribuição dos agricultores e povos indígenas e comunidades tradicionais para a 

conservação, bem como promove a recuperação florestal e incentiva ações e tecnologias inovadoras 

no setor florestal. 

Em complementação ao Floresta+, uma pequena parte dos recursos do Projeto (menor que 10%) será 

reinvestida na melhoria da implementação da ENREDD+, contribuindo com o sistema de 

monitoramento florestal para todo o território brasileiro, com o atendimento às salvaguardas de 

REDD+, com a governança e com as capacidades institucionais. As atividades seguirão o calendário e 

as ações estabelecidas pela ENREDD+ e por seu mecanismo de governança. 
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Ao longo de 2020 houve a assinatura do Documento de Projeto entre o PNUD e o MMA, o primeiro 

workshop de iniciação do projeto, além de diversas tratativas e reuniões com os principais parceiros 

de execução da proposta. Como resultados, foi dado início ao processo de Consultas com os estados, 

entre eles Rondônia, Acre e Amazonas, bem como visitas a comunidades em Reserva Extrativista para 

apresentação do projeto. Foram ainda realizadas as contratações da equipe base e empresas de 

comunicação e de avaliação ambiental e social. Ainda, foi elaborada a primeira minuta do Manual 

Operativo, documento que descreve os procedimentos técnicos e operacionais para a implementação 

adequada do Projeto-piloto Floresta+ e serve como instrumento orientador e regulador, 

determinando as diretrizes para implementação das modalidades de desembolso, além de estabelecer 

as diretrizes para o monitoramento do desempenho e impacto do projeto. O Projeto tem previsão de 

iniciar o pagamento de beneficiários no segundo semestre de 2021. 

4.3.4 Projeto Políticas sobre Mudança do Clima – PoMuC 

No âmbito da cooperação bilateral Brasil -Alemanha, o ano de 2020 foi marcado pelas tratativas para 

o projeto Politicas sobre a Mudança do Clima – PoMuC. Foi revisitado seu foco para melhor refletir as 

visões atuais e o Novo Plano de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa. 

O programa “Políticas sobre Mudança do Clima” apoia o governo brasileiro na implementação bem-

sucedida da Política Nacional sobre Mudança do Clima. O programa inclui, dentre outros, o apoio na 

implementação da Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+), na criação de um Programa Nacional 

de Serviços Ambientais e no fortalecimento institucional para implementação de REDD+, PSA e 

mercado de carbono florestal.  

A coleta, o processamento, a disseminação e uso sistemáticos de informações proverão uma base para 

a elaboração de políticas públicas para a implementação da NDC brasileira e permitirão que o setor 

público desenvolva novas ferramentas, através das quais possa apoiar a redução de emissões ou a 

atenuação de vulnerabilidades de pessoas e ecossistemas com eficiência econômica. Além disso, o 

projeto irá trabalhar através de atividades de formação, do fortalecimento no longo prazo das 

estruturas institucionais e do apoio a promoção eficiente do uso dos recursos nacionais e 

internacionais. 

Ademais, o projeto irá apoiar a implementação da modalidade Floresta + Carbono que tem por 

objetivo o aumento e manutenção dos estoques de carbono florestal, resultantes da conservação e 

recuperação de florestas. 

O projeto possui seis componentes, com os seguintes resultados esperados: 

• Elementos de um sistema de transparência aprimorado, promovendo maior transparência e 

acessibilidade às informações relacionadas ao avanço da implementação da PNMC e NDC. 

• Estratégia Nacional para REDD+ revisada, divulgada e implementada, contando com a 

participação dos grupos interessados; 

• Desenvolvimento dos fundamentos para a agenda de serviços ambientais com retribuição, 

monetária ou não monetária e elaboração de cenários para uma futura harmonização dos 

mercados de carbono florestal, prezando pela integridade ambiental, conforme os 

pressupostos dos acordos vigentes dentro da UNFCCC; 

• A agenda de mudança do clima está fortalecida em cooperação com governos subnacionais. 
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• Capacidades institucionais brasileiras fortalecidas para o financiamento de ações relacionado 

à mudança do clima; 

• Os fundamentos para uma política de economia de baixo carbono e crescimento verde, e para 

a implementação do componente dedicado a inventários organizacionais no âmbito do SIRENE 

e o devido registro nacional de emissões/ remoções de GEE em nível de empresa estão 

traçados; 

• Uma abordagem sistemática para a gestão e a troca de conhecimentos para os parceiros está 

estabelecida; 

Para o ano de 2021 objetiva-se dar início a implementação dos novos componentes estabelecidos, 

bem como ter a assinatura do Termo de Execução do projeto. 

4.3.5 Parcerias para inovações para a proteção da floresta tropical na Amazônia Brasileira 

Ainda no âmbito da cooperação bilateral Brasil – Alemanha, foi assinado em 17 de novembro de 2020, 

o Ajuste Complementar para o projeto Parcerias para inovações para a proteção da floresta tropical 

na Amazônia Brasileira. 

O projeto contribuirá diretamente para a implementação das principais políticas, programas e 

instrumentos nacionais, incluindo: Política Nacional de Mudanças Climáticas; Código Florestal; e Plano 

Nacional de controle do desmatamento ilegal e recuperação da vegetação nativa. 

O projeto está alinhado com a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil ao Acordo de 

Paris. Convém destacar que, no âmbito da NDC, a redução do desmatamento é tida como estratégia 

prioritária, podendo assegurar a continuidade da visibilidade e do apoio operacional a ações de 

combate ao desmatamento ilegal e de incentivos à conservação da vegetação nativa.  

Espera-se, ao final da execução deste projeto, que as atividades e intervenções realizadas no âmbito 

das inovações permitam uma melhor comunicação entre as instituições e grupos responsáveis pelo 

monitoramento das cadeias produtivas na Amazônia, por meio de maior efetividade no controle e na 

fiscalização ambiental com adoção de tecnologias inovadoras  para a intensificação dos sistemas de 

produção agropecuários no contexto de produção extensiva da Amazônia; aumento da percepção de 

que a ilegalidade relacionada ao desmatamento representa risco para o negócio induzindo à 

modernização dos sistemas de controle da origem da matéria prima; reconhecimento e divulgação das 

empresas que adotam práticas produtivas que respeitam os direitos sociais e a sustentabilidade 

ambiental, impulsionando o mercado de produtos da cadeia produtiva sustentável; cumprimento dos 

normativos vigentes; adoção de ações destinadas à melhoria das alternativas econômicas que 

favoreçam a geração de renda e que levem à agregação de valor dos produtos das cadeias produtivas 

sustentáveis. 

Em uma perspectiva mais ampla, o projeto desenvolverá, sistematicamente, capacidades para 

implementação das políticas públicas para conservação e uso sustentável de produtos nativos, bem 

como para a produção agroflorestal sustentável focando em alternativas econômicas para enfrentar 

os drivers do desmatamento. 

O projeto também contribuirá para a maior aderência do setor privado à legislação ambiental e para 

que os incentivos à incorporação de práticas produtivas sustentáveis levem melhoria da imagem e do 

valor agregado para as cadeias de valor agroflorestais e sustentáveis. 
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Através da proteção da floresta e do combate ao desmatamento, fortalecidos com o projeto, a 

adaptabilidade das florestas e da população que vive nela também é fortalecida para enfrentar os 

impactos da mudança do clima. São criadas fontes de renda para os atores que participam da 

produção, beneficiamento, transporte e comercialização de produtos agrícolas e florestais de forma 

sustentável. Isso engloba tanto comunidades tradicionais e pequenos produtores rurais, como 

também empresas de médio e grande porte ao longo da cadeia de valor. 

Espera-se ainda que a análise, deliberação e tomada de decisão que envolvem as medidas de mudança 

permitam a priorização de esforços na identificação e concepção de iniciativas inovadoras que 

enderecem gargalos para a implementação de políticas públicas na Amazônia brasileira. 

O objetivo é integrar as melhorias mais efetivas possíveis na área de prevenção e controle do 

desmatamento, bem como para o uso sustentável das cadeias de produtos nativos nas 

regulamentações pertinentes, planos de ação e processos de trabalho da administração pública e 

instituições participantes. Além disso, no âmbito das medidas de mudança ocorrerá o 

desenvolvimento de competências estratégicas. Já no início do projeto serão lançadas as primeiras 

medidas de mudança referentes aos temas prioritários identificados pelos parceiros no âmbito da 

missão de avaliação. Ao mesmo tempo será estruturado o mecanismo de gestão, o qual possibilitará 

a coordenação e seleção de medidas de mudança com base na demanda e na perspectiva do governo 

federal. 

O projeto iniciou as suas atividades no início de 2021. 

4.3.6. Ampliar o Programa Produtor de Águas 

O Programa Produtor de Águas é implementado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

(ANA), em parceria com entes públicos e privados, usuários de água, produtores rurais, instituições de 

pesquisa e organizações não governamentais. 

Apesar da pandemia provocada pelo coronavírus ter impactado diretamente a implementação dos 

projetos existentes, em 2020 foi possível promover a articulação e alocação de recursos para o apoio 

a projetos em municípios de três bacias hidrográficas: Paranapanema (Presidente Prudente/SP), São 

Francisco (São Roque de Minas/MG), Rio Grande (Oliveira/MG). Adicionalmente, foram celebrados 

contratos de repasse com o município de Juramento, na bacia do Verde Grande, e com a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina (SDE/SC). A implementação destes cinco 

novos projetos possibilitará aumentar a segurança hídrica para uma população de cerca de 118.000 

habitantes, uma vez que os rios e córregos que abastecem essas cidades serão beneficiados com as 

práticas conservacionistas de água e solo que serão adotadas por aqueles agricultores situados nessas 

bacias de captação. 

Também vale destacar que a estrutura de governança do Programa, junto com a adesão e o interesse 

da população/produtores, têm permitido dar maior perenidade para suas ações. 

4.3.7. Implementar o Projeto Conexão Mata Atlântica: recuperação e proteção dos serviços de 

clima e biodiversidade do corredor sudeste da Mata Atlântica 

O Programa Conexão Mata Atlântica é uma iniciativa coordenada pelo MCTI, em parceria com os 

governos dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O programa implementa iniciativas 
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e instrumentos de incentivo à recuperação e conservação dos serviços ecossistêmicos, dentre eles: 

pagamentos por serviços ambientais; promoção de cadeias de valor sustentável; certificação; adoção 

de práticas de conservação do solo e água; e intensificação produtiva. 

Em 2020, foram implementadas as seguintes ações: i) definição do modelo de manejo de estoques de 

carbono; ii) criação da base de dados; iii) desenvolvimento e validação do sistema de monitoramento; 

e iv) implementação do programa de formação de capacidades, os quais resultaram nos seguintes 

indicadores: 

Resultados e Indicadores do Projeto Conexão Mata Atlântica 

✓ 818 contratos de PSA assinados (RJ e SP), de 940 previstos até 2023 (87% da meta 
alcançada); 

✓ 12.131 hectares de áreas manejadas com práticas de conservação, restauração ecológica 
e conversão produtiva (RJ e SP), dos 15.300 planejados até 2023 (79,3% da meta alcançada); 

✓ 268 produtores provedores de serviços ambientais (SP), de um total de 275 planejados 
(97,5% da meta); 

✓ 144 produtores com certificação de produtos realizada (SP), de um total de 160 planejados 
(90,0% da meta alcançada); 

✓ 198 produtores com apoio ao desenvolvimento de cadeias de valor sustentável (SP), de 
um total previsto de 180 produtores (meta alcançada); 

✓ 1.179 produtores capacitados em boas práticas (MG) (meta alcançada); 

✓ 633,91 hectares de áreas degradadas recuperadas (MG), de 1.500 previstos (42,3% da meta 
alcançada 

 

Para os próximos anos, contudo, o MCTI espera superar alguns gargalos do Projeto, como os limites 

logísticos decorrentes da pandemia do coronavírus, a ausência de informações sobre as atividades em 

andamento, a inexistência de ferramenta para acompanhamento das etapas de contratações e 

seleções públicas e as dificuldades para promover atividades que permitam maior integração dos 

outros Componentes do Projeto.  

4.3.8. Viabilizar os serviços ambientais para promover o desenvolvimento sustentável, em 

especial, em áreas protegidas e comunidades locais - Concessão dos serviços de apoio à 

visitação de Unidades de Conservação 

Em 2020, foram publicados 32 editais de delegação de serviços, sendo 1 edital de concorrência para 

concessão, 2 editais para permissão de uso oneroso e 29 editais para autorização de serviços. 

4.3.9. Simplificar e facilitar os processos, transações e contratos de Pagamentos por Serviços 

Ambientais – Reconhecer a atividade de conservação nativa no Cadastro Nacional de 

Atividades Econômicas 
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Em 2020, foram realizados vários diálogos entre o MMA e o IBGE para a inclusão da atividade de 

conservação da vegetação nativa na Classificação Nacional de Atividades Econômica (CNAE). O objetivo 

desta inclusão é dar formalidade para a atividade de serviços ambientais, permitindo a emissão de 

nota fiscal por pagamento de serviços ambientais e favorecendo a elaboração de estatísticas de PSA. 

A conservação de vegetação nativa se distingue de atividades de plantio e cultivo para silvicultura, que 

já constavam na CNAE. Na nova atividade, enquadram-se ações como prevenção e combate a 

incêndios florestais, vigilância e monitoramento, proteção, conservação dos recursos hídricos, 

conservação do solo e monitoramento da vegetação nativa. Com o objetivo de gerar alternativa de 

renda e emprego para quem efetivamente protege a floresta, a ação vai ao encontro do programa 

Floresta+, criado para estruturar um mercado de serviços ambientais. Na prática, a proposta é 

estimular um ambiente de negócios favorável ao empreendedorismo, para que um pagador remunere 

quem protege a floresta nativa de maneira efetiva e duradoura. Em alinhamento ao programa 

Floresta+, a nova atividade incluída na CNAE pode ser realizada por pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, por grupo familiar ou comunitário, de forma direta ou terceirizada. 

A partir dos diversos diálogos, ocorreu a alteração da CNAE 0220-9/06, conforme descrito abaixo: 

ANTES DEPOIS 

CNAE 0220-9/06 Conservação de florestas 
nativas. Esta subclasse compreende: 

✓ Florestamento e o reflorestamento de 
florestas nativas, com o objetivo de 
manutenção da biodiversidade; 

✓ Utilização de tratos silviculturais em 
florestas nativas. 

CNAE 0220-9/06 Conservação de florestas nativas. 
Esta subclasse compreende: 

✓ Florestamento e o reflorestamento de florestas 
nativas, com o objetivo de manutenção da 
biodiversidade; 

✓ Utilização de tratos silviculturais em florestas 
nativas; 

✓ A conservação da vegetação nativa, com objetivo 
de aumento e manutenção dos estoques de 
carbono, conservação da biodiversidade, 
polinização, regulação do clima, disponibilidade 
hídrica, proteção e fertilidade do solo, ciclagem 
de nutrientes, entre outros benefícios 
ecossistêmicos. 

Esta subclasse não compreende: 

✓ Cultivo de espécies florestais em florestas 
plantadas (0210-1/01), (0210-1/02), 
(0210-1/03), (0210-1/04) e (0210-1/05); 

✓ Extração de madeira em florestas 
plantadas (0210-1/07); 

✓ Extração de madeira em florestas nativas 
(0220-9/01) 

Esta subclasse não compreende: 

✓ Cultivo de espécies florestais em florestas 
plantadas (0210-1/01), (0210-1/02), (0210-1/03), 
(0210-1/04) e (0210-1/05); 

✓ Extração de madeira em florestas plantadas (0210-
1/07); 

✓ Extração de madeira em florestas nativas (0220-
9/01) 

 

Em paralelo a inclusão da atividade de Conservação da vegetação nativa na CNAE, o MMA vem 

dialogando com o IBGE para a criação de uma nova CNAE para Pagamentos por Serviços Ambientais, 

que reflita claramente os serviços ambientais prestados. Atualmente, as categorias presentes na CNAE 

são limitadas e não contemplam adequadamente as atividades de serviços ambientais. A criação desta 
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nova CNAE é fundamental para a regulação da atividade econômica de serviços ambientais e deve 

inserir o Brasil na vanguarda de atividades de pagamentos por serviços ambientais. 

4.3.10. Regulamentar os procedimentos de emissão, registro, transferência, utilização e 

cancelamento do certificado de CRA e implementar o módulo de CRA no Sistema Nacional 

de Cadastro Ambiental Rural  

A Lei nº 14.119/2021 definiu a CRA como uma das modalidades de PSA. Em 2020, o SFB realizou 

diálogos com agentes de mercado (CERC e B3) para avaliar possíveis necessidades de ajustes para 

adequação aos parâmetros dessas instituições, bem como para divulgar/esclarecer a respeito da CRA. 

No momento atual está ocorrendo a estruturação da proposta de adequação da Cédula, a partir da 

avaliação de gargalos críticos e da estruturação do módulo CRA (em desenvolvimento), para uma 

posterior apresentação de uma versão beta para os agentes de governo e de mercado para análise de 

possíveis regulamentações (ex. tributação, mecanismos de segurança e transparência). 

4.4 Recuperação da Vegetação Nativa 

O tema de Recuperação da Vegetação Nativa foi definido no Plano Nacional como parte do eixo de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), haja vista a complementaridade das ações para o 

desenvolvimento de uma economia inclusiva, robusta e sustentável. A recuperação faz parte da 

implementação da Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa, sendo necessária, principalmente, em áreas de preservação permanente (APP) e reserva legal 

(RL). Assim, as ações incluídas no Plano Nacional têm como objetivo estimular a recuperação com fins 

econômicos, por meio do desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis, como a do cacau, açaí 

e outros sistemas agroflorestais (SAFs). Também faz parte da estratégia a implementação do Plano 

Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), desenhado para fortalecer políticas 

públicas, incentivos financeiros, mercados, boas práticas agropecuárias e outras medidas para a 

recuperação da vegetação nativa. 

Para o alcance desses objetivos, foram propostas as seguintes atividades, de acordo com as linhas de 

ação definidas no Plano Operativo: 

4.4.1 Implementar a Modalidade Floresta+ Recuperação, do Projeto Piloto Floresta+ Amazônia que 

tem como objetivo oferecer pagamentos diretos a agricultores familiares na Amazônia Legal que 

estejam em processo de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP), recuperando 

áreas particularmente sensíveis para processos ecológicos importantes, como matas ciliares e 

nascentes na Amazônia Legal. Espera-se fortalecer e impulsionar a implementação da Lei de 

Proteção da Vegetação Nativa na região Amazônica e desenvolver e testar abordagens para a 

implementação de esquemas baseados em incentivos positivos para manutenção de serviços 

ambientais. 

4.4.2 Promover e facilitar a implementação de ações de recuperação da vegetação nativa 

a) Implementar as ações do projeto GEF Paisagens Sustentáveis da Amazônia: i) coordenação e apoio 

aos estados  de Rondônia, Amazonas e Pará voltadas à análise dos Cadastros Ambientais Rurais 

(CARs) de imóveis rurais localizados em áreas com altas taxas de desmatamento, possibilitando a 

quantificação do passivo ambiental nas propriedades; (ii) coordenação e apoio à elaboração e 
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monitoramento de Projetos de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRADAs) em 

Rondônia; (iii) estruturação de viveiros no Acre; (iv) fortalecimento da gestão das unidades de 

conservação inseridas na área de abrangência do projeto; (v) tratativas e submissão de documentos 

ao Banco Mundial e ao GEF para recebimento do financiamento adicional e prorrogação do projeto 

(fase 2), fase esta que será executada por uma nova agência (FGV-Europe).Também foram 

desenvolvidas atividades  primárias necessárias para o desenvolvimento de futuras ações como i) 

contratação de empresa para análise de 8.504 CARs no Amazonas; ii) iniciado o processo de 

contratação para análise de CARs nos Estados de Rondônia e Pará; iii) elaboração de minuta e plano 

de trabalho para acordo entre a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (Sedam) e 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) para elaboração de 10.000 PRADAs;  iv) 

aquisição de equipamentos e realização de serviços e obras para estruturação de viveiros no Acre; 

v) contratações para elaboração de Planos de Gestão e criação/fortalecimento de conselhos nas 

unidades de conservação. 

b) Implementar ações do projeto Biodiversidade e Mudança Climática na Mata Atlântica: Em 2020 

foram redefinidos os objetivos e metas do projeto por meio de acordo firmado entre MMA, o Banco 

Alemão KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) e Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e 

celebrado termo aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre MMA e Funbio para 

destinação de recursos voltados a projetos de recuperação de 2.500 hectares de vegetação nativa 

nas regiões de atuação do projeto, com foco em Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPN) no bioma Mata Atlântica localizados nos Estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Paraná. A Chamada de Projetos será lançada em junho de 2021. 

c) Implementar ações do projeto GEF Terrestre: No âmbito do Componente 3 do Projeto GEF 

Terrestre, relacionado à recuperação de áreas degradadas nos biomas Caatinga, Pantanal e 

Pampa, foram iniciados 15 projetos de recuperação de áreas degradadas no interior e entorno de 

Unidades de Conservação selecionadas. Ao total, serão recuperados 6.583 hectares nos três biomas 

até maio de 2023. Em 2021, será lançada uma nova Chamada de Projetos de recuperação para o 

Pantanal, com a previsão de recuperar uma área extra de 132 a 144 hectares, com enfoque também 

em ações de prevenção e combate à incêndios florestais. 

4.4.3 Implementar uma estratégia de planejamento espacial e de monitoramento para apoiar o 

processo de tomada de decisão para a recuperação, conservação e valoração da vegetação 

nativa 

As atividades realizadas em 2020 incluem i) preparação de propostas de variáveis, bases de dados 

e cenários a serem utilizados para a identificação de áreas prioritárias para recuperação na 

Caatinga, Pampa e Pantanal e realização de oficinas com especialistas em cada um destes biomas 

para discussão e validação; ii) elaboração de termo de referência para identificação de áreas 

prioritárias para recuperação e do valor da conservação de remanescentes na Amazônia; iii) 

elaboração de proposta para identificação do valor da conservação na Caatinga, Pampa, Pantanal, 

Cerrado e Mata Atlântica; iv) elaboração de Termo de referência para construção de árvores de 

decisão e protocolos de monitoramento na Caatinga, Pampa e Pantanal. 

As áreas prioritárias para recuperação da vegetação nativa nos biomas Mata Atlântica e Cerrado já 

foram elaboradas em exercícios anteriores coordenados pelo MMA em parceria com IIS (Mata 

Atlântica) e Agroícone (Cerrado), e estão em fase de revisão pelo MMA para possível publicação. 
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No âmbito do Projeto GEF Terrestre, em março de 2020 foi contratada consultoria para elaboração 

das áreas prioritárias para recuperação da vegetação nos biomas Caatinga, Pantanal e Pampa. A 

previsão é finalizar os mapas de áreas prioritárias até janeiro de 2022. Esses mapas auxiliarão a 

implementação de políticas públicas, como a Lei da Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 

12.651/2012), identificando áreas onde o custo/benefício de recuperação da vegetação é maior, 

otimizando a utilização de recursos públicos e privados. 

Em 2020, foram iniciados os trabalhos da Câmara Consultiva Temática sobre financiamento para a 

implementação do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa – CCT Planaveg, vinculada 

à Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa – 

CONAVEG. A CCT Planaveg é coordenada pelo DECO e possui como membros o MAPA, ME e MDR. 

A primeira reunião ocorreu em 05/11/2020, sendo seguida por reuniões mensais até a aprovação 

final do Plano de Trabalho, que ocorreu na 5ª reunião ordinária da CCT realizada em 03/03/2021. 

Até o presente momento, já ocorreram sete reuniões ordinárias da CCT. 

4.4.4 Promover a conservação e a recuperação da vegetação nativa, reduzir o desmatamento ilegal 

e os incêndios florestais 

Conforme já comentado para o eixo Tolerância Zero, uma das estratégias para promover a 

conservação e a recuperação da vegetação e reduzir as áreas atingidas por incêndios florestais em 

unidades de conservação federais é a implementação do manejo integrado do fogo. Em 2020, a 

abordagem foi utilizada em 113 unidades de conservação federais, o que representa 33% de todas 

as unidades existentes no país. 

4.4.5 Promover a regularização ambiental das propriedades 

a) Apoiar a implementação da análise do CAR nas unidades federativas, por meio da disponibilização 

de recursos tecnológicos, além de apoio em atividades de capacitação e de transferência de 

tecnologia aos órgãos competentes: em 2020 foi desenvolvida solução para análise dinamizada do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), no âmbito do SICAR; elaborados manual com orientações técnicas 

para as bases de dados geoespaciais de referência para a análise dinamizada do CAR, Plano de 

Comunicação para implantação da solução da análise dinamizada do CAR e peças técnicas de 

divulgação. Também foi realizada capacitação assistida piloto nos Estados do Paraná e Amapá e 

iniciada a análise das informações do CAR (aproximadamente 3% da base de dados). 

b) Implementar o Projeto Gestão Integrada da Paisagem no Bioma Cerrado (FIP Paisagens Rurais): 

atividades realizadas em 2020 incluem consolidação do mapeamento do uso do solo de 2018 

(TerraClass) para o bioma Cerrado; elaboração do Plano de Comunicação do Projeto e seleção das 

20 bacias prioritárias e elaboração do plano de ação nas bacias prioritárias. Também foram 

definidas áreas prioritárias para recebimento de ATeG nas maiores bacias hidrográficas e realizado 

treinamento de 56 técnicos de ATeG e atendimento com ATeG para mais de 700 proprietários 

rurais.  

c) Implementar o Projeto Regularização Ambiental de Imóveis Rurais no Cerrado (FIP CAR): em 2020 

foram cadastrados no CAR 35.653 imóveis rurais de até quatro módulos fiscais, localizados nos 

estados do Maranhão, de Minas Gerais e do Piauí. Ademais, foi adquirido Sistema de Informações 

Geográficas para apoiar a implementação da ferramenta de análise dinamizada dos dados 
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declarados pelos proprietários na etapa de inscrição de imóveis rurais no CAR; foram elaborados 

planos de trabalho para realização de inscrições no CAR de 50.000 famílias de territórios de povos 

e comunidades tradicionais; foram definidas novas diretrizes com a Revisão de Meio Termo do 

Projeto, que alterou o foco para a etapa de análise dos dados declarados pelos proprietários. 

Foi ainda realizada articulação para ampliar a dotação orçamentária prevista para execução do 

Projeto em 2020, no valor de R$ 11,685 milhões de reais, o que corresponde a cerca de 50% do 

orçamento total para despesas discricionárias sob a governança do SFB. Finalmente, foi celebrado 

Projeto de Cooperação Técnica Internacional (PCT) junto ao Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA), para execução do orçamento do projeto para o período 

2020/2021, no valor total aproximado de R$ 17 milhões. 

d) Implementar o Projeto Regularização Ambiental de Imóveis na Amazônia e áreas de transição 

para o Cerrado (CAR/KfW): as atividades realizadas no âmbito do projeto CAR/KfW foram: 

assinatura de ACT entre a Caixa e o Mapa, por meio do SFB, em que a Caixa assume o papel de 

gestor financeiro dos recursos do Projeto; aquisição de servidores de alta performance para o Sicar; 

instituição do Comitê Gestor do Projeto, no âmbito do Mapa (Decreto nº 10.451, de 10 de agosto 

de 2020); elaboração do Plano Operativo Anual (POA) e do Plano Anual de Aquisições e 

Contratações (PAAC) referentes ao período de 2020/2021; mapeamento e identificação de 

territórios tradicionais de povos e comunidades tradicionais em 76 municípios de intervenção do 

projeto CAR/KfW; elaboração do Plano de Comunicação do Projeto; consolidação do PAAC 

2020/2021 da Embrapa, no âmbito do Componente 3 - Recomposição de Áreas de Preservação 

Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito; desenvolvimento de um plano de ação para 

implementação do Componente 3 - Recomposição de Áreas de Preservação Permanente, de 

Reserva Legal e de uso restrito, em conjunto com a Embrapa; e, planejamento das chamadas 

públicas para seleção de projetos de recomposição da vegetação nativa, em conjunto com a 

Embrapa. 

4.4.6 Promover a difusão de tecnologias de baixo carbono do setor agropecuário 

As iniciativas realizadas em 2020 para ampliação do Plano Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC) 

para o Cerrado incluem capacitação e assistência técnica nas tecnologias do Plano ABC (93.800 ha 

com adoção direta de tecnologias ABC, 1.957 produtores atendidos com assistência técnica e 

gerencial e 7.800 produtores capacitados); do Projeto Paisagens Rurais do bioma Cerrado (100.000 

ha com adoção direta de tecnologias ABC, 7.000 ha de vegetação nativa recuperada e 4.000 

produtores recebendo assistência técnica); do Projeto Rural Sustentável – Mata Atlântica (351 

unidades demonstrativas, 3.626 unidades multiplicadoras, 1.165 dias de campo e 46.472 ha de área 

com manejo sustentável) e Amazônia (5.640 ha de desmatamento evitado, 4.550 ha de adoção de 

tecnologias ABC e mitigação de 2MtCO2eq de gases de efeito estufa – GEE); e do Projeto do Global 

Environment Facility (GEF) Vertentes (500.000 ha de pastagens recuperadas, 7.000 ha de habitats 

naturais restaurados e 5.000 produtores atendidos). 

4.4.7 Implementar a Iniciativa Regenera Brasil - Recuperação de ecossistemas nativos brasileiros no 

contexto do Planaveg 

Em 2020 foi publicada a Portaria MCTI 3.206/2020 que institui a iniciativa Regenera Brasil e tem 

como objetivo contribuir com a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
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para a geração de diretrizes que promovam a recuperação efetiva dos ecossistemas nativos 

brasileiros. Também foram definidas três áreas prioritárias onde serão desenvolvidos projetos 

piloto de pesquisa e desenvolvimento para a recuperação. Os recursos para a execução desses 

projetos foram repassados pelo MCTI às seguintes unidades vinculadas: Museu Paraense Emílio 

Goeldi (MPEG), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Instituto Nacional Mata 

Atlântica (INMA). Também foram realizadas as primeiras tratativas com o INPE para a realização do 

monitoramento das áreas em recuperação. 

Nesse contexto, é de se destacar que os principais pontos positivos da iniciativa é a sinergia entre 

os as instituições envolvidas, o grande interesse das instituições de pesquisas em executar projetos 

pilotos nos diferentes biomas brasileiros, os projetos realizados em parceria com unidades 

vinculadas, como MPEG, INPA, INMA, INPE, com elevada experiência nesse tipo de trabalho 

científico e a larga experiência do INPE em monitoramento de ecossistemas. Por outro lado, 

ressalta-se também que o alcance dos objetivos do Regenera Brasil depende de captação de 

recursos e implantação de 50 projetos até 2022, expansão dos projetos piloto para todos os biomas 

e definição de métodos de monitoramento para os diferentes ecossistemas. 

4.4.8 Implementar o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites (SALaS) 

As atividades realizadas em 2020 foram a elaboração e o lançamento do Projeto Sistema Amazônico 

de Laboratórios Satélites (SALaS), para implantação de infraestruturas de apoio para pesquisa 

científica em áreas remotas da Amazônia; publicação da Portaria MCTI 4.046/2020 que institui o 

SALaS; repasse de recursos via contrato de gestão com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá (IDSM), e por meio de TED com o MPEG, unidades vinculadas ao MCTI, para implantação 

de três projetos pilotos. 

4.4.9 Fortalecer e apoiar o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) 

O SiBBr foi instituído pelo Portaria MCTI nº 6.223/2018. Em 2020 foram realizados contatos com 

INPA e demais instituições da região amazônica para a atualização dos registros das coleções de 

cada instituição. Além disso, foi implementado o Módulo Regions, que permite o acompanhamento 

do número de registros para a Amazônia Legal, bem como para as Terras Indígenas e Unidades de 

Conservação da região amazônica (disponível em https://regions.sibbr.gov.br/regions). 

4.4.10 Promover o alcance dos objetivos e metas do Planaveg: 

O principal instrumento da Política Nacional para Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg) é o 

Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), lançado por meio da Portaria 

Interministerial nº 230, de 14 de novembro de 2017. O objetivo do Planaveg é ampliar e fortalecer 

as políticas públicas, incentivos financeiros, mercados, boas práticas agropecuárias e outras 

medidas necessárias para a recuperação da vegetação nativa de, pelo menos, 12 milhões de 

hectares até 2030, principalmente em áreas de preservação permanente (APP) e reserva legal (RL), 

mas também em áreas degradadas com baixa produtividade. 

Para o alcance desse objetivo, foram realizados, em 2020, o cercamento de nascentes, mata ciliar 

e topo de morro e a implantação de terraços e bacias de captação de água de chuva. As demais 

atividades previstas, que incluíam mobilizações e sensibilizações dos produtores, que exigiam 

https://regions.sibbr.gov.br/regions
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visitas técnicas e atendimentos presenciais, foram impactadas pela pandemia e deverão ser 

retomadas tão logo seja possível. 

4.5 Bioeconomia 

4.5.1 Conservação e uso sustentável dos recursos naturais - Fornecimento de logística por meio de 

contratações/aquisições 

Em 2020, foram realizadas as seguintes atividades: i) apoio a cadeias produtivas de produtos não 

madeireiros (frutas, castanhas, óleos, pescado, etc) em unidades de conservação federais; ii) apoio a 

estudos para subsidiar processos de concessão florestal; iii) apoio ao estabelecimento de cinco acordos 

de pesca no estado do Amazonas, por meio de estudo de análise de modelagem e custeio de 

passagens, diárias e alimentação para reuniões entre a Secretaria de Estado e as comunidades 

ribeirinhas, visando estabelecer as condições, regras e área de abrangência dos acordos 

Os principais resultados foram: i) aquisição de equipamentos e realização de serviços e obras para 

beneficiamento e transporte de produtos não madeireiros em unidades de conservação federais (ex: 

açaí, pirarucu); ii) especificações técnicas para contratações de estudos para concessão florestal em 

4.482.696,61 hectares em florestas nacionais (Flonas) e glebas públicas elaboradas; iii) publicação de 

quatro dos cinco acordos de pesca previstos. Em razão dos problemas gerados pela pandemia de 

Covid-19, os encontros presenciais entre os diversos atores ficaram impossibilitados, o que prejudicou 

a publicação do 5º acordo de pesca e o desenvolvimento de ações para a publicação de mais 13 

acordos. 

4.5.2 Promover ações de proteção, conservação e manejo da biodiversidade - Elaboração em 

conjunto com os 13 Estados de Planos de Ação Territoriais (PAT) 

A elaboração, publicação e implementação dos Planos de Ação Territorial (PATs) envolve a participação 

de diversos agentes locais, e constitui mecanismo de governança territorial. O objetivo é a melhoria 

do estado de conservação das espécies criticamente ameaçadas não contempladas, até então, por 

nenhum instrumento de conservação (chamadas espécies CR lacuna: Espécies Criticamente em Perigo 

(CR) e que não estão contempladas por nenhum instrumento de conservação - Unidades de 

Conservação ou Planos de Ação Nacionais). 

Os PATs têm uma abordagem territorial, ou seja, abrangem uma área específica. Os Planos de Ação 

Nacionais (PANs), por sua vez, são desenvolvidos pelo ICMBIO ou Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

(JBRJ) e têm um foco em espécies ou grupos de espécies. O Projeto Pró-Espécies também apoia a 

elaboração e implementação de PANs. 

No ano de 2020, foram realizadas atividades de elaboração e publicação de novos PATs. No total, 

foram publicados três novos PATs, elaborados outros seis, dois tiveram implementação iniciada. 

PATs 2020 

Fase Nº Região 

Elaborado  6 
Cerrado Tocantins, Espinhaço Mineiro, Chapada Diamantina-Serra da 
Jiboia, Capixaba-Gerais, Campanha do Sul e Serra do Sudeste, Xingu 

Publicado  3 
Cerrado Tocantins, Espinhaço Mineiro, Chapada Diamantina-Serra da 
Jiboia 
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Implementação 
iniciada 

2 Planalto Sul e Cerrado Tocantins 

 

No seu conjunto, os PATS compreendem uma área de 6.214.221 hectares. No fim de 2019 eram 

1.050.511 hectares. Somando os PANs, foram 6.434.239 hectares em 2020; contra 1.265.529 hectares 

em 2019 (nessa métrica, foi considerado somente o PAN Flora Endêmica, do JBRJ, visto que é o único 

com abordagem territorial). 

Em relação às espécies criticamente ameaçadas, existem 42 espécies CR lacunas atualmente em PATs 

publicados. No fim de 2019 eram 11. Somando às que estão nos novos PANs, tem-se um total de 107 

espécies CR lacunas atualmente em PANs e PATs publicados. 

4.5.3. Estruturação e implementação de cadeias produtivas sustentáveis de ecoturismo em unidades 

de conservação e seu entorno - Apoio aos órgãos gestores de unidades de conservação federal e 

estaduais no planejamento, estruturação e operacionalização de atividades produtivas, ecoturismo 

e uso público nas unidades de conservação 

Principais atividades de 2020: i) elaboração e revisão de planos de manejo e de uso público; ii) 

concessão de termo de permissão de uso privativo; iii) realização de diagnóstico sobre monitoramento 

de perfil e qualidade da experiência dos visitantes nas unidades de conservação; iv) automação do 

serviço de agendamento de visitas; v) publicação de editais de prestação de serviço de apoio à 

visitação, estudos, cursos e publicações e vi) implementação de cadeias produtivas e ecoturismo. 

Os principais resultados alcançados foram: 

✓ Termo de Permissão de Uso privativo de bem público para prestação de serviços de apoio à 

visitação na área denominada Cachoeira Paraíso no Parque Nacional (PN) Serra da Canastra 

(MG) e na Área de Proteção Ambiental (APA) de Fernando de Noronha (PE); 

✓ Planos de Uso Público do PN Iguaçu, Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Alcatrazes, Floresta Nacional 

(Flona) São Francisco de Paula; 

✓ Revisão dos Planos de Manejo dos Parque Nacionais: Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, 

Chapada dos Guimarães e Serra da Canastra; 

✓ Minicurso de Monitoramento da Visitação; 

✓ Protocolos de monitoramento da visitação: APA Baleia Franca e Monumento Natural (Mona) 

Ilhas Cagarras; 

✓ Curso de Introdução à Gestão do Uso Público em Unidades de Conservação no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) do ICMBio; 

✓ Interpretação Ambiental: Programa interpretativo do PN Jaú e coleta de subsídios para o 

Programa do PN Iguaçu; 

✓ Publicações e impressões de documentos: Fundamentos do Planejamento de Trilhas; Manual 

de Métodos para o Monitoramento do Número de Visitas em Unidades de Conservação 

Federais; Monitoramento da Visitação em Unidades de Conservação Federais: resultados de 

2019 e breve panorama histórico; 2º edição do “Manual de Sinalização de Trilhas; e Rol de 

Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação; Interpretação Ambiental nas 

Unidades de Conservação, Orientações metodológicas para elaboração de planos e uso público 

em unidades de conservação federais; 
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✓ Elaboração de Roteiro Metodológico – Planejamento de Atividades de Visitação com Objetivo 

Educacional; 

✓ Publicação da Portaria Conjunta MMA/MTur nº 500, de 15 de setembro de 2020, que dispõe 

sobre ações de acompanhamento e implementação com as unidades de conservação federais 

incluídas na Rede Trilhas; 

✓ Automação e aprimoramento do serviço de agendamento de visitas em RVS Alcatrazes e 

Parques Nacionais Serra da Canastra, Cavernas do Peruaçu, Emas, Chapada dos Guimarães e 

Serra do Cipó no Portal Digital (gov.br). 

Foram publicados os seguintes editais de serviços de apoio à visitação em unidades de conservação: 

Unidade de Conservação Serviços de Apoio à Visitação 

PN do Pico da Neblina Operação turística - diversos serviços 

PN e FLONA de Brasília Comercialização de alimentos 

FLONA de Ipanema Comercialização de alimentos 

PN de Sete Cidades Condução de visitantes 

PN de Ubajara Comercialização de alimentos e condução de visitantes 

PN da Serra da Canastra Condução de visitantes e transporte terrestre 

FLONA de Carajás e Tapirapé Aquiri Condução de visitantes 

PN da Serra da Bocaina 
Transporte aquaviário e locação de equipamentos de 
mergulho 

PN de Sete Cidades 
Comercialização de alimentos e venda souvenirs e locação 
de equipamentos – bicicleta 

PN da Serra do Cipó 
Transporte aquaviário – caiaques e locação de 
equipamentos – bicicletas 

FLONA de Assungui Condução de visitantes 

PN do Descobrimento Condução de visitantes 

PN da Serra da Bodoquena 
Condução de visitantes, transporte terrestre e locação de 
equipamentos 

PN do Caparaó Condução de visitantes e transporte terrestre 

PN de São Joaquim Condução de visitantes 

PN do Iguaçu Transporte aquaviário – passeio náutico 

PN Chapada dos Veadeiros Condução de visitantes 

PN de Anavilhanas Comercialização de alimentos 

APA Costa dos Corais Transporte Aquaviário e Condução de Visitantes 

PN da Chapada dos Guimarães Condução de visitantes e transporte terrestre 

PN Marinho de Abrolhos Transporte aquaviário – passeio náutico 

PN Aparados da Serra e Serra Geral Condução de visitantes 
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4.5.4 Promoção e desenvolvimento da cadeia produtiva sustentável do ecoturismo através do 

aumento da visitação pública em UCs - Planejamento e implementação de modelo de negócio de 

concessões para gestão de UCs junto ao ICMBio 

Devido a pandemia do Covid-19, não foi possível monitorar nem desenvolver atividades de estímulo à 

visitação.  Em 2020, foi feita a preparação e realização de atividades para o lançamento de editais e 

audiências públicas para concessão e inclusão de unidades de conservação no Programa de Parcerias 

de Investimento (PPI). Os principais resultados foram: i) lançamento do Edital de Concessão dos 

Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina; ii) realização de Audiências públicas para concessão das Flonas Canela e São Francisco 

de Paula, no Rio Grande do Sul; iii) inclusão de dez unidades de conservação no PPI: Parques Nacionais 

de Brasília, São Joaquim, Chapada dos Guimarães, Serra dos Órgãos, Ubajara, Serra da Capivara, Serra 

da Bodoquena, Anavilhanas, Jaú e Serra da Bocaina, Flonas de Brasília, Canela e São Francisco de Paula. 

4.5.5. Investimentos em projetos de conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira por 

meio do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (FNRB) - Seleção de projetos relacionados à 

conservação e uso sustentável da biodiversidade desenvolvidos em Unidades de Conservação e seu 

entorno, para investimento dos recursos do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (FNRB) 

Em 2020, foi realizada solicitação junto aos órgãos e entidades que compõem o Comitê Gestor do FNRB 

para indicação de seus membros e suplentes. Até o final de dezembro de 2020, restavam pendentes 

três indicações. A expectativa do MMA é que o Comitê Gestor esteja nomeado no primeiro trimestre 

de 2021 e que sua atuação na avaliação e seleção de projetos para execução com recursos do FNRB 

inicie-se ainda no primeiro semestre de 2021. A nomeação formal do Comitê Gestor é o primeiro passo 

para execução dos investimentos. 

4.5.6. Implementação de protocolos comunitários em Unidades de Conservação - Elaboração e 

disseminação de práticas de construção e implementação de protocolos comunitários (para gestão 

e negociação de Conhecimentos Tradicionais Associados - CTA, e emissão de documento de 

consentimento prévio informado), em Unidades de Conservação selecionadas. 

Foi iniciado o processo de construção do protocolo comunitário da Reserva Extrativista (Resex) Arapixi, 

em Boca do Acre, Estado do Acre. Adicionalmente, estão sendo mapeados e avaliados os protocolos 

comunitários e protocolos de consulta já desenvolvidos e implementados junto às diversas 

comunidades e povos tradicionais no país. Este mapeamento indicará quais comunidades e regiões já 

possuem protocolos instituídos, e se os mesmos podem ser considerados para fins de protocolos 

comunitários, nos termos da Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, e Decreto nº 8.772, de 11 de maio 

de 2016, também permitirá a construção de um banco de dados contendo os protocolos comunitários 

disponíveis e que poderão ser divulgados ao público. 

4.5.7. Fortalecer a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios da Biodiversidade e 

dos Recursos Naturais, de forma a combater e reverter as suas perdas e a redução dos serviços 

ecossistêmicos - Implementar estratégias de promoção do pirarucu manejado pelas comunidades 

tradicionais em áreas protegidas, buscando a ampliação de mercados consumidores com a 

valorização e reconhecimento de sua importância socioeconômica e dos serviços ambientais 

associados 
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Em 2020, foram desenvolvidas as seguintes atividades: i) apoio a ações voltadas ao assessoramento 

técnico para realização das atividades de manejo e regularização das instituições comunitárias; ii) 

investimentos em infraestrutura para produção e acondicionamento do pescado; iii) articulações junto 

à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do MAPA, e ME para a inserção do pirarucu na 

Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio); iv) 

articulação com as Forças Armadas para a aquisição do pirarucu oriundo de manejo comunitário no 

âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na sua modalidade de Compras Institucionais; 

v) ações promocionais do pirarucu de manejo em São Paulo; vi) ações e tratativas junto aos parceiros 

do projeto Gosto da Amazônia no Rio de Janeiro de forma a buscar a consolidação desta praça como 

mercado consumidor. 

Os principais resultados alcançados foram:  

✓ Realização do manejo comunitário de pirarucu em sete unidades de conservação federais e 

em outras sete unidades de manejo, no contexto de abrangência do arranjo de 

comercialização da Marca Coletiva “Gosto da Amazônia”; 

✓ Inserção do pirarucu de manejo na PGPM-Bio; 

✓ Realização, em parceria com o Exército Brasileiro, do II Simpósio Regional de Inclusão Social e 

Produtiva da Agricultura Familiar em Manaus; 

✓ Realização, em parceria com o Instituto Maniva, de capacitação de cozinheiros das Forças 

Armadas e Merendeiras do Amazonas para o uso de produtos da sociobiodiversidade; 

✓ Realização de evento promocional em São Paulo, com produção de mídia e materiais 

informativos, que contou com a participação de cerca de 30 restaurantes que utilizaram e 

ainda mantém o produto em seus cardápios; 

✓ Viabilização da comercialização de cerca de 6,5 toneladas de pirarucu para fora de Manaus, 

mais especificamente no Rio de Janeiro e em São Paulo;  

✓ Melhor remuneração do extrativista inserido no arranjo do Gosto da Amazônia por seu 

trabalho em relação à média de preço recebido em outras iniciativas implementadas no 

estado. 

4.5.8. Implementar o Programa Bioeconomia Brasil – Sociobiodiversidade - Promover a estruturação 

de cadeias produtivas do extrativismo em todos os biomas brasileiros/Promover  alianças produtivas 

entre setores de alimentos e saúde para cadeias produtivas de Ervas Medicinais, Aromáticas, 

Condimentares, Azeites e Chás Especiais do Brasil/Estruturar Roteiros de integração em torno de 

produtos e atividades da Sociobiodiversidade para valorização da diversidade biológica, social e 

cultural brasileira/Conservar a agrobiodiversidade, por meio do reconhecimento de sistemas 

agrícolas tradicionais e fomento a ações para a conservação dinâmica destes sistemas/Promover a 

geração e o aproveitamento econômico e produtivo das fontes de energias renováveis 

Foi firmado Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Embrapa para promover estruturação, 

fortalecimento e aprimoramento das cadeias produtivas de açaí, cupuaçu, castanha do Brasil, piaçava, 

mandioca, mel de abelhas nativas, baunilhas brasileiras e sistemas agroflorestais biodiversos nos 

Biomas Amazônia e Cerrado e na realização de desafio de inovações para potencializar o acesso dessas 

cadeias ao mercado. Público: Agricultores familiares, agroextrativistas, povos e comunidades 

tradicionais e seus empreendimentos. Número de Beneficiários previstos: 21.230. Abrangência: 

biomas Amazônia e Cerrado. Valor: R$ 2.180.000,00 
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Foi assinado convênio com o Estado do Amazonas para o fortalecimento das cadeias produtivas do 

guaraná, castanha do Brasil e manejo do pirarucu selvagem, que conformam produtos da 

sociobiodiversidade em distintas fases de maturidade, para a promoção de uma bioeconomia pautada 

na ciência e tecnologia visando a interiorização do desenvolvimento, o fomento aos arranjos 

produtivos e de comercialização das cadeias de suprimentos dos produtos da sociobiodiversidade e 

extrativismo e a diversificação da matriz econômica do estado do Amazonas. Público: Agricultores 

familiares, agroextrativistas, povos e comunidades tradicionais e seus empreendimentos. Número de 

Beneficiários previstos: 12.683. Abrangência: Amazonas. Valor: R$ 2.000.000,00 

No âmbito da Cooperação Brasil-Alemanha, foi lançado, em julho de 2020, o edital para financiamento 

de “Soluções Tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento sustentável de crescimento econômico 

do Brasil e da Alemanha em projetos de Bioeconomia”. Serão oferecidos recursos não reembolsáveis 

para o desenvolvimento de soluções inovadoras por instituições científicas e tecnológicas brasileiras 

que atuam com pesquisa, desenvolvimento e inovação em bioeconomia voltados para duas linhas: Uso 

Industrial da Biomassa e Plantas Medicinais e Aromáticas. O investimento é de R$ 4,65 milhões (Brasil) 

e de € 2 milhões (Alemanha). 

4.5.9. Implementar novas fontes de financiamento para promoção do desenvolvimento sustentável 

e a melhoria da qualidade de vida - Ampliar as linhas de financiamento para investimentos nas 

cadeias produtivas da sociobiodiversidade 

Foi criada a linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 

para Bioeconomia, lançada no Plano Safra 2020/21. A nova linha de crédito é destinada ao 

financiamento de custeio e investimento em Sistemas de Exploração Extrativistas, de produtos da 

sociobiodiversidade, incluindo plantas medicinais, aromáticas e condimentares, produtos artesanais e 

turismo rural, e sistemas de geração de energia a partir de fontes renováveis (solar, eólica, biodigestão, 

hidráulica) e de sustentabilidade ambiental. 

4.5.10. Promover o manejo florestal sustentável nas Florestas Nacionais - Ampliar a produção 

madeireira proveniente de concessões públicas federais 

A área atual de concessão florestal federal é de 1,05 milhão de hectares, com 17 contratos nos estados 

de Rondônia e Pará. No ano de 2020 foram produzidos 263 mil metros cúbicos de madeira e o SFB 

publicou o edital de concessão florestal da Floresta Nacional do Amapá, com área de 264 mil hectares. 

4.5.11. Subsidiar a formulação de uma estratégia nacional de bioeconomia - Implementar o Projeto 

Oportunidades e Desafios da Bioeconomia - ODBio, parte do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia 

e Inovação em Bioeconomia (PACTI Bioeconomia) 

Em 2020, foram realizados eventos virtuais (webinários e oficinas de trabalho) bem como estudos e 

levantamentos acerca de temas como: i) espaço conceitual da bioeconomia brasileira; ii) mapeamento 

das capacidades nacionais em PD&I para bioeconomia; iii) conceituação de um centro de inteligência 

para a bioeconomia brasileira; iv) modelos de governança e políticas de bioeconomia em países da 

América Latina e Caribe; e v) programas mobilizadores orientados por missão para a bioeconomia 

brasileira. 

Os principais resultados foram: 1) elaboração de estudos e notas técnicas que subsidiarão a elaboração 

de políticas, estratégias, planos, programas e projetos em bioeconomia. Tais documentos, cujos temas 
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foram elencados nas atividades realizadas, estão disponíveis no site do Projeto Oportunidades e 

Desafios da Bioconomia (ODBio). 

4.5.12. Fortalecer e garantir a sustentabilidade das cadeias produtivas com base na biodiversidade 

brasileira - Implementar o Programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia MCTI, parte do Plano de 

Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia (PACTI Bioeconomia) 

O Programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia MCTI foi instituído pela Portaria MCTI nº 3.877, de 9 

de outubro de 2020. Concomitantemente, vêm sendo elaboradas as Portarias que instituirão seu 

Comitê Gestor e os critérios de elegibilidade e seleção de projetos. 

No primeiro ano, foram contratados três projetos que trabalharam quatro cadeias produtivas. 

4.5.13. Desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis que garantam integralmente as 

seguranças hídrica, energética e alimentar - Implementar o Projeto NEXUS - Segurança Hídrica, 

Energética e Alimentar, parte do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia 

(PACTI Bioeconomia) 

Ao longo de 2020 iniciou-se a consolidação dos aprendizados obtidos com os projetos apoiados pelas 

Chamadas Públicas MCTI/CNPq NEXUS I e II. Com projetos ainda em execução, devido à expansão dos 

prazos em razão da pandemia, os resultados preliminares possibilitaram ao MCTI verificar a 

necessidade de formular programas e projetos que foquem no desenvolvimento de "sistemas 

integrados e sustentáveis de produção" que, dentre outros princípios, também operacionalizem 

metodologias e abordagens como a NEXUS (segurança hídrica, energética e alimentar), desenvolvida 

pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Foram realizadas 

reuniões técnicas e encontros com possíveis parceiros, em que foram obtidos subsídios para a 

formulação de programa específico para o tema. 

4.4.14.  Promover modelo econômico complementar por meio da melhoria do ambiente de negócios 

e do desenvolvimento sustentável- Estruturar e dinamizar Arranjos Produtivos Locais (APLs) com 

vocação para aproveitamento de recursos agroflorestais 

Em 2020, foram realizadas atividades de mobilização, orientação e treinamento de produtores. A 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) atua no 

fortalecimento da produção – doação de equipamentos, insumos e animais; na melhoria da qualidade 

do produto; e na construção de unidades de produção e beneficiamento. Também apoia e incentiva a 

participação dos produtores em eventos de comercialização, divulgação, intercâmbio e transferência 

de tecnologias para produtores e técnicos. 

Encontram-se estruturados quatro APLs: aquicultura, apicultura, caprino ovinocultura e agricultura 

familiar. 

4.6 Principais resultados da Operação Verde Brasil 2 

Em 2020, o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e em ações subsidiárias 

nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em 

outras áreas federais nos Estados da Amazônia Legal, foi autorizado por meio da publicação do Decreto 

nº 10.341, de 6 de maio de 2020, alterado pelos Decretos nº 10.394, de 10 de junho de 2020; 10.421, 
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9 de julho de 2020; e, 10.539, de 4 de novembro de 2020. Essa Operação, também conhecida como 

Operação Verde Brasil 2, estava prevista inicialmente para o período de 11 de maio a 10 de junho de 

2020, que foi considerado como período crítico para a realização de ações preventivas e repressivas 

contra delitos ambientais e de prevenção e combate aos incêndios florestais nos estados da Amazônia 

Legal, tendo sido prorrogado até 10 de julho (Decreto nº 10.394, de 10 de junho de 2020), 6 de 

novembro (Decreto nº 10.421, 9 de julho de 2020) e, finalmente, 30 de abril de 2021 (Decreto nº 

10.539, 2020). 

A Operação Verde Brasil 2 envolve, além das Forças Armadas, diversas as agências ambientais e os 

órgãos de segurança pública, num esforço coordenado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema 

de Proteção da Amazônia (Censipam) e integrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional de Segurança Pública, 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Agência 

Nacional de Mineração (ANM), Fundação Nacional do Índio (Funai), Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (Incra), e Serviço Florestal Brasileiro (SFB). 

Tais ações coordenadas e integradas permitem levar a presença do Estado a diversas regiões em curto 

espaço de tempo, por meio do uso de helicópteros, aeronaves diversas, navios, embarcações, viaturas. 

O estabelecimento de bases avançadas de apoio e o uso de sensoriamento remoto (satélites, radares 

e aerolevantamento) para seleção de regiões alvo também proporcionam uma atuação ampliada e 

direcionada dos agentes ambientais das diferentes instituições que integram a Operação. 

Resultados preliminares da Operação Verde Brasil 2 indicam que nos primeiros seis meses atuação (11 

de maio a 11 de novembro de 2020) foram aplicados quase 1,8 bilhão de reais em multas e termos de 

infração e foram combatidos cerca de 7,5 mil focos de incêndio. Também foram emitidos 183 autos 

de prisão em flagrante delito, apreendidos 178 mil m3 de madeira ilegal e embargados quase cem mil 

hectares de terras com atividades ilícitas. Foram ainda aprendidos 1200 embarcações e 367 veículos, 

154 milhões de quilos de minerais, como manganês, ouro e pedras preciosas e 390 quilos de drogas, 

além de milhares de armas e munições. 
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Figura 1. Resultados alcançados em seis meses de atuação da Operação Verde Brasil 2. Fonte: Ministério da Defesa (disponível 
em https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2020/11/operacao-verde-brasil-2-completa-6-meses-de-
atuacao). 
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5. Análise do Desmatamento 

5.1 Taxas de Desmatamento 

A taxa de desmatamento calculada pelo sistema PRODES/INPE é o principal indicador para  

acompanhar a redução das emissões de gases de efeitos estufa, decorrentes da mudanças de uso da 

terra. No entanto, é importante ressaltar que apesar da eficiência destes sistemas em detectar áreas 

desmatadas e estimar com precisão a taxa anual de desmatamento, o PRODES e o DETER não 

diferenciam o desmatamento ilegal das áreas autorizadas legalmente para a retirada de vegetação - 

áreas privadas com excedente de Reserva Legal que seguindo o código florestal podem legalmente ser 

desmatadas para uso alternativo do solo. 

Os esforços de redução e controle do desmatamento desempenhados pelo governo federal e 

pelos Estados foi capaz de diminuir as taxas de desmatamento, que em 2004 era superior a 27mil km²,  

em  84% em relação ao ano de 2004. Este valor de redução foi alcançado em 2012, quando foi 

registrada a menor taxa da série hirtórica. No entanto, nos anos seguintes, houve uma crescente 

tendência de aumento, com uma taxa preliminar apontando um desmatamento de 11.088km². Esta 

tendência de aumento desde 2012 demonstra o esgotamento das iniciativas anteriores e corrobora 

com a necessidade de desenvolver novas soluções que sejam mais efetivas na prevenção e no combate 

ao desmatamento ilegal. Neste contexto, o MMA buscou fazer uma avaliação crítica das lacunas 

deixadas pelas iniciativas anteriores e elaborou um novo Plano Nacional de Controle do 

Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa que abrange todo o território Nacional e 

inclui os 6 biomas, incluindo 3 macro temas transversais e 5 eixos de ações prioritárias a serem 

implementadas no período 2020-2023. 

5.2 Dinâmica do Desmatamento na Amazônia Legal 

Distribuição nos Estados  

No ano de 2020 (dado preliminar) foi registrado um aumento de 9% no desmatamento em 

relação ao ano anterior. A distribuição do desmatamento entre os Estados manteve o mesmo padrão 

registrado em 2019, com destaque para o Estado do Pará que apresentou aumento de 24,4% , sendo 

responsável por quase a metade do desmatamento registrado neste ano (Tabela 1). Dois Estados 

apresentaram queda na taxa de desmatamento em relação ao ano anterior:  Acre com queda de 5% e 

Roraima com queda de 49% (Tabela 1). A distribuição do desmatamento acumulado na Amazônia Legal 

pode ser vista no mapa da Erro! Fonte de referência não encontrada.2. 
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Estados 
PRODES 2019 

(km²) 
PRODES 2020 

(km²) 
Porcentagem em 
relação ao total 

Variação 2019-
2020 

Pará 4.172 5.192 46,8% 24,4% 

Mato Grosso 1.702 1.767 15,9% 3,8% 

Amazonas 1.434 1.521 13,7% 6% 

Rondônia 1.257 1.259 11,4% 0% 

Acre 682 652 5,9% -5% 

Roraima 590 300 2,7% -49% 

Maranhão 237 290 2,6% 22% 

Amapá 32 81 0,7% 153% 

Tocantins 23 26 0,2% 13% 

Amazônia Legal 10.129 11.088  9% 

Tabela 1. Área de desmatamento registrada por Estado nos anos de 2019 e 2020 (dado preliminar). Fonte: Tabela elaborado pelo 

Ministério do Meio Ambiente com base nos dados do PPRODES/INPE (http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/estimativa-de-

desmatamento-por-corte-raso-na-amazonia-legal-para-2020-e-de-11-088-km2/NotaTecnica_Estimativa_PRODES_2020.pdf) 

 

http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/estimativa-de-desmatamento-por-corte-raso-na-amazonia-legal-para-2020-e-de-11-088-km2/NotaTecnica_Estimativa_PRODES_2020.pdf
http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/estimativa-de-desmatamento-por-corte-raso-na-amazonia-legal-para-2020-e-de-11-088-km2/NotaTecnica_Estimativa_PRODES_2020.pdf
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Figura  2. Desmatamento acumulado na Amazônia Legal até o ano de 2020 com destaque para o desmatamento registrado 
neste último ano. Fonte: Mapa produzido pelo MMA com base nos dados do PPRODES/INPE e TerraClass/INPE. 

Tamanho dos polígonos de desmatamento 

Em 2020, foi observado um aumento na contribuição de polígonos maiores para o 

desmatamento. Polígonos com área entre 100 e 500 hectares foram os que somaram a maior área do 

total registrado (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Os polígonos menores, com área inferior a

 50 hectares, tiveram redução de 2%, enquanto os polígonos com área superior a 1.000 hectares 

tiveram um aumento de 2%. 

 

Figura  3. Distribuição do desmatamento por classes de tamanho dos polígonos registrados no período de 2004 a 2020 
(porcentagem da área de contribuição de cada uma das classes para a área total desmatada). Fonte: Tabela elaborado pelo 
Ministério do Meio Ambiente com base nos dados do PPRODES/INPE (http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/). 

2004 13% 12% 18% 13% 25% 8% 10%

2005 11% 14% 20% 14% 25% 8% 9%

2006 11% 17% 25% 16% 22% 4% 4%

2007 12% 19% 25% 15% 20% 4% 4%

2008 15% 23% 25% 13% 17% 3% 4%

2009 22% 28% 23% 10% 11% 4% 2%

2010 26% 29% 23% 10% 10% 1% 1%

2011 26% 27% 23% 10% 10% 3% 1%

2012 21% 26% 24% 12% 13% 3% 1%

2013 18% 25% 24% 11% 15% 4% 4%

2014 20% 26% 23% 11% 15% 4% 3%

2015 15% 21% 23% 13% 20% 5% 3%

2016 18% 22% 21% 11% 19% 5% 4%

2017 16% 21% 23% 13% 20% 6% 1%

2018 17% 21% 21% 12% 20% 5% 5%

2019 12% 19% 22% 13% 23% 6% 6%

2020p 12% 18% 21% 13% 23% 6% 8%

entre 100 e 

500 ha

entre 500 e 

1000 ha
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menor que 

10 ha
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Distribuição por categoria fundiária 

A metodologia utilizada para classificar e calcular a área desmatada dentro de cada categoria 

fundiária considera, nos casos de sobreposição, as áreas de uso mais restritivo. Essa estratégia foi 

utilizada com o objetivo de evitar a dupla contagem de uma mesma área. A ordem de prioridade 

adotada foi: Terras Indígenas, Unidades de Conservação de proteção integral e de uso sustentável, 

Assentamentos, Glebas Federais, Áreas Privadas, cadastradas no Sistema Nacional de Cadastro 

Ambiental Rural (Sicar), e áreas Sem Informação. As áreas “Sem informação”, são compostas por 

imóveis rurais não cadastrados ou por outras áreas não identificadas nas demais categorias, como por 

exemplo: área militar, área quilombola e glebas estaduais não destinadas ou não cadastradas. 

A categoria Terras Indígenas é a que apresenta as menores taxas, somando apenas 4% do 

desmatamento. As Glebas representam a categoria com as maiores taxas, 33% do desmatamento, 

seguida das áreas de Assentamento, com 23% e das propriedades rurais cadastradas no Sicar, com 

19% da área desmatada no ano de 2020 (Figura 4).  

 

Figura 4. Distribuição do desmatamento registrado pelo PRODES 2020 (dado preliminar) por categoria fundiária. *Unidades 
de Conservação incluem as Áreas de Proteção Ambiental. Fonte: Gráfico elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com 
base nos dados de desmatamento PRODES/INPE (http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/), e shapes disponíveis nos sites 
da Funai , MMA , INCRA , SICAR  e de shape de glebas públicas federais repassados pela Câmara de Destinação de Terras do 
Programa Terra Legal. 

 

Considerando todas as áreas cadastradas no SICAR, independente de sobreposição com outras 

categorias, o percentual do desmatamento em propriedades privadas cadastradas chega a 68% da área 

desmatada. O desmatamento em áreas cadastradas corresponde a 1% dos 4% registrados em Terras 
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Indígenas, 5,87% das 11% registrado em Unidade de Conservação, e 16,34% dos 33% registrado em 

glebas públicas federais (Figura 5). 

 

Figura 5. Distribuição do desmatamento registrado pelo PRODES 2020 (dado preliminar) em áreas cadastradas no SICAR 
considerando o registro com e sem sobreposição com outras categorias fundiárias. (Nesta analise as Unidades de 
Conservação incluem as Áreas de Proteção Ambiental). Fonte: Tabela elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente com 
base nos dados de desmatamento PRODES/INPE (http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/), e shapes disponíveis nos sites 
da Funai1, MMA2, INCRA3, SICAR4 e de shape de glebas públicas federais repassados pela Câmara de Destinação de Terras 
do Programa Terra Legal. 

 

Nos Estados, a distribuição do desmatamento entre as categorias fundiárias manteve o padrão 

do ano anterior. Apenas o Estado do Amapá apresentou mudanças. Neste estado, no ano de 2019, o 

desmatamento estava concentrado em assentamentos e glebas e no ano de 2020 quase todo o 

desmatamento registrado ocorreu em Unidades de Conservação e em áreas privadas cadastras no 

Sicar (Tabela 2 e 3). Outro grande aumento registrado foi nas áreas privadas no estado do Tocantins, 

18% a mais de um ano para o outro (Tabela 3). 
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Tabela 2. Distribuição do desmatamento registrado no PRODES 2019 por categoria fundiária dentro de cada Estado. 

 

Fonte: Tabela elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados de desmatamento PRODES/INPE 

(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/), e shapes disponíveis nos sites da Funai1, MMA2, INCRA3, SICAR4 e de shape de glebas públicas 

federais repassados pela Câmara de Destinação de Terras do Programa Terra Legal. 

 

Tabela 3. Distribuição do desmatamento registrado no PRODES 2020 (dado preliminar) por categoria fundiária dentro de cada 
Estado. 

 

Fonte: Tabela elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados de desmatamento PRODES/INPE 

(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/), e shapes disponíveis nos sites da Funai1, MMA2, INCRA3, SICAR4 e de shape de glebas públicas 

federais repassados pela Câmara de Destinação de Terras do Programa Terra Legal. 

 

Desmatamento nos Municípios 

No ano de 2020 os dez municípios com maiores índices de desmatamento concentram 34% do 

total registrado (Tabela 4). Todos estes municípios fazem parte da lista de municípios prioritários para 

ações de prevenção e controle do desmatamento, de que trata o Decreto nº 6.321/20071 (Figura 6) e 

6 (seis) deles são do estado Pará. 

 
1Decreto nº 6.321, de 21 de dezembro de 2007. Dispõe sobre ações relativas à prevenção, monitoramento e controle de desmatamento no 

Bioma Amazônia, bem como altera e acresce dispositivos ao Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999, que dispõe sobre a 
especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Estado Terra indígena
Unidade de 

Conservação*
Assentamento Gleba pública federal CAR Sem informação

AC 1% 14% 33% 5% 32% 16%

AP 13% 19% 23% 38% 4% 3%

AM 3% 3% 30% 45% 10% 9%

MA 2% 3% 36% 14% 29% 16%

MT 1% 0% 11% 5% 57% 25%

PA 8% 17% 29% 32% 9% 4%

RO 2% 11% 20% 50% 11% 6%

RR 6% 0% 41% 52% 0% 0%

TO 0% 7% 27% 28% 35% 4%

Contribuição da 

categoria (%)
5% 10% 26% 31% 19% 10%

PRODES 2019 

* Inclui Areade Presertvação Ambiental 

Estado Terra indígena
Unidade de 

Conservação*
Assentamento Gleba pública federal CAR Sem informação

AC 1% 12% 30% 8% 33% 16%

AP 0% 44% 0% 0% 56% 0%

AM 1% 1% 32% 51% 8% 7%

MA 1% 2% 40% 17% 23% 17%

MT 3% 1% 11% 3% 55% 27%

PA 6% 18% 24% 36% 10% 5%

RO 2% 12% 19% 51% 11% 5%

RR 2% 1% 42% 55% 0% 0%

TO 0% 0% 15% 30% 53% 2%

Contribuição da 

categoria (%)
4% 11% 23% 33% 19% 10%

* Inclui Areade Presertvação Ambiental 

PRODES 2020 preliminar 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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Figura 6. Mapa dos municípios prioritários e monitorados, conforme Decreto nº 6.321/2007. 

 

Tabela 4. Distribuição do desmatamento registrado no PRODES 2020 (dado preliminar) nos municípios com maiores índices 
no ano de 2020. 

 

Fonte: Tabela elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados de desmatamento PRODES/INPE 
(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/). 

 

Contribuição do 

município

Município UF Situação 2019 2020  em 2020

ALTAMIRA PA Prioritário 578 798 7%

SÃO FÉLIX DO XINGU PA Prioritário 548 608 5%

PORTO VELHO RO Prioritário 413 450 4%

LÁBREA AM Prioritário 382 383 3%

NOVO PROGRESSO PA Prioritário 201 364 3%

ITAITUBA PA Prioritário 170 273 2%

APUÍ AM Prioritário 288 260 2%

PACAJÁ PA Prioritário 349 247 2%

COLNIZA MT Prioritário 196 238 2%

PORTEL PA Prioritário 262 189 2%

Total dos 10 mais desmatados 3.388 3.809 34%

Total do desmatamento na Amazônia Legal 10.129 11.088

Desmatamento Anual (km²)

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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5.3 Dinâmica do Desmatamento no Cerrado 

 

Distribuição nos Estados  

Em termos gerais, a dinâmica do desmatamento em 2020 não difereiu da observada em 2019, 

com algumas variações entre estados. Os três estados que mais contribuiram com o desmatamento 

no Cerrado em 2020 foram Maranhão (25%), Tocantins (21.3%), Bahia (12.5%), perfazendo mais de 

50% do total desmatado no período (Tabela 5). Em relação a dinâmica temporal do desmatamento, 

observa-se que o Mato Grosso apresentou uma drástica redução de 22% na área desmatada, Mato 

Grosso do Sul e Tocantins mantiveram taxas semalhantes ao observado no ano anterior e os demais 

estados apresentaram um aumento em área. No entanto, é importante ressaltar que a taxa de 

desmatamento do Bioma Cerrado em 2020, manteve-se abaixo da meta estabelecida na PNMC para 

este ano. Em particular, a meta de redução de emissões para o Cerrado foi alcançada em 2016 e, desde 

de então, os índices de desmatamento tem se mantido a baixo da meta de redução de 40% em relação 

a média dos anos de 1999 a 2008 (9.420 km2). No ano de 2020, o desmatamento no bioma Cerrado 

foi de 7340 km2, 22.8% abaixo da meta estipulada pela PNMC. 

 

Tabela 5. Área de desmatamento registrada por Estado nos anos de 2019 e 2020. 

Estado 
PRODES 

2019 (km²) 

PRODES 
2020 
(km²) 

Porcentagem em 
relação ao total 

Variação 
2019-2020 

Maranhão 1,309.32 1,835.99 25.0% 40% 

Tocantins 1,495.61 1,565.73 21.3% 5% 

Bahia 832.37 919.15 12.5% 10% 

Mato Grosso 930.59 726.97 9.9% -22% 

Goiás 651.32 724.52 9.9% 11% 

Minas Gerais 496.66 637.75 8.7% 28% 

Piauí 463.70 605.87 8.3% 31% 

Mato Grosso do Sul 294.30 309.57 4.2% 5% 

São Paulo 6.11 8.26 0.1% 35% 

Distrito Federal 2.51 4.78 0.1% 90% 

Paraná 0.68 1.26 0.0% 85% 

Rondônia 0.23 0.06 0.0% -74% 

Total Cerrado 6,483.40 7,340.12  13% 

 

Fonte: Tabela elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados do PPRODES/INPE 

(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/cerrado/increments)  

Conforme observado historicamente, a região do MATOPIBA, que engloba 337 municípios e 

representa um total de cerca de 73 milhões de hectares - 33% no Maranhão, 38% no Tocantins, 11% 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/cerrado/increments
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no Piauí e 18% na Bahia, concentrou os maiores valores de desmatamento, registrando em 2020, 

aumento de 20% em relação ao ano anterior (Tabela 6). 

Tabela 6. Área de desmatamento registrada na região do Matopiba entre os anos de 2017 a 2020. 

 

Fonte: Tabela elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados do PPRODES/INPE 

(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/cerrado/increments)  

 

Distribuição por categoria fundiária 

A metodologia utilizada para classificar e calcular a área desmatada dentro de cada categoria 

fundiárias segue a mesma apresentada para a Amazônia Legal, considerando as áreas de uso mais 

restritivo, nos casos de sobreposição. Entretanto, as Glebas e propriedades privadas cadastradas no 

Sicar e incluídas nesta análise, foram apenas as áreas localizadas nos Estados que fazem parte da 

Amazônia Legal, visto que não há dados disponíveis para os demais estados. Desta forma a classe Sem 

Informação é aqui chamada de Áreas Privadas/Sem Informação, e é composta por imóveis rurais 

cadastrados ou não no Sicar e pelas áreas não identificadas nas demais categorias, como por exemplo: 

área militar, área quilombola e glebas, para todos os Estados que não fazem parte da Amazônia Legal. 

A análise do desmatamento por categoria fundiária evidencia que, a dinâmica nesse bioma é 

mais homogênea entre elas, havendo maior concentração do desmatamento em áreas privadas ou 

sem informação, nas quais se localizam os imóveis rurais e demais áreas que não foram enquadradas 

nas outras categorias. Com exceção do Distrito Federal e do estado de Rondônia, a maior concentração 

de áreas desmatadas está nas categorias de áreas cadastradas no CAR e áreas privadas/sem 

informação (Figura 7; Tabelas 7 e 8). Para o estado de Rondônia, quase toda área desmatada (99.6%) 

encontra-se em glebas federais. Para o Distrito Federal, apesar do maior percentual (94.6%) ter sido 

observado em unidades de conservação em função do território do Distrito Federal estar inserido 

predominantemente em Área de Proteção Ambiental, cujas características permitem áreas de domínio 

privado, é importante ressaltar que a contribuição do Distrito Federal é mínima (0.1%) para o total 

desmatado no bioma. 

 

Estado 2017 2018 2019 2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020

BAHIA 761 669 807 869 -12% 21% 8%

MARANHÃO 1476 1461 1305 1828 -1% -11% 40%

PIAUÍ 547 435 434 580 -21% 0% 34%

TOCANTINS 1694 1529 1495 1566 -10% -2% 5%

Total Geral 4478 4094 4042 4843 -9% -1% 20%

Ano PRODES Variação

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/cerrado/increments
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Figura  7. Distribuição do desmatamento registrado pelo PRODES 2020 por categoria fundiária.* Dados referente aos estados que 
compõem a Amazônia Legal. Fonte: Gráfico elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados de desmatamento 
PRODES/INPE (http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/), e shapes disponíveis nos sites da Funai2, MMA3, INCRA4, SICAR5 e de shape de 
glebas públicas federais repassados pela Câmara de Destinação de Terras do Programa Terra Legal. 

 

Tabela 7. Distribuição do desmatamento registrado no PRODES 2019 por categoria fundiária dentro de cada Estado. 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados de desmatamento PRODES/INPE 

(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/), e shapes disponíveis nos sites da Funai6, MMA7, INCRA8, SICAR9 e de shape de glebas públicas 

federais repassados pela Câmara de Destinação de Terras do Programa Terra Legal. 

 

 

 
2 Terra Indígena (http://www.funai.gov.br/index.php/shape), 
3Unidades de Conservação (http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm), 
4Assentamentos (http://certificacao.incra.gov.br/csv_shp/export_shp.py),  
5CAR (http://www.car.gov.br/publico/municipios/downloads).  

 
 

Estado Terra Indígena
Unidades de 

Conservação
Assentamento Glebas* CAR*

Área 

Privada/Sem 

Informação

Contribuição 

do Estado 

(km²)

Bahia 0,0% 25,9% 2,5% 0,0% 0,1% 71,5% 832

Distrito Federal 0,0% 94,6% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 2

Goiás 0,0% 7,3% 5,7% 0,1% 0,0% 86,9% 651

Maranhão 2,1% 3,2% 5,5% 1,8% 65,4% 22,0% 1.309

Mato Grosso 1,0% 6,2% 9,0% 8,0% 65,2% 10,6% 931

Mato Grosso do Sul 0,6% 0,2% 0,9% 0,0% 0,0% 98,3% 294

Minas Gerais 0,0% 1,7% 5,6% 0,0% 0,0% 92,7% 496

Paraná• 0,0% 25,9% 0,0% 0,0% 0,0% 74,1% 1

Piauí• 0,0% 0,1% 0,9% 0,0% 0,5% 98,5% 463

Rondônia 0,1% 0,0% 0,0% 99,6% 0,0% 0,3% 0,24

São Paulo 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 94,1% 6

Tocantins 0,1% 9,8% 3,2% 18,9% 58,9% 9,1% 1.495

Contribuição da 

Categoria (%)
0,6% 8,0% 4,6% 5,9% 36,3% 44,6%

6.483
* Dados apenas para os Estados que fazem parte da Amazônia Legal

PRODES 2019

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
http://www.funai.gov.br/index.php/shape
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm
http://certificacao.incra.gov.br/csv_shp/export_shp.py
http://www.car.gov.br/publico/municipios/downloads
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Tabela 8. Distribuição do desmatamento registrado no PRODES 2020 por categoria fundiária dentro de cada Estado. 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados de desmatamento PRODES/INPE 

(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/), e shapes disponíveis nos sites da Funai6, MMA7, INCRA8, SICAR9 e de shape de glebas públicas 

federais repassados pela Câmara de Destinação de Terras do Programa Terra Legal. 

 
 
Desmatamento nos Municípios 

No ano de 2020, os dez municípios com maiores índices de desmatamento concentram 16% 

do total registrado (Tabela 9). Todos estes municípios que mais contribuíram para o desmatamento 

estão na região do MATOPIBA (Figura 8) e apenas três não fazem parte da lista de prioritários. 

Tabela 9. Distribuição do desmatamento registrado no PRODES 2020 (dado preliminar) nos municípios com maiores índices 
no ano de 2020. 

 
Fonte: Tabela elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados de desmatamento PRODES/INPE 
(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/). 
 

 

Estado Terra Indígena
Unidades de 

Conservação
Assentamento Glebas* CAR*

Área 

Privada/Sem 

Informação

Contribuição 

do Estado 

(km²)

Bahia 0,0% 28,2% 3,1% 0,0% 0,0% 68,7% 920

Distrito Federal 0,0% 98,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 5

Goiás 0,1% 6,9% 5,9% 0,2% 0,0% 86,9% 725

Maranhão 1,1% 1,8% 4,0% 1,1% 74,4% 17,5% 1.841

Mato Grosso 1,0% 3,9% 14,2% 6,6% 58,4% 15,9% 728

Mato Grosso do Sul 0,4% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 98,5% 310

Minas Gerais 0,1% 3,0% 3,8% 0,0% 0,0% 93,1% 638

Paraná• 0,0% 89,6% 0,0% 0,0% 0,0% 10,4% 1

Piauí• 0,0% 0,3% 1,0% 0,0% 0,2% 98,5% 606

Rondônia 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,06

São Paulo 0,0% 13,7% 2,3% 0,0% 0,0% 84,0% 8

Tocantins 0,3% 12,5% 3,2% 21,0% 52,8% 10,2% 1.568

Contribuição da 

Categoria (%)
0,5% 8,1% 4,5% 5,4% 35,7% 45,7%

7.340

PRODES 2020

* Dados apenas para os Estados que fazem parte da Amazônia Legal

Contribuição do 

município

Município UF Situação 2019 2020  em 2020

BALSAS MA Prioritário 109 222 3%

FORMOSA DO RIO PRETO BA Prioritário 214 179 2%

SÃO DESIDÉRIO BA Prioritário 30 120 2%

TASSO FRAGOSO MA 19 120 2%

PARANÃ TO Prioritário 68 112 2%

MIRADOR MA 24 109 1%

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO PI Prioritário 72 102 1%

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA Prioritário 53 96 1%

SEBASTIÃO LEAL PI 4 77 1%

URUÇUÍ PI Prioritário 86 70 1%

Total dos 10 mais desmatados 680 1.207 16%

Total do desmatamento no Cerrado 6.483 7.340

Desmatamento Anual (km²)

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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Figura  8. Desmatamento acumulado no Cerrado até o ano de 2020 com destaque para os municípios que 
apresentaram maiores índices de desmatamento no último anos, todos localizados na região do Matopiba.  

 

5.4 Outros biomas  

O monitoramento do desmatamento nos demais biomas (Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e 

Pantanal) é parte da  Estratégia Nacional para REDD+ - ENREDD+. O objetivo geral da ENREDD+ é 

“contribuir para a mitigação da mudança do clima por meio da eliminação do desmatamento ilegal, da 

conservação e da recuperação dos ecossistemas florestais e do desenvolvimento de uma economia 

florestal sustentável de baixo carbono, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais”6. 

Além da ENREDD+, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou a Portaria 365/2015, que 

estabelece o Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros (PMABB), evideniciando 

a importancia de se realizar o monitoramento de todos os biomas brasileirose dando prazo até 2020 

para que o monitoramento tivesse incício. Neste sentido, o INPE iniciou o Projeto “Monitoramento 

Ambiental dos Biomas Brasileiros por Satélites: Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal” 

concebido para atender a estratégia Nacional de REDD+. Os primeiros resultados deste projeto serão 

apresentados de forma sucinta nesta seção. Cabe destacar que os dados apresentados ainda estão 

 
6http://redd.mma.gov.br/pt/estrategia-nacional-para-redd 
 

http://redd.mma.gov.br/pt/estrategia-nacional-para-redd
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em construção e que as informações podem ser alteradas quanto a classificação dos polígonos, 

tamanho das área e limites dos biomas. 

De forma geral, os produtos disponibilizados pelo INPE estão em formato ShapeFile e contém 

polígonos que identificam áreas de supressão da vegetação nativa utilizados na elaboração de um 

mapa base para o ano de 2016 em cada um dos  quatro biomas. Os dados foram construídos a partir 

da interpretação visual de imagens com resolução de 30m e a área mínima mapeada é de um hectare 

(1 ha)7. Para os biomas do Pampa e do Pantanal também foram identidicados os polígonos de 

incremento das áreas de supressão da vegetação nativa nos anos de 2017 e 2018, acumulado, e no 

Pantanal foi realizado a identificação do incremento anual para o ano de 2019. 

Pampa 

No Pampa, os dados apresentados indicam um dematamento acumulado de 78.364,44 km² 

até o ano de 2016, e um incremento de 5.366,51 km² entre os anos de 2017 e 2018 (Tabela 10). 

Considerando a área total do bioma utilizado para produção do dado11, que foi de 178.767 km², a 

porção do bioma que continua conservada é de 53%. Embora o bioma esteja majoritariamente no 

estado do Rio Grande do Sul, uma pequena parte do desmatamento foi registrada no estado de Santa 

Catariana. Possivelmente o ajuste no limite do bioma deve implicar em alterações neste dado. A 

distribuição do desmatamento acumulado no Pampa pode ser vista no mapa da Figura 9. 

Tabela 10. Área de desmatamento registrada pelo Projeto Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros por Satélites, 
do INPE, para o bioma Pampa. 

Pampa Desmatamento (km²) 

Estados 

Acumulado 
até 2016 

2017 e 2018 Total Geral 

RIO GRANDE DO SUL 78.346,55 5.365,65 83.712,20 

SANTA CATARINA 17,89 0,85 18,75 

Total Geral 78.364,44 5.366,51 83.730,95 
Fonte: Tabela elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados de desmatamento PRODES/INPE 
(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/). 
 

 
7http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/9b57c4fc-cc95-4ed6-860c-
08cee2679dd7 
 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/9b57c4fc-cc95-4ed6-860c-08cee2679dd7
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/9b57c4fc-cc95-4ed6-860c-08cee2679dd7
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Figura  9.Desmatamento acumulado no Pampa até o ano de 2018 com destaque para o desmatamento registrado 
em 2017 e 2018.  Fonte: Mapa produzido pelo MMA com base nos dados do TerraBrasilis/INPE. 

 

Pantanal 

No Pantanal, os dados apresentados indicam um dematamento acumulado de 23.390,26 km² 

até o ano de 2016, com incremento de 1.022,20 km² entre os anos de 2017 e 2018 e um valor anual 

similar para o ano de 2019, 512,60 km² (Tabela 11). Considerando a área total do bioma utilizado para 

produção do dado, que foi de 151.190 km², a porção do bioma que continua conservada é de 84%. A 

distribuição do desmatamento acumulado no Pantanal pode ser vista no mapa da Figura 10. 

Tabela 11. Área de desmatamento registrada pelo Projeto Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros por 
Satélites, do INPE, para o bioma Pantanal. 

Pantanal Desmatamento (km²) 

Estados 

Acumulado 
até 2016 

2017 e 
2018 

2019 Total Geral 

MATO GROSSO 12.323,74 432,07 166,55 12.922,36 

MATO GROSSO DO SUL 11.066,52 590,13 346,05 12.002,70 

Total Geral 23.390,26 1.022,20 512,60 24.925,06 
Fonte: Tabela elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados de desmatamento 
PRODES/INPE (http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/). 

 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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Figura  10. Desmatamento acumulado no Pantanal até o ano de 2019 com destaque para o desmatamento 
registrado nos anos de 2017 e 2018 e de 2019.  Fonte: Mapa produzido pelo MMA com base nos dados do 
TerraBrasilis/INPE. 

 

Caatinga 

Na Caatinga, os dados apresentados indicam um dematamento acumulado de 255.456,72 km² 

até o ano de 2016 (Tabela 12). Considerando a área total do bioma utilizado para produção do dado, 

que foi de 844.453 km², a porção do bioma que continua conservada é de 70%. Embora o bioma 

Caatinga não seja registrado no estado do Maranhão, uma pequena parcela do desmatmento foi 

imputada a este estado.Possivelmente o ajuste no limite do bioma deve implicar em alterações neste 

dado. A distribuição do desmatamento acumulado na Caatinga pode ser vista no mapa da Figura 11. 

 
Tabela 12. Área de desmatamento registrada pelo Projeto Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros por Satélites, 
do INPE, para o bioma Caatinga. 

Caatinga Desmatamento (km²) 

Estados Acumulado até 2016 

ALAGOAS 9.796,54 

BAHIA 114.177,28 

CEARÁ 37.152,36 

MARANHÃO 352,80 
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MINAS GERAIS 4.299,23 

PARAÍBA 16.255,79 

PERNAMBUCO 32.177,32 

PIAUÍ 20.117,66 

RIO GRANDE DO NORTE 13.998,01 

SERGIPE 7.129,74 

Total Geral 255.456,72 
Fonte: Tabela elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados de desmatamento 
PRODES/INPE(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/). 
 

 
Figura  11. Desmatamento acumulado na Caatinga até o ano de 2016.Fonte: Mapa produzido pelo MMA com base 
nos dados do TerraBrasilis/INPE. 

 

Mata Atlântica 

Na Mata Atlântica, os dados apresentados indicam um dematamento acumulado de 

768.258,68 km² até o ano de 2016 (Tabela 13). Considerando a área total do bioma utilizado para 

produção do dado, que foi de 1.110.182 km², a porção do bioma que continua conservada é de 31%.  

A distribuição do desmatamento acumulado na Mata Atlântica pode ser vista no mapa da Figura 12. 

 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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Tabela 13. Área de desmatamento registrada pelo Projeto Monitoramento 

Mata Atlântica Desmatamento (km²) 

Estados Acumulado até 2016 

ALAGOAS 11.508,67 

BAHIA 67.895,18 

ESPÍRITO SANTO 34.624,38 

GOIÁS 8.943,81 

MATO GROSSO DO SUL 42.206,40 

MINAS GERAIS 160.690,58 

PARAÍBA 2.469,14 

PARANÁ 143.399,97 

PERNAMBUCO 9.679,77 

RIO DE JANEIRO 28.061,08 

RIO GRANDE DO NORTE 1.803,39 

RIO GRANDE DO SUL 70.366,45 

SANTA CATARINA 54.276,74 

SÃO PAULO 123.279,02 

SERGIPE 9.054,10 

Total Geral 768.258,68 
 
Fonte: Tabela elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados 
de desmatamento PRODES/INPE (http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/). 

 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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Figura  12. Desmatamento acumulado na Mata Atlântica até o ano de 2016. Fonte: Mapa produzido pelo MMA 
com base nos dados do TerraBrasilis/INPE. 
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6. Análise das Queimadas e Incêndios Florestais 
 

Com a publicação do Decreto nº 10.142, de 28 de dezembro de 2019, foi instituída a Comissão 

Executiva para o Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, responsável, 

entre outros, por promover ações conjuntas para produzir, harmonizar e disponibilizar informações 

oficiais relativas ao desmatamento, cobertura e uso da terra e incêndios florestais. 

Nesse sentido, as informações aqui apresentadas trazem o quadro geral das queimadas e incêndios 

florestais detectados em 2020, tanto no Brasil como um todo, quanto em cada um dos biomas 

brasileiros, além de um resumo das principais ações implementadas no âmbito do MMA e de outros 

órgãos do governo federal, diretamente relacionadas à prevenção e ao combate aos incêndios 

florestais. 

É importante ressaltar, que as atividades de combate às queimadas e incêndios florestais são 

desempenhadas de forma conjunta e integrada entre Ministério do Meio Ambiente, Ministério da 

Defesa, Ministério da Justiça, com o apoio direto do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, da Polícia Federal e 

outros órgãos de inteligência e fiscalização do Governo Federal, além dos órgãos estaduais, municipais 

e de voluntários no combate ao fogo. 

6.1 Queimadas e Incêndios Florestais em 2020 

As queimadas e incêndios florestais que ocorreram no Brasil em 2020 foram motivo de grande 

preocupação, tanto no âmbito nacional, como no internacional. Entre os meses de agosto e outubro, 

várias notícias foram veiculadas nos mais diversos meios de comunicação retratando o aumento na 

incidência de incêndios florestais, em especial no Pantanal. 

O Ministério do Meio Ambiente esteve empenhado em combater as queimadas e os incêndios 

florestais, exercendo o seu papel de articulador e coordenador. No entanto, apesar dos recursos 

financeiros adicionais disponibilizados para intensificar as ações de combate, as medidas tomadas pelo 

governo federal, algumas de caráter excepcional e extraordinário, não foram suficientes para conter o 

avanço dos incêndios.  

Queimadas e incêndios florestais no Brasil 

De acordo com as informações disponibilizadas na Plataforma de Dados do INPE (BD Queimadas/INPE), 

foram detectados, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020, quase 223 mil focos de queima em 

todo o território nacional. Este valor está 6% abaixo da média verificada para os últimos 20 anos (Figura 

13). No entanto, o número de focos em todo território Nacional é 67.7% e 12.73% superior ao 

observado nos anos de 2018 e 2019 respectivamente (Figura 14), sugerindo uma tendência de 

aumento que poderá se agravar nos próximos anos, principalmente ao considerarmos os cenários de 

previsão climática e hidrológica disponíveis. 
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Figura  13. Focos ativos detectados no Brasil entre 2001 e 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 
Em termos de área queimada, os dados do INPE evidenciam mais 312 mil km2 de área atingida entre 

1º de janeiro e 31 de dezembro 2020. Da mesma forma que o observado para número de focos, esse 

valor está 7% abaixo da média observada para a série histórica disponível (2003 a 2020; Figura 14). 

 
Figura  14.Área queimada (km2) no Brasil entre 2003 e 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 
Dentre estados com maior incidência de focos em 2020, destacam-se Mato Grosso, com 47.708 focos; 

e Pará, com 38.603 focos, seguidos por Maranhão (16.817 focos) e Amazonas (16.729 focos) (Figura 

15). Juntos, esses estados foram responsáveis por mais da metade do total de focos observados no 

Brasil (ou 119.857 focos) e em grande parte da Amazônia (Pará, Mato Grosso e Amazonas), do Cerrado 

(Mato Grosso e Maranhão) e do Pantanal (Mato Grosso). 
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Figura  15. Focos Ativos detectados nas unidades da federação em 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 
Na comparação entre os biomas, Amazônia e Cerrado foram os biomas que apresentaram maior 

número de focos no ano de 2020, com 46% e 29% do total verificado, respectivamente. Caatinga, Mata 

Atlântica, Pampa e Pantanal foram responsáveis, juntos, pelos demais 25% dos focos de queima 

detectados (Figura 16). 

 
Figura  16. Focos Ativos detectados nos biomas brasileiros em 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE.. 

 

Quando se considera o total de área queimada em cada bioma, no entanto, a situação é um pouco 

diferente, mas ainda assim, as maiores áreas queimadas foram observadas na Amazônia e no Cerrado, 
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que apresentaram, respectivamente, 25% e 44% do total de área queimada no Brasil em 2020 (Figura 

17). 

 
Figura  17. Total de Área Queimada (km2) nos biomas brasileiros em 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 
Na análise individualizada por bioma que será apresentada a seguir, verifica-se que, embora o ano de 

2020 tenha sido um ano bastante crítico em termos de ocorrência de incêndios florestais, para a maior 

parte dos biomas brasileiros, os resultados observados ficaram abaixo da média histórica dos últimos 

20 anos. Exceção se faz para o Pantanal, que, em 2020, teve um aumento superior a 200% em relação 

à média dos focos detectados nos anos anteriores. 

Queimadas e incêndios florestais na Amazônia 

Conforme apresentado, o total de focos observados para o bioma Amazônia, entre 1º de janeiro e 31 

de dezembro de 2020 representa 46% do total de focos detectados em todo o Brasil, representado por 

103.161 focos de calor na região. Esse valor, quando comparado com a média histórica dos últimos 20 

anos (117.241 focos), representa uma redução de 14% (Figura 18). 

 
Figura  18. Série Histórica de Focos Ativos detectados na Amazônia, entre 2001 e 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 
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Na comparação entre os nove estados que compõem a Amazônia, temos uma pequena diferença 

quando comparado ao total para o Brasil. Considerando apenas estes nove estados e suas respectivas 

áreas inseridas no bioma, o estado que apresentou maior número de focos foi o Pará, com 37.562 

focos, ou 37% dos focos observados no bioma (Figura 19). 

 
Figura  19.Focos Ativos detectados nos Estados da Amazônia, em 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 

Queimadas e incêndios florestais no Cerrado 

Em 2020, o número total de focos de calor no bioma no Cerrado foi de 63.819, representando cerca 

de 29% do total detectado em todo o território nacional (Figura 20). É importante ressaltar que este 

bioma é adaptado ao fogo, apresentando uma rápida recuperação em um curto período. 

Comparativamente ao observado nos registros para o Cerrado, o total de focos de calor, também foi 

inferior à média histórica: uma redução de 12% quando em relação à média dos últimos 20 anos 

(72.408 focos).  
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Figura  20. Série Histórica de Focos Ativos detectados no Cerrado, entre 2001 e 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 
Ainda para o bioma Cerrado, a contribuição relativa de cada estado, levando-se em consideração a 

área inserida no bioma, indica que os estados de Mato Grosso, Maranhão e Tocantins foram os estados 

que apresentaram o maior número de focos: 13.853, 13.073 e 11.514, respectivamente (Figura 21). 

Estes três estados foram responsáveis por 60% do total de focos detectados no bioma (38.440 focos). 

Também é interessante ressaltar que o número total de focos detectados nas áreas de Cerrado da 

região conhecida como MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) representa mais de 50% (ou 

32.875) do total de focos detectados em todo o bioma. 

 
Figura  21. Focos Ativos detectados nos Estados do Cerrado, em 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 

Queimadas e incêndios florestais no Pantanal 

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

Focos Ativos detectados no Cerrado, 2001-2020
Fonte: BD Queimadas/INPE

Média 2001-2020 = 72.408 focos

 -  2.000  4.000  6.000  8.000  10.000  12.000  14.000

Rondônia

Paraná

Distrito Federal

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Bahia

Piauí

Minas Gerais

Goiás

Tocantins

Maranhão

Mato Grosso

Número de Focos detectados nos Estados do Cerrado, em 2020
Fonte: BD Queimadas/INPE



 

71 
 

Para o Pantanal, a temporada de incêndios de 2020 foi completamente atípica. Foram detectados mais 

de 22 mil focos de calor, o que representa um aumento de 214% em relação à média histórica dos 

últimos 20 anos (Figura 22). 

 

Figura  22. Série Histórica de Focos Ativos detectados no Cerrado, entre 2001 e 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 
Embora a distribuição do bioma nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul seja de 35% e 65%, 

respectivamente, ao se comparar o número de focos detectados em cada estado, percebe-se uma 

inversão nesses percentuais: 60% dos focos detectados no bioma ocorreram em áreas mato-

grossenses e os demais 40% no estado de Mato Grosso do Sul (Figura 23). 

 
Figura  23. Focos Ativos detectados nos Estados do Pantanal, em 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 
Ao analisar o mapa de área queimadas no Pantanal produzido pelo Laboratório de Aplicações de 

Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ), percebe-se que a porção 

do bioma localizada no Mato Grosso teve mais da metade de sua área atingidas por queimadas e 

incêndios (Figura 24). 
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Figura  24. Área queimada no Pantanal, entre 1º de janeiro e 22 de novembro de 2020. Fonte: Laboratório de 

Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ), disponível em https://lasa.ufrj.br/noticias/area-
queimada-pantanal-2020/#. 

 
Em particular, o comportamento atípico dos incêndios queimadas no Pantanal pode ser explicado, pelo 

menos parcialmente, pelo fato de que em 2020 foi registrada uma das vazantes mais rigorosas do Rio 

Paraguai. De acordo com dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que monitora o nível de 

diferentes bacias hidrográficas desde 1939, situação similar ao que aconteceu em 2020 em Porto 

Murtinho só foi verificada nos anos de 1944, 1964, 1967, 1969 e 1971 (Figura 25). 

https://lasa.ufrj.br/noticias/area-queimada-pantanal-2020/
https://lasa.ufrj.br/noticias/area-queimada-pantanal-2020/


 

73 
 

 
Figura  25. Cotagramas com as cinco vazantes mais rigorosas registradas na estação de Porto Murtinho e o comportamento 
do nível d’ água em 2020. Fonte: CPRM, Boletim nº 551 (disponível em 
https://www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php?getbacia= buruguai#). 

 
Ainda com base nas informações do CPRM, os dados acumulados de chuvas anuais na bacia de Porto 

Murtinho sugerem que, na média, a bacia do rio Paraguai apresentou chuvas abaixo dos níveis 

normais. Estes resultados podem ser evidenciados pela série histórica apresentada na Figura 26: reta 

de tendência em vermelho e seu respectivo intervalo de confiança representado pela área em cinza - 

Considerando a precipitação média estimada pelo modelo MERGE/INPE, de cerca de 1.290 mm para a 

parcela brasileira da bacia do rio Paraguai, o déficit de chuva com relação à média vem se acumulando 

há alguns anos, o que pode explicar a condição atual da bacia, com níveis bastante inferiores à média 

(CPRM, Boletim nº 23/2020, de 23 de dezembro de 2020, disponível em 

www.cprm.gov.br/sace/boletins/Paraguai/20201223_15-20201223 - 153959.pdf). O mesmo boletim 

também informa que, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais (Cemaden/MCTI), a seca deste ano foi a mais severa já observada em 22 anos de 

monitoramento do Índice Padronizado de Precipitação (SPI)8 na Sub-bacia do Alto Paraguai e no Bioma 

Pantanal. 

 

 
81 O SPI-12 é um indicador adimensional de seca que mede o quanto a chuva acumulada no período de 12 meses se afasta da chuva média 

ao longo deste mesmo período. 

https://www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php?getbacia=%20buruguai
http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Paraguai/20201223_15-20201223%20-%20153959.pdf
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Figura  26. Figura 26: Série de chuva total anual ao longo dos anos hidrológicos (de setembro a agosto) na bacia de 
contribuição da estação Porto Murtinho (extraída do Boletim CPRM nº 23, disponível em 

http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Paraguai/20201223_15-20201223%20-%20153959.pdf ). 

 

Queimadas e Incêndios Florestais na Caatinga 

Em 2020, foram detectados 14.504 focos no bioma Caatinga, o que representa apenas 6,5% do total 

de focos detectados em todo território Nacional. Esse número é 23% inferior à média histórica 

verificada nos últimos vinte anos (Figura 27). 

 
Figura  27. Série Histórica de Focos Ativos detectados na Caatinga, entre 2001 e 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 
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Dentro do bioma Caatinga, na comparação entre estados, a maior ocorrência de focos de calor foi 

observada no Piauí (5.164 focos), representando 36% do total de focos do bioma (Figura 28). Em 

menores proporções, em segundo lugar o Ceará (3.979 focos) apresentou 27% do total de focos no 

bioma; seguido pela Bahia, com 19% (2.689 focos). Estes três estados, juntos somaram 82% do total 

de focos detectados na Caatinga, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020. 

 
Figura  28. Focos Ativos detectados nos Estados da Caatinga, em 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 

Queimadas e Incêndios Florestais na Mata Atlântica 

Na Mata Atlântica foram detectados 17.513 focos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020, 

representando 8% do total de focos detectados no Brasil no mesmo período. Esse valor é 10% menor 

do que a média dos últimos 20 anos, que foi de 19.526 focos (Figura 29). 

 

Figura  29. Série Histórica de Focos Ativos detectados na Mata Atlântica, entre 2001 e 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 
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Dentre os estados que compõem a Mata Atlântica, Paraná foi o estado que apresentou o maior 

número de focos (3.458 focos), seguido por São Paulo (3.394 focos), Minas Gerais (2.957 focos) e Santa 

Catarina (2.422 focos; Figura 30). Juntos, esses estados foram responsáveis por 70% do total de focos 

observados no bioma ao longo do ano de 2020. 

 

Figura  30. Focos Ativos detectados nos Estados da Mata Atlântica, em 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 

Queimadas e Incêndios Florestais no Pampa 

O número de focos ativos de queima detectados no Pampa, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 

2020 foi de 1.685. Embora esse número seja 56% superior à média dos últimos 20 anos, ele representa 

menos de 1% do total de focos detectados em todo Brasil (Figura 31). 

 

Figura  31. Série Histórica de Focos Ativos detectados no Pampa, entre 2001 e 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 
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Do total de focos detectados em todo o bioma, praticamente todos ocorreram no estado do Rio 

Grande do Sul, ou seja, 1.682 (99,8%; Figura 32). Dos 1.685 focos observados, apenas 3 (0,2%) foram 

em Santa Catarina. 

 

Figura  32. Focos Ativos detectados nos Estados do Pampa, em 2020. Fonte: BD Queimadas, INPE. 

 

No que se refere à competência do Ministério do Meio Ambiente quanto as políticas para combate 

aos Incêndios Florestais, vem sendo exercido o seu papel de articulador e coordenador. Para mitigar o 

efeito do período seco, como exemplo de medida administrativa adotada pelo atual Governo, foi 

elaborado e publicado pelo MMA o Decreto nº 10.424, de 15 de julho de 2020, que determina a 

suspensão da permissão do emprego do fogo no território nacional pelo prazo de 120 dias. A medida, 

de caráter excepcional e temporário, visava coibir a ocorrência de incêndios florestais que já 

começavam a atingir diversas regiões do país, notadamente no Pantanal e na Amazônia. A medida foi 

tomada em razão de que os dados então divulgados na plataforma sobre queimadas do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (BD Queimadas/INPE) já apontavam aumento na quantidade de focos 

de queima observados no primeiro semestre. Além disso, prognósticos e previsões climáticos então 

disponíveis, também indicavam que o terceiro trimestre do ano (julho a setembro) seria caracterizado 

por um período de forte estiagem e, por conseguinte, de grande possibilidade de ocorrência de 

incêndios florestais. 

Adicionalmente, foram publicados artigos científicos relacionados aos trabalhos apresentados na 7ª 

Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais. Entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro 

de 2019, o Brasil sediou, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a 7ª Conferência 

Internacional sobre Incêndios Florestais. Os autores dos trabalhos de maior relevância apresentados 

durante a Conferência foram convidados a apresentar artigos para serem publicados em uma edição 

especial da Revista Biodiversidade Brasileira, do ICMBio. Representantes do MMA que também 

fizeram parte da Comissão de Organização da Conferência, foram indicados a participar, como Editores 

de Sessão, dessa nova edição, que foi lançada no início de 2021. Os trabalhos selecionados para essa 

edição, alguns dos quais guardam estreita relação com os temas a serem trabalhados pela CCT-

Incêndios, foram abaixo indicados: 

• Thirty years International Wildland Fire Conferences: rationale and achievements of an 

intercontinental journey from Boston to Campo Grande 

• Histórico, avaliação, oportunidades e desafios do manejo integrado do fogo nas terras 

indígenas brasileiras 
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• Bridging the services of the WMO Vegetation Fire and Smoke Pollution Warning Advisory and 

Assessment System (VFSP-WAS) to politics, policies and land management 

• Integrated fire management: Serra Geral do Tocantins Ecological Station’s journey (2001 to 

2020) 

• Market-based options for supporting sustainable fire management of fire-prone Cerrado 

(savanna) remnant landscapes 

• The WMO Vegetation Fire and Smoke Pollution Warning Advisory and Assessment System 

(VFSP-WAS): Concept, Current Capabilities, Research and Development Challenges and the 

Way Ahead 

• Abordagem Indígena sobre manejo integrado do fogo em terras indígenas no Estado do 

Tocantins – Brasil 

• Investigación criminal de incendios forestales: El rol de INTERPOL en la armonización de los 

procedimientos 

• Implementation of integrated fire management in Brazilian federal protected areas: results 

and perspectives 

• Achievements, challenges and experiences of Mexican women in wildland fire management: 

the South East Asia example and global visions 

• Indigenous knowledge and disaster risk reduction 

• Sensoriamento remoto e geoprocessamento como subsídio ao manejo do fogo e ao combate 

aos incêndios florestais em unidades de conservação federais 

• Evolução do controle dos incêndios florestais no Brasil nos últimos 30 anos (1989-2019). 

 

6.2. Algumas considerações sobre os dados apresentados 

Importante reportar que todos os dados apresentados estão baseados em informações 

disponibilizadas pela plataforma de dados sobre queimadas do INPE, a qual apenas identifica focos 

ativos de queima, sem fazer a distinção entre queimas autorizadas, queimas prescritas ou 

incêndios florestais. Essa informação está apenas disponível para algumas áreas protegidas sob 

responsabilidade do Prevfogo/Ibama (terras indígenas) ou do ICMBio (unidades de conservação 

federais), que têm feito monitoramento e avaliação de queimas controladas e prescritas aplicadas 

dentro da abordagem do manejo integrado do fogo. Apenas para exemplificar a importância da 

qualificação dos dados do BD Queimadas, são apresentados abaixo dados preliminares das áreas 

atingidas por fogo em 2020 no Parque Nacional da Serra da Canastra e na Estação Ecológica Serra 

Geral do Tocantins. 

Em 2020, de acordo com o BD Queimadas, foram detectados entre 1º de janeiro e 31 de 

dezembro, 117 focos o Parque Nacional Serra da Canastra, que foi classificada como a sétima 

unidade de conservação do Cerrado com maior número de focos de queima. A plataforma não 

oferece informações sobre o que isso representa em termos de área queimada. No entanto, a 

partir de dados fornecidos pela gestão da unidade, os 117 focos observados representam um total 

de área atingida por fogo de quase 87 mil hectares (Figura 33). Desse total, cerca de 14 mil 

hectares se referem a áreas onde foram realizadas queimas prescritas ou queimas controladas. 

Isso significa que 16% do total mapeado foi queimado “intencionalmente”, de forma controlada, 
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seja para fins conservacionistas pela própria gestão do parque, ou produtivos, pelas comunidades 

residentes no interior do parque. 

 

Figura  33. Área total atingida por fogo no Parque Nacional Serra da Canastra, entre 2016 e 2020, com diferenciação entre 
área atingida por incêndio, área de queima prescrita e área de queima controlada/autorizada. Fonte: ICMBio/PN Serra da 
Canastra. 

 

Situação semelhante, mas ainda mais impactante, foi observada na Estação Ecológica Serra Geral 

do Tocantins, segunda unidade de conservação federal com maior número de focos detectados 

entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020: 351 focos. De acordo com dados preliminares da 

gestão da unidade, a área atingida por fogo no mesmo período foi de 177.558 hectares, dos quais 

78.718 hectares, ou 44%, se referem a queimas prescritas ou a queimas controladas realizadas 

pelas comunidades residentes na unidade (Figura 34). 

 

Figura  34. Área total atingida por fogo na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, entre 2016 e 2020, com diferenciação 
entre área atingida por incêndio, área de queima prescrita e área de queima controlada/autorizada. Fonte: ICMBio/ESEC Serra 
Geral do Tocantins. 
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Anexos: 
 

• Tabela do Plano Operativo 

• Plano de Trabalho da Câmara Consultiva Temática de PSA 

• Plano de Trabalho da Câmara Consultiva Temática sobre Queimadas e Incêndios Florestais 

• Plano de Trabalho da Câmara Consultiva Temática de Recuperação da Vegetação Nativa 

 



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

Reduzir o desmatamento e

aperfeiçoar o controle

ambiental

Presença institucional em

campo

Todos os 

biomas

Aumento de 5% a cada ano, tendo como base a média

dos últimos 3 anos (596). Ações de fiscalização:

2020: 622 

2021: 653

2022: 686

2023: 720

Número de ações de fiscalização ambiental

executadas nas Unidades de Conservação

Federais

ICMBio
949 ações de fiscalização ambiental executadas nas Unidades de

Conservação federais. 

As ações de fiscalização realizadas resultaram

em: 2.103 autos de infração lavrados, 2.522

apreensões, 22.748 dias em campo

simultâneos, mais de R$ 440 milhões em multas

(simples) aplicadas, 625 destruições, 171

demolições e mais de 153 mil hectares

embargados.

Estabelecer diretrizes para geração, coleta, registro,

análise, sistematização e integração de informações

sobre incêndios florestais e manejo integrado do fogo

Desenvolver os módulos e funcionalidades do Sisfogo

Desenvolver um novo indicador de ocorrência de fogo

integrado considerando a persistência e intensidade do

fogo integrado

Metodologia do novo indicador

desenvolvida 
Inpe: Atividade prevista para 2021 -

Fortalecer e aperfeiçoar os

sistemas de

monitoramento e

disponibilização de

informações para

prevenção e controle dos

incêndios florestais 

Todos os 

biomas 

IBAMA, INPE/MCTI, 

Censipam/MD

Monitoramento dos incêndios

em vegetação

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Aprimorar o Sistema Nacional

de Informações sobre

Incêndios Florestais – Sisfogo 

Funcionalidades do sistema disponíveis para

utilização por instituições que atuam na

prevenção e no combate aos incêndios

florestais

Em 2020 o Censipam iniciou as tratativas para trabalho conjunto

de aprimoramento dos sistemas de monitoramento e

informações sobre o fogo desenvolvidos no âmbito do Ibama e

Inpe. Em 2021 a expectativa é consolidar essa iniciativa com a

conjunção de esforços entre os órgãos.

Obs.: Os módulos do Sisfogo estão em desenvolvimento por duas

empresas, uma das empresas encerrou seu contrato com o Ibama

em 2020. As atividades serão repassadas para o Serpro, que dará

seguimento ao aprimoramento dos módulos do Sisfogo. 

Dos módulos previstos apenas o de capacitação

encontra-se completo e operante, o sistema

será migrado e concluído pelo Serpro (Serviço

Federal de Processamento de Dados) e o Ibama

aguarda essa migração para fazer o

levantamento dos novos prazos para a

conclusão do Sistema Sisfogo. 

INPE/MCTI

Censipam/MD

Em 2020 o Censipam consolidou uma metodologia de

agrupamento de focos de calor registrados pela plataforma do

INPE, identificando os incêndios florestais e realizando a

priorização dos eventos para combate em campo. Essa

metodologia está em fase de discussão com os demais atores

envolvidos no enfrentamento e pode derivar novos indicadores

para acompanhamento.

O INPE manteve o monitoramento operacional de focos de

queimadas por meio de imagens diárias de dez satélites, com

dados e relatórios apresentados no Portal Queimadas e

distribuídos a instituições federais (IBAMA, ICMBio, CIMAN,

CENSIPAM, Operação Verde Brasil II, ONS, ANEEL), secretarias

estaduais de meio ambiente, e a milhares de usuários diversos,

incluindo mídia.

Demais produtos foram gerados rotineiramente, como mapas

diários de análise e previsão para até cinco dias do risco

meteorológico de fogo, estimativa mensal de área queimada com

resolução 01 km para todo país e de 30m apenas para o Cerrado.

Pleno atendimento da comunidade de usuários

em um ano com incêndios florestais no

Pantanal; e atendimento ao controle de

queimadas ilícitas e incêndios criminosos na

Amazônia (Operação Verde Brasil II).

Divulgação regular dos dados, resultados e

relatórios por meio do Portal do Programa

Queimadas do INPE, e por acesso direto dos

usuários ao Banco de Dados de Queimadas.

Número de focos de calor e área queimada 

(ha)

Aprimorar e monitorar diariamente a ocorrência de 

focos de calor (Queimadas)



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Nº  de ações de fiscalização Em 2020 foram realizadas 650 operações das 1.171 planejadas Executadas 650 operações de fiscalização

Nº de processos julgados em qualquer

instância

Foram expedidas 2566 decisões de 1a instância, interlocutórias,

recursais e revisionais nos processos que se encontram no

passivo

2566 decisões

Nº de processos julgados em definitivo
Expedição de 581 decisões em grau recursal de desprovimento e

revisionais improcedentes
581 decisões

Nº de processos com autuação mantida
Expedição de 1575 decisões em grau recursal de desprovimento e

revisionais improcedentes
1575 decisões

Nº de processos com multa paga
75.871 autos de infração com multa paga, somando R$

97.234.492,21

R$ 97.234.492,21 arrecadados em em multas

relativas a 75.871 autos de infração

Área embargada por infração ambiental (ha) 254.065,90 hectares embargados em 2020

Nº de embargos decorrentes de infração

ambiental

1.549 embargos decorrentes de infração

ambiental

Otimização das investigações nos Grupos de

Investigações Ambientais Sensíveis (GIASE's) do AM, PA

e RO

Número de procedimentos criminais

instaurados e de operações policiais

ambientais deflagradas, bem como a

verificação de desaceleração dos índices de

desmatamento

Iniciadas as atividades dos Grupos de Investigação Ambientais

Sensíveis (GIASE’s), com importante repercussão no combate à

criminalidade organizada ambiental, notadamente no Bioma

Amazônico.

60.620 IPLs instaurados; 49.134 relatados

6.849 IPL’s que investigam crimes ambientais na Polícia Federal

em andamento.

Não houve desaceleração do desmatamento no

período

Planejamento e execução de operações em áreas

críticas da Amazônia Legal, com êfase nos alertas e

relatórios produzidos pelo CENSIPAM/GIPAM e pela

PLANET

Número de operações policiais ambientais

deflagradas

407 operações policiais de combate a crimes ambientais

deflagradas e R$ 41.549.111,57 em bens apreendidos em 2020
-

Acompanhamento e incentivo de operações policiais

contra crimes ambientais pelas Superintendências e

suas  projeções descentralizadas da Polícia Federal

Verificação de desaceleração dos índices de

desmatamento
Não houve -

Prevenir e combater a

ocorrência dos incêndios

florestais

Implementar o Manejo

Integrado do Fogo em áreas

federais prioritárias (unidades

de conservação federais e

terras indígenas)

Todos os 

biomas

Ampliar o número de unidades de conservação federais

e terras indígenas que aplicam o conceito manejo

integrado do fogo como forma de redução de áreas

atingidas por incêndios florestais

Área total manejada (ha) em unidades de

conservação federais e terras indígenas
Ibama, ICMBio

Foram implementadas 5 operações de combate ampliado, nível 3,

pelo Ibama juntamente com outras instituições governamentais:

Pantanal Norte (ICMBio, CBM-MT, Marinha do Brasil, SEMA-MT,

FUNAI, Força Nacional); Pantanal Sul (ICMBio, CBM-MS, Marinha

do Brasil, FUNAI, Força Nacional); Xingu (FUNAI); Maranhão

(FUNAI) e PN Chapada dos Veadeiros (ICMBio e CBM-GO). Além

disso, foram realizadas 36 operações de nível 2 em parceria com

o ICMBio, Exército Brasileiro - GLO, FUNAI, algumas prefeituras,

Secretarias de Meio Ambiente (SEMAs) e Corpos de Bombeiros

Municipais (CBMs).  

ICMBio: A área total manejada em UCs em 2020: 203.027

hectares. Em 2019 este número foi de 194.469 hectares.

Em 2020 foram contratados pelo Ibama 1480

brigadistas distribuídos nos estados do AC, AM,

AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE,

PI, RJ, RO, RR e TO; totalizando

aproximadamente 223.000 km² de áreas

federais sob proteção contra os incêndios

florestais, conforme período em emergência

decretado na Portaria MMA 124/2020.

Pelo ICMBio foram contratados 1.950

brigadistas, indicando um aumento do número

de brigadistas contratados em relação a anos

anteriores. 

2019: 1.154; 2018: 1.176.

Promover a

responsabilização por

crimes e infrações

ambientais

Ampliar a punibilidade por

crimes e infrações ambientais

relacionadas a desmatamento

e mineração ilegais e incêndios

florestais

 Amazônia 

Legal 

Ampliar a punibilidade por

crimes e infrações ambientais

relacionadas a desmatamento

ilegal e incêndios florestais 

Todos os 

biomas 

Polícia Federal (PF)

Implementar o  PNAPA

Ampliar a cooperação e o trabalho integrado inter-

agências

Ampliar o uso de tecnologia satelital para identificação

de áreas com maior incidência de desmatamento ilegal                                                          

Ibama

Realização de operações de fiscalização ambiental para combate 

às infrações ambientais cometidas contra a flora



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Implementar o Programa de

Brigadas Federais visando a

redução do número de

incêndios nas áreas federais

prioritárias 

Todos os 

biomas

Contratar brigadistas para atuação em áreas federais

prioritárias  e unidades de conservação  federais

Número de brigadistas contratados por ano

para atuar nas áreas selecionadas pelo

Ibama e ICMBio

Em 2020 foram contratados pelo Ibama 1480 brigadistas

distribuídos nos estados do AC, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG,

MS, MT, PA, PE, PI, RJ, RO, RR e TO; totalizando

aproximadamente 223.000 km² de áreas federais sob proteção

contra os incêndios florestais, conforme período em emergência

decretado na Portaria MMA 124\2020

ICMBio: Contratação de 1.950 brigadistas.

Aumento do número de brigadistas contratados

em relação a anos anteriores: para o ICMBio,

1.154 em 2019 e 1.176 em 2018.

Difusão de metodologias,

procedimentos e ferramentas

para prevenção e combate aos

incêndios florestais

Padronizar metodologias, procedimentos e ferramentas
Número de metodologias, procedimentos e

ferramentas padronizadas 

Ibama: A temática tem sido trabalhada no âmbito do Ibama sede

e estados. Em 2019 houve um encontro no qual foram discutidos

procedimentos de padronização dos combates ampliados, os

protocolos foram confirmados e mantidos em 2020. A reunião,

também tratou de padronização de procedimentos de prevenção

e contingência em relação à pandemia COVID-19. 

No ICMBio foram desenvolvidas diversas ações de gerenciamento

de incêndios florestais em conjunto com instituições parceiras

utilizando-se o Sistema de Comando de Incidentes, como

ferramenta padronizada de gerenciamento.

Ibama: foram realizadas 3717 atividades de

interagências, prevenção, educação ambiental,

capacitação, sistemas agroflorestais e

recuperação de áreas degradadas por fogo ou

para proteção contra o fogo. 

ICMBio: Utilizando-se a ferramenta padronizada

hoje existente (Sistema de Comando de

Incidentes) foram gerenciados 5 incêndios de

nível 3.

Apresentar o Projeto de Lei no 11.276/2018, que institui

a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo para o

Conselho Nacional da Amazônia Legal

Acompanhar no Congresso a tramitação do PL nº

11.276/2018

Regulamentar o art. 40 da

Lei no 12.651, de 25 de

maio de 2012, que dispõe

sobre a proteção da

vegetação nativa

MMA/IBAMA

Política Nacional de Manejo Integrado do

Fogo apresentada e discutida com atores

relevantes

Articulação para aprovação do

Projeto de Lei no 11.276/2018,

que institui a Política Nacional

de Manejo Integrado do Fogo,

em análise pela Comissão

Mista da Câmara dos

Deputados

Todos os 

biomas 

Implementação da Câmara Temática sobre Prevenção, Controle e

Combate aos Incêndios Florestais (CCT Incêndios Florestais), que

pertence à CONAVEG. A citada CCT, finalizou o seu plano de

trabalho com ações programadas para serem executadas no

prazo de 1 ano. Dentre as ações previstas no Plano de trabalho

encontra-se: 

- Regulamentação do art. 40 da Lei nº 12.651/2012, que dispõe

sobre a proteção da vegetação nativa 

-Articulação para aprovação do Projeto de Lei nº 11.276/2018,

que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, em

análise pela Comissão Mista da Câmara dos Deputados; 

- Apresentar o Projeto de Lei nº 11.276/2018, que institui a

Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo para o Conselho

Nacional da Amazônia Legal; 

- Acompanhar no Congresso a tramitação do PL nº 11.276/2018; 

- resultados esperados: (a) segurança jurídica para as instituições

que executam ações relacionadas ao manejo integrado; (b)

consolidação de políticas públicas e do manejo integrado do fogo

no Brasil. 

O projeto de lei da Política Nacional de Manejo

Integrado do Fogo segue pendente de avaliação

na Câmara dos Deputados

Prevenir e combater a

ocorrência dos incêndios

florestais

Ibama, ICMBio



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Estudo estatístico de números

de Inquéritos Policiais (IPLs) de

desmatamento ilegal

Melhoramento nos sistemas de BI atualmente

existentes na Polícia Federal
Nº de IPLs/ano

60.620 IPLs instaurados; 49.134 relatados

Estão em andamento 6.849 IPL’s que

investigam crimes ambientais na Polícia Federal

Estudo estatístico de número

de operações deflagradas

relacionadas com

desmatamento ilegal

Atualização nos Sistemas E-POL e PALAS para que essa

relação se dê de forma automática
Nº de operações/ano

407 operações policiais de combate a crimes

ambientais deflagradas e R$ 41.549.111,57 em

bens apreendidos em 2020

Estudo estatístico de números

de prisões relacionadas com

desmatamento ilegal

Estabelecimento de sistema eficiente de comunicação

das SRs e projeções descentralizadas com os órgãos

centrais da PF

Nº de presos/ano  Presos em flagrante 3.846.

Produzir alertas de

desmatamento a partir de

imagens de radar do sistema

SIPAMSAR

Amazônia 

Legal 

Gerar alertas de desmatamento para as áreas

prioritárias na Amazônia Legal

Área de imagem efetivamente trabalhada

(km2)
Censipam/MD

O Censipam busca evoluir com o SipamSAR para gerar o

monitoramento efetivo nos doze meses do ano com imagens SAR. 

Em 2020, o Censipam realizou os testes com as imagens da

constelação de microssatélites da empresa finlandesa ICEYE. As

constelações de satélites de menor porte oferecem imagens de

maior resolução e revisita mais frequente, permitindo uma

atuação mais ágil dos órgãos de combate. Os resultados foram

promissores e foi iniciada a fase de implementação na cadeia de

processamento para emissão dos alertas em 2021.

O principal produto do SipamSAR são os alertas

de desmatamento nas áreas de maior pressão

antrópica. Essas áreas são monitoradas,

principalmente, de outubro a abril, época de

maior incidência de chuvas na Amazônia. Os

alertas de desmatamento gerados pelo

SipamSAR são disponibilizados para os órgãos

de fiscalização ambiental, como Ibama e

ICMBio e Secretarias Estaduais de Meio

Ambiente. 

Desenvolver metodologia de mapeamento para gerar a

camada denominada de Tzero do desmatamento da

Amazônia Legal Brasileira, visando o monitoramento

sistemático

Metodologia de mapeamento de áreas de

desmatamento, floresta e não floresta para

gerar a camada Tzero desenvolvida

Camada Tzero para o Estado do Acre (área piloto) Camada Tzero do Estado do Acre gerada

Gerar camada denominada de Tzero do desmatamento

dos Estados da Amazônia Legal

Mapeamento Tzero das áreas de

desmatamento, floresta e não floresta dos

estados Estados, Amazonas, Amapá,

Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia,

Roraima e Tocantins

-

Fortalecer e aperfeiçoar os

sistemas de

monitoramento e a

disponibilização de

informações para

prevenção e controle do

desmatamento ilegal  

Foram firmados 9 Acordos de Cooperação com as Secretarias

Estaduais de meio Ambiente: 

PARCEIROS/ÁREA RESPONSÁVEL

FEMARH – RORAIMA/RR e Centro Regional de Manaus – CR/MN

SEMA – AMAZONAS/AM e Centro Regional de Manaus – CR/MN

SEMA – MARANHÃO/MA e Centro Regional de Belém – CR/BE

SEMA – AMAPÁ/AP e Centro Regional de Belém – CR/BE

SEMA – ACRE/AC e Centro Regional de Porto Velho – CR/PV

SEMA – MATO GROSSO/MT e Centro Regional de Porto Velho –

CR/PV

SEDAM – RONDÔNIA/RO e Centro Regional de Porto Velho –

CR/PV

SEMA – PARÁ/PA e Centro Regional de Belém – CR/BE

SEMARH – TOCANTINS/TO e Centro Regional de Belém – CR/BE

Disponibilizar análises e

informações de

monitoramento do

desmatamento para todos os

estados

Amazônia 

Legal 

Firmar 9 acordos de cooperação técnica com os

estados da Amazônia Legal para o compartilhamento

de análises e repasse de informações

Número de ACT firmados Censipam/MD

Amazônia 

Legal

Amazônia 

Legal 

Elaborar e divulgar o

mapeamento Tzero de áreas

de desmatamento, floresta e

não floresta, a partir de

imagens de radar (Sentinel 1-

10 metros)

Censipam/MD

Promover a integração dos

sistemas existentes na PF

A metodologia para geração de uma camada

base de desmatamento para toda a Amazônia

Legal, denominada “TZero”, foi desenvolvida

para melhorar acurácia da geração dos alertas

de desmatamento.

O Acre foi o primeiro estado a ter o

mapeamento completo com a tecnologia SAR e

este produto auxiliará no processo de geração

dos alertas.

Após a geração deste produto, o Censipam optou por investir na

atualização dos mapeamentos de uso e cobertura da terra nas

áreas desflorestadas do bioma Amazônia, para esta finalidade

firmou uma parceria com a Embrapa Informática Agropecuária

(CNPTIA) com o objetivo de produzir novos mapeamentos sobre o

uso e cobertura da terra nas áreas desflorestadas da Amazônia,

em continuidade ao processo de monitoramento sistemático

deste bioma, com vistas ao apoio de políticas públicas voltadas ao

desenvolvimento sustentável e à manutenção da soberania

nacional sobre a porção brasileira da Amazônia.

Iniciadas no ano de 2020 as atividades dos Grupos de

Investigação Ambientais Sensíveis (GIASE’s), com importante

repercussão no combate à criminalidade organizada ambiental,

notadamente no Bioma Amazônico.

PF, MJSP



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Criar Gupo Integrado para Proteção da Amazônia, com

equipe operacional multidisciplinar
Grupo criado

Produção de dados e disponibilização de informações

para tomada de decisão da Operação Verde Brasil 2

Dados produzidos e informações

disponibilizadas

Metodologia desenvolvida e ações de

fiscalização direcionadas

MD/Censipam, Incra, 

Funai, Ibama, ICMBio, SFB, 

Abin, Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, 

Inpe e Agência Nacional 

de Mineração, Embrapa

O grupo conta com representantes da Agência Brasileira de

Inteligência (Abin), Agência Nacional de Mineração (ANM),

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade (ICMBio), Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária (Incra), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

(Inpe), Fundação Nacional do Índio (Funai), Polícia Federal (PF),

Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço Florestal Brasileiro

(SFB).

No trabalho desenvolvido a partir do Centro Gestor e Operacional

do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), os técnicos

trabalharam em conjunto, reunindo sistemas, bases de dados,

imagens de satélites e informações de campo. Por meio dessa

análise, que leva em conta a especificidade de cada órgão, foram

produzidos, em 2020, 36 relatórios semanais, totalizando 4.780

pontos com priorização de indicação de áreas ativas para

combate ao desmatamento, com o objetivo de apoiar o

planejamento das ações das Forças Armadas e equipes de

fiscalização durante a Verde Brasil 2.

A metodologia dos analistas sediados no Censipam aplica, por

exemplo, o cruzamento de alertas de desmatamento com

registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o banco de dados

dos estados. Com isso, é possível verificar se as áreas tiveram

autorização para realizar o desmate.

São utilizados algoritmos que apontam as áreas prioritárias, o que

facilita o planejamento para atuação dos militares das Forças

Armadas, agentes ambientais e força policial no combate ao

desmatamento e garimpos ilegais durante a Operação Verde

Brasil 2.

Até o final de outubro, foram elaborados 28

relatórios, que apontaram as áreas prioritárias

para atuação das equipes do Instituto Brasileiro

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e

outros órgãos participantes da operação.

Fortalecer e aperfeiçoar os

sistemas de

monitoramento e a

disponibilização de

informações para

prevenção e controle do

desmatamento ilegal  

Aprimorar a troca de

informações e fornecer

insumos para atuação das

forças mobilizadas na

Operação Verde Brasil 2

Amazônia 

Legal 

Desenvolver metodologia para otimizar ações de

fiscalização

Aprimorar a troca de

informações e fornecer

insumos para atuação das

forças mobilizadas na

Operação Verde Brasil 2

Amazônia 

Legal 

Até o final de outubro, foram elaborados 28

relatórios, que apontaram as áreas prioritárias

para atuação das equipes do Instituto Brasileiro

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e

outros órgãos participantes da operação.

MD/Censipam, Incra, 

Funai, Ibama, ICMBio, SFB, 

Abin, Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, 

Inpe e Agência Nacional 

de Mineração, Embrapa



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Todos os 

biomas 

Monitorar anualmente a supressão da vegetação nativa

(PRODES) - 06 mapas anuais, um por bioma

Mapas anuais da supressão de vegetação

nativa
INPE/MCTI

Elaboração dos mapas anuais para Amazônia e Cerrado. 

A série histórica para os outros biomas está em construção e

segue o cronograma do Projeto Biomas, devendo estar finalizada

em 2022.

Mapas anuais produzidos para biomas

Amazônia e Cerrado. 

Início da construção dos mapas anuais para os

demais biomas.

Amazônia e 

Cerrado

Monitorar diariamente com imagens WFI a supressão

da vegetação nativa (DETER) - 24 mapas dos agregados

mensais, 12 para a Amazônia e 12 para o Cerrado

Mapas dos agregados mensais da supressão

de vegetação nativa para Amazônia e

Cerrado

INPE/MCTI
Elaboração dos mapas dos agregados mensais da supressão de

vegetação nativa para Amazônia e Cerrado
24 mapas produzidos

Amazônia e 

Cerrado

Produzir bimestralmente o mapa dos hotspots da

supressão de vegetação nativa - 12 mapas bimestrais,

06 para a Amazônia e 06 para o Cerrado

Mapas bimestrais de hotspots da supressão

de vegetação nativa para Amazônia e

Cerrado

INPE/MCTI
Elaboração dos mapas bimestrais de hotspots da supressão de

vegetação nativa para Amazônia e Cerrado
12 mapas produzidos

Amazônia

Monitorar diariamente os hotspots da supressão de

vegetação nativa (DETER Intenso) - 485.000 km2 em

2020 e 2021, 1.000.000 km2 a partir de 2022  

km2 monitorado INPE/MCTI, Censipam/MD

Em 2020 foram realizadas diversas discussões para assinatura de

acordo formal com o INPE visando, entre outros objetivos, a

possível consolidação e integração do sistema SipamSAR com o

sistema DETER e DETER/Intenso. A expectativa é de assinatura de

acordo global de cooperação com o INPE em 2021.

Além disso, foram elaborados e disponibilizados, diariamente,

hotspots de supressão da vegetação nativa pelo Inpe.

Meta cumprida integralmente

Todos os 

biomas 

Disponibilizar dados do desmatamento via plataforma

Terrabrasilis, permitindo integração de banco de dados

geográficos, sem necessidade de interação humana

Dados de todos os biomas disponibilizados

ao longo do ano
INPE/MCTI

Geração de informações e insumos para a Operação Verde Brasil

2020
Meta cumprida integralmente

Todos os 

biomas 

Monitorar bienalmente o uso e cobertura da terra na

porção com supressão de vegetação nativa (TerraClass)

- 06 mapas bienais, um por bioma

Mapas bienais de uso e cobertura da terra

na porção com supressão de vegetação

nativa

INPE/MCTI,

Embrapa, Censipam/MD

O projeto TerraClass foi retomado a partir da assinatura de Termo

de Execução Descentralizada entre o Censipam e a Embrapa

Tecnologia em Campinas. Os trabalhos para mapeamento dos

anos em que o projeto estava inativo já foram iniciados e os

primeiros resultados devem ser disponibilizados em 2021.

TED do Censipam para a Embrapa firmado em

dez/2020 para o mapeamento do TerraClass

2018, 2020, 2021 e 2022; todos os mapas

estarão disponíveis até 2023.

Fortalecer e aperfeiçoar os

sistemas de

monitoramento e a

disponibilização de

informações para

prevenção e controle do

desmatamento ilegal  

Monitoramento  e qualificação 

dos desmatamentos nos 

biomas brasileiros



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

Regularização Fundiária de terras públicas da

União e do INCRA e a Titulação dos

Assentamentos de Reforma Agrária por meio da

execução de ações integradas e coordenadas

Nº de documentos titulatórios

entregues

Regularização fundiária e a formalização da

ocupação territorial garantidas

Número de documentos titulatórios entregues em 2020

Total: 109.112, sendo:

D: 97.150

F: 11.692

109.112, documentos entregues, sendo:

D: 97.150 e F: 11.692

Revisão dos marcos legais que regulamentam a

Lei 11.952/2009 para implementação da titulação

por sensoriamento remoto

Publicação de atos normativos
Instrumentos para celeridade na titulação

de terras no país consolidados
Decreto 10.592/2020 -

Campanha para mobilização dos produtores para

atualização de dados cadastrais para a efetiva

titulação

Número de campanhas

realizadas

Produtores rurais engajados e

conscientizados das necessidades para

regularização fundiária de suas parcelas

Realizada uma campanha no Mato Grosso com entrega

de 1.600 documentos titulatórios. Demais eventos e

entregas ficaram prejudicados por conta do COVID-19.

-

Ampliar a capacidade de execução do INCRA para

fins de titulação 

Ampliação da estrutura de

gestão, de recursos humanos,

orçamentários e tecnológicos

no órgão

Órgão fortalecido e com capacidade de

gestão territorial e regularização fundiária

Estrutura de gestão: criação do Grupo de Titulação 

Estrutura de RH: contratação de 1.259 servidores

temporários e reestruturação da Autarquia

Estrutura orçamentária/integração/sistema: Orçamento

compatível com a meta dos resultados prioritários

(valores para necessidade de atuação nacional). 

Ano 2021: + R$ 460 milhões.

Ano 2022: + R$ 680 milhões

Unificação e interoperabilidade dos sistemas. Plataforma

de gestão de terras.

-

Atualizar a IN 05/2016 IN 05/2016 atualizada

Em relação à atualização da Instrução Normativa n° 05 de

2016, a Coordenação de Compensação de Reserva Legal

está trabalhando no documento base dessa nova IN, e

espera-se que no primeiro semestre seja publicada. O

Objetivo dessa nova IN é aprimorar o processo de

certificação de áreas para doação ao ICMBio, ampliando

em 20 % a disponibilidade de imóveis rurais aptos para

doação pela via da compensação de reserva legal, bem

como outros tipos de compensação ambiental, ao longo

de 2021.

Em desenvolvimento

Ampliar em 20% a disponibilidade de áreas

certificadas para doação por compensação de

passivo de reserva legal (equivale a 90 imóveis

rurais por ano)

Número de áreas com

Certificado de Compensação de 

Reserva Legal e Certificado de

outros de tipo de compensação

ambiental

Em 2020 foram analisados 611 processos de

compensação de reserva legal, dando prioridade às

unidades de conservação estratégicas definidas na

Portaria 948 /2020, bem como aos processos que tinham

como interessados maiores de 80 anos, assegurando a

prioridade especial, conforme previsão do art. 3°,  §2°, da

Lei n° 10.741/2003.

Em 2020 foram certificados um total de 117

imóveis rurais com fins de Compensação de

Reserva Legal (CRL), o que significou um total de

205.563 hectares considerados aptos para serem

doados futuramente ao ICMBio. Lembrando que a

doação com fins de CRL independe desta

Autarquia, pois é uma negociação feita entre

particulares.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Promover a regularização fundiária

de terras públicas e a titulação dos

Assentamentos de Reforma Agrária

Fortalecer o INCRA e promover a

efetiva implementação da

Regularização Fundiária de terras

públicas da União e do INCRA e a

Titulação dos Assentamentos de

Reforma Agrária por meio da

execução de ações integradas e

coordenadas

Todas os 

biomas

Fortalecer a conservação, o uso

sustentável e a repartição de

benefícios da Biodiversidade e dos

Recursos Naturais, de forma a

combater e reverter as suas perdas

e a redução dos serviços

ecossistêmicos

Elaborar e implementar uma

política de melhoria do processo

de Compensação de Reserva Legal

Todos os 

biomas
ICMBio

Atualizar a IN de Compensação de Reserva

Legal incluindo outros tipos de

compensação ambiental com intuito de

certificar um maior número de áreas

INCRA/MAPA



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

Regulamentar o artigo 41

do Código Florestal

Elaborar proposta de regulamentação do artigo

41  e submeter à Casa Civil da Presidência
MMA, SFB/MAPA, ME -

Regulamentar os

procedimentos de emissão,

registro, transferência,

utilização e cancelamento

do certificado de CRA

Estabelecer as regras para a operação do

mercado de CRA
SFB/MAPA, ME -

Acompanhar a tramitação

no Congresso Nacional do

projeto de lei que

estabelece a Política

Nacional de PSA  

Contribuir para a aprovação da Política Nacional

de Pagamentos por Serviços Ambientais no

Congresso Nacional

MMA, MAPA, ME,  MCTI -

Criar o CNAE de Serviços

Ambientais para melhoria,

recuperação e conservação

da vegetação nativa e dos

recursos naturais

Submeter a proposta de CNAE PSA e CNAE

Conservação à Concla/IBGE

Proposta de inclusão da conservação da

vegetação nativa no CNAE de Florestas

Nativas e apresentação da criação de

uma nova CNAE PSA 

Caracterização e formalização da

atividade de prestação de serviço

ambiental

Geração de estatísticas e transparência

nas transações fiscais    

Formulário de solicitação de uma nova classe que inclui o

conjunto de atividades que reflita claramente os serviços

ambientais submetido ao IBGE.

Solicitação da criação da nova classe ao IBGE

Reconhecer a atividade de

conservação nativa no

Cadastro Nacional de

Atividades Econômicas

Inserir descrição da atividade de conservação da

vegetação nativa nas notas explicativas do 0220-

9/06

Atividade inserida

Incorporar as atividades diretamente

associadas a conservação e

preservação da vegetação nativa,

essenciais para a preservação dos

recursos naturais

Inclusão da descrição da atividade de conservação da

vegetação nativa no Cadastro Nacional de Atividades

Econômicas - CNAE 0220-9/06 - Conservação de Florestas

Nativas, que inclui a utilização de tratos silviculturais em

florestas nativas e a conservação da vegetação nativa, com

objetivo de aumento e a manutenção dos estoques de

carbono, conservação da biodiversidade, polinização,

regulação do clima, disponibilidade hídrica, proteção e

fertilidade do solo, ciclagem de nutrientes, entre outros

benefícios ecossistêmicos

Atividade de conservação da vegetação nativa reconhecida

Implementar o módulo de

CRA no Sistema Nacional

de Cadastro Ambiental

Rural 

Estabelecer a estrutura de emissão da CRA no

SICAR
Módulo de CRA em operação Funcionamento do mercado de CRA SFB/MAPA O Módulo de CRA está em fase de desenvolvimento. -

Promover articulação

para implementação da

Política de Recuperação

da Vegetação Nativa

Implementar a Estratégia

Nacional de Recuperação da 

Vegetação Nativa

Todos os 

biomas
Elaboração de relatórios de Balanço anuais Nº de Balanços anuais elaborados Prover subsídios para futuras ações MMA Elaboração do balanço 2020.

Revisão da ENREDD+ ENREDD+ revisada ENREDD+ publicada

Fortalecimento do potencial de

mitigação das emissões florestais no

Brasil

Apresentação do cronograma de revisão para a CONAREDD Engajamento da CONAREDD

Reconhecimento dos

resultados de reduções de

emissões do Cerrado e

Amazônia perante a

Convenção-Quadro das

Nações Unidas sobre

Mudança do Clima

Dois relatórios de emissões evitadas nos biomas

Cerrado e Amazônia submetidos e aprovados no

âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas

sobre Mudança do Clima

Nº de Relatórios aprovados Ampliação do Potencial de captação 
Validação dos dados de 2016 e 2017 para a Amazônia e

2011 a 2017 para o Cerrado 
Relatórios encaminhados e aprovados pela UNFCCC.

Revisão e atualização do

FREL Nacional (nível de

referência de emissões

florestais)

FREL Nacional atualizado Documento entregue
Novas captações e atualização da

política de controle de desmatamento
Atividade prevista para 2021 -

Não houve até o momento alteração nos indicadores. Foram

realizadas conversas com os agentes de mercado (CERC e

B3) para avaliar possíveis necessidades de ajustes para

adequação aos parâmetros dessas instituições, bem como

para divulgar/esclarecer a respeito da CRA. O momento

atual está na estruturação da proposta de adequação da

Cédula, a partir da avaliação de gargalos críticos e

estruturação do módulo CRA, para uma posterior

apresentação de uma versão beta para os agentes de

governo e de mercado para análise de possíveis

regulamentações (ex. tributação, mecanismos de segurança

e transparência).

MMA

Simplificar e facilitar os

processos, transações e

contratos de PSA

Amazônia e 

Cerrado

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Todos os 

biomas 

Todos os 

biomas 

Normativos elaborados                                                                              

Segurança jurídica

Consolidação normativa do pagamento

por serviços ambientais como

instrumento de política ambiental                                                                                                                   

Estabelecer normas e

regulamentos de PSA  

MMA, Concla/IBGE

Implementar a

Estratégia Nacional de

REDD+



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Volume de recursos financeiros

atribuídos ao Brasil, por meio de

instrumentos de pagamentos por

resultados de REDD+

Negociaçao do Projeto POMUC Revisão do projeto 

Número de parcerias internacionais com

foco em captação de recursos para

pagamentos por resultados de REDD+

Negociaçao do Projeto POMUC Revisao do projeto 

Volume de recursos financeiros

destinados ao Brasil para PSA
Negociação do projeto Parcerias para inovação na Amazônia Assinatura do termo de execução

Número de parcerias internacionais com

foco em geração de recursos para PSA

Negociação do projeto Parcerias para inovação na Amazônia

e POMUC
Assinatura do termo de execução

Promover a integração de dados e a divulgação

das iniciativas de PSA

Número de projetos e iniciativas

registradas em base de dados do MMA                                                             

Criação do conceito da Plataforma de Pagamentos por

Serviços Ambientais
Delineamento da Plataforma 

Desenvolver e divulgar protocolo de atividades

de serviços ambientais para prevenção de

incêndios florestais nas propriedades rurais 

Protocolo criado e disponibilizado Atividades iniciadas no âmbito da CCT de Incêndios

Promover acordos setoriais e iniciativas privadas

relacionados à conservação e remoção de

carbono, à conservação das águas e da

biodiversidade e demais serviços ambientais da

vegetação nativa, conforme Inciso I do artigo 41

do Código Florestal

Arranjos e parcerias promovidas junto

ao setor privado

Diálogos interestitucionais e instituição da modalidade

Floresta+ Empreendedor
Articulação estabelecida com SEBRAE

Implementar o projeto piloto Floresta+

Amazônia, realizando pagamentos para as

atividades de conservação da vegetação nativa

em imóveis rurais

150 mil ha até 2023

Área de florestas apoiada por incentivos

a serviços ambientais de conservação

Contratação da equipe base do projeto, elaboração do MOP,

Reuniões com setores envolvidos 

Estruturação do projeto, elaboração do Manual Operativo do

Projeto, realização de reuniões com os Estados sobre CAR e

com o setor 

Implementar o projeto piloto Floresta+ Amazônia

Legal, realizando pagamentos para as atividades

de recuperação da vegetação nativa em imóveis

rurais

50 mil ha até 2023

Área apoiada por incentivos a serviços

ambientais de recuperação

Contratação da equipe base do projeto, elaboração do MOP,

Reuniões com setores envolvidos 

Estruturação do projeto, elaboração do Manual Operativo do

Projeto, realização de reuniões com os Estados sobre CAR e

com o setor 

Apoiar a implementação de projetos de gestão

territorial em terras indígenas e territórios de

povos e comunidades tradicionais

32 projetos até 2023

Implementação de projetos de gestão

territorial em terras indígenas e povos e

comunidades tradicionais apoiada

Contratação da equipe base do projeto, elaboração do MOP,

Reuniões com setores envolvidos 

Estruturação do projeto, elaboração do Manual Operativo do

Projeto, realização de visitas em campo e diálogos com o

setor 

Apoiar projetos de inovação florestal

10 projetos até 2023

Implementação de projetos de melhoria

e adoção de instrumentos inovadores

para as políticas públicas relacionadas à

preservação e recuperação das florestas

apoiada

Contratação da equipe base do projeto, elaboração do MOP,

Reuniões com setores envolvidos 

Estruturação do projeto, elaboração do Manual Operativo do

Projeto, diálogos com o setor de tecnologia 

Implementar o Programa

Nacional de Pagamentos

por Serviços Ambientais -

Floresta +

Captar recursos para

Pagamentos por Serviços

ambientais

Todos os 

biomas

Todos os 

biomas 

Diversificar a carteira de doadores e submeter

novas propostas de projetos

Implementar 

programas e projetos

de PSA

Fortalecimento e ampliação das 

políticas públicas e programas de PSA                                                                                                         

Desenvolvimento do mercado de 

serviços ambientais 

Conservação e ampliação da vegetação 

nativa nas propriedades rurais                                                                                                                

Conservação e uso sustentável nas 

áreas protegidas

Inovação no setor florestal 

MMA, PNUD

Ampliação dos recursos  captados e dos 

investimentos em conservação 
MRE, MMA

Ampliar o volume de

recursos captados

destinados à

conservação

Captar recursos a título de

pagamentos por resultados



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

RJ e SP - realizar 940 contratos de PSA com

produtores rurais

Número de contratos assinados e

produtores beneficiados

818 contratos assinados (RJ e SP), de 940 previstos até 2023

(87% DA META ALCANÇADA)

RJ e SP - reconhecer 15.300 hectares de áreas

manejadas com práticas de conservação,

restauração ecológica e conversão produtiva

Área manejada (ha)

12.131 hectares de áreas manejadas com práticas de

conservação, restauração ecológica e conversão produtiva (RJ

e SP), dos 15.300 planejados até 2023 (79,3% DA META

ALCANÇADA)

SP - oferecer assistência técnica a 275 pequenos

produtores rurais

Número de pequenos produtores rurais

assistidos

268 produtores provedores de serviços ambientais (SP), de

um total de 275 planejados (97,5% DA META ALCANÇADA)

SP - apoiar 160 produtores para realização de

certificação de produtos e propriedades
Número de produtores certificados

144 produtores com certificação de produtos realizada (SP),

de um total de 160 planejados (90% DA META ALCANÇADA)

SP - beneficiar 180 produtores com apoio ao

desenvolvimento de cadeias de valor sustentável
Número de produtores apoiados

198 produtores com apoio ao desenvolvimento de cadeias de

valor sustentável (SP), de um total de 180 previsto (META

ALCANÇADA)

MG - capacitar 1.178 produtores rurais em boas

práticas
Número de produtores capacitados

1.179 produtores capacitados em boas práticas (MG) (META

ALCANÇADA)

MG - recuperar 1.500 hectares de áreas

degradadas
Área recuperada (ha)

633,91 hectares de áreas degradadas recuperadas (MG), de

1.500 previstos (42,3% DA META ALCANÇADA)

Prover método simplificado

para monitoramento

ecossistêmico nas áreas

com intervenção de PSA

Todos os

biomas

Modelo simplificado para monitoramento

ecossistêmico elaborado e validado
Método validado

Disponibilização de método

simplificado para monitoramento

ecossistêmico

MCTI
Lançamento de Edital para contratação de consultoria;

Contratação da consultoria selecionada.
Consutoria contratada

Nº de projetos apoiados
Área beneficiada (ha)

Viabilizar os serviços

ambientais para

promover o

desenvolvimento 

sustentável, em

especial, em Áreas

Protegidas e

Comunidades Locais

Concessão dos serviços de

apoio à visitação de

Unidades de Conservação 

Todos os 

biomas

2020: 10

2021: 17 

2022: 22 

2023: 27

Número de editais de delegação

de serviços publicados em UC

(acumulado)

Delegação de serviços públicos em

Unidades de Conservação Federais
ICMBio, MMA

Mapeamento e padronização de processos, além da

utilização de editais modelo

32 editais de delegação de serviços publicados, sendo 1

edital de concorrência para concessão, 2 editais para

permissão de uso oneroso e 29 editais para autorização de

serviços. 

MCTI, BID

Estados de MG, SP, RJ

Implementar o projeto

Conexão Mata Atlântica -

Recuperação e proteção

dos serviços de clima e

biodiversidade do corredor

sudeste da Mata Atlântica

Mata Atlântica 

Conservação da biodiversidade

mediante a reconexão de fragmentos

florestais (corredores ecológicos)

Fortalecimento da capacidade técnica

de produtores rurais

Promoção de práticas produtivas

sustentáveis e de cadeias de valor

Conservação e recuperação da

vegetação nativa

Implementar 

programas e projetos

de PSA

No ano de 2020, em que pese a pandemia do novo

Coronavírus ter impactado diretamente a implementação

dos projetos existentes,  foi possível promover a articulação

e alocação de recursos para o apoio a projetos no âmbito do

Programa Produtor de Água em municípios das seguintes

bacias hidrográficas: Presidente Prudente-SP, na bacia do

Paranapanema;  São Roque de Minas-MG, na bacia do São

Francisco e Oliveira-MG, na bacia do Rio Grande. Além desse

foram celebrados contratos de repasse com  município de

Juramento, bacia do Verde Grande, e Secretaria de

Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa

Catarina,. A implementação desses projetos possibilitará

aumentar segurança hídrica para uma população de cerca

de 118.000 habitantes, uma vez que os rios e córregos que

abastecem essas cidades serão beneficiados com as práticas

conservacionistas de água e solo que serão adotadas por

aqueles agricultores situados nessas bacias de captação.

Adoção de práticas conservacionistas

de solo e água

Adequação ambiental de propriedades

rurais

Melhoria na qualidade da água

Aumento da oferta hídrica

ANA, Prefeituras 

municipais, CBHS e 

demais parceiros locais

Definição do modelo de manejo de estoques de carbono;

Criação da base de dados;

Desenvolvimento e validação do Sistema de

Monitoramento;

Implementação do programa de formação de capacidades.

Nº de projetos apoiados - 5 (1)

Área beneficiada (ha) - 0 (2)

Número de produtores beneficiados - 0(3)

* Esses indicadores são consequências e dependentes do nº

de projetos apoiados. 

1) Projeto apoiado: iniciativa desenvolvida por meio de apoio

técnico, financeiro ou outro promovido pela ANA, ressaltando

que não se caracteriza apenas pelo repasse de recursos

financeiros

(2) Os 5 projetos apoiados beneficiarão 3.033 ha

(3) O número de produtores beneficiados será definido a

partir dos editais lançados nos anos de 2021 e 2022

Número de produtores beneficiados

Ampliar o Programa

Produtor de Águas

Todos os

biomas, 

exceto 

Amazônia 

Legal

Apoiar projetos indicados nos planos de ação da

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

(ANA) nas bacias definidas como prioritárias



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Desenvolver 

mecanismos 

financeiros inovadores

para incentivar a

recuperação da

vegetação nativa

Implementar a Modalidade

Floresta+ Recuperação, do

Projeto Piloto Floresta+

Amazônia

Amazônia

Promoção da recuperação de 50.000 hectares

(ha), por meio de pagamentos por serviços

ambientais

Área apoiada por incentivos a serviços

ambientais de recuperação (ha)

Estima-se que 5.000 imóveis sejam

beneficiados nesse período,

considerando uma área média a ser

contabilidazada de 10 ha/imóvel

MMA
Elaboração do TdR da plataforma e articulação com os 9

(nove) estados da Amazônia Legal
-

Implementação das ações

do projeto Biodiversidade e

Mudança Climática na Mata

Atlântica

Mata Atlântica
Promover e facilitar a ações de recuperação em

2.000 ha
Áreas em processo de recuperação (ha)

2.000 ha em processo de recuperação,

incluindo áreas públicas e privadas

Redefinição dos objetivos e metas do projeto por meio de

acordo firmado entre MMA, KfW e Funbio

(i) Celebração de termo aditivo (23/12/2020) em Acordo de

Cooperação Técnica entre MMA e Funbio para destinação de

recursos voltados a projetos de recuperação de 2.000

hectares de vegetação nativa em Reservas Particulares do

Patrimônio Natural (RPPN) no bioma Mata Atlântica

localizados nos Estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e

Paraná; (ii) Atualmente o acordo em separado entre FUNBIO

e KfW está sendo finalizado, para que as chamadas de

projetos tenham início em maio/2021.

Implementar uma

estratégia de

planejamento espacial

e de monitoramento

para apoiar o processo

de tomada de decisão

para a recuperação,

conservação e

valoração da vegetação

nativa

Reunir e integrar conjuntos

de dados e sistemas

complementares 

Mata Atlântica 

e Cerrado

Revisar as áreas prioritárias para recuperação da

vegetação nativa nos biomas Mata Atlântica e

Cerrado, até dez/2023

Um relatório ou mapa revisado das

áreas prioritárias para recuperação da

vegetação nativa por bioma 

(total de 02 relatórios ou mapas)

Processo de tomada de decisão para a

recuperação da vegetação nativa é

realizado, otimizando recursos

financeiros e benefícios

socioambientais

MMA

(i) Preparação de propostas de variáveis, bases de dados e

cenários a serem utilizados para a identificação de áreas

prioritárias para recuperação na Caatinga, Pampa e Pantanal

; Realização de oficinas com especialistas em cada um

destes biomas,  para discussão e validação; (ii) Elaboração

de termo de referência para identificação de áreas

prioritárias para recuperação e do valor da conservação de

remanescentes na Amazônia; (iii) Elaboração de proposta

para identificação do valor da conservação na Caatinga,

Pampa, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica ; (iv) Elaboração

de Termo de referência para elaboração de árvores de

decisão e protocolos de monitoramento na Caatinga, Pampa

e Pantanal.

As áreas prioritárias para recuperação da vegetação nativa

nos biomas Mata Atlântica e Cerrado estão no escopo dos

trabalhos do projeto GEF Áreas Privadas. Atualmente o

projeto está passando por revisão entre o MMA e IIS, razão

pela qual os TdRs ainda não foram lançados.

Promover e facilitar a

implementação de

ações de recuperação

da vegetação nativa

MMA

Promover e facilitar a ações de recuperação em

10.000 ha
Área em processo de recuperação (ha)

10.000 ha em processo de recuperação, 

incluindo áreas públicas e privadas

(i) Coordenação e apoio nas atividades dos Estados de

Rondônia, Amazonas e Pará voltadas à análise dos Cadastros

Ambientais Rurais (CARs) de imóveis rurais localizados em

áreas com altas taxas de desmatamento, possibilitando a

quantificação do passivo ambiental nas propriedades; (ii)

Coordenação e apoio de atividades para a elaboração e

monitoramento de Projetos de Recuperação Ambiental de

Áreas Degradadas  (PRADAs) em Rondônia 

; (iii) Estruturação de Viveiros no Estado do Acre; (iv)

Fortalecimento da gestão das Unidades de Conservação

(UCs) inseridas na área de abrangência do projeto; ; (v)

Tratativas e submissão de documentos ao Banco Mundial e

ao GEF para recebimento de doação adicional e prorrogação

do projeto (fase 2), fase esta que será executada por

uma nova agência (FGV-Europe).

Atualmente ainda não há atividades de recuperação da

vegetação nativa, contudo, no âmbito do projeto ASL, estão

sendo desenvolvidas atividades primárias necessárias para as

futuras ações de recuperação. Destacam-se: (i) Contratação

de empresa (15/05/2020) para análise de 8.504 CARs no

Estado do Amazonas (análises em andamento); (ii) em

processo de contratação análise de CARs nos Estados de

Rondônia e Pará; (iii) Preparação de minuta e plano de

trabalho para acordo entre a Secretaria de Desenvolvimento

Ambiental de Rondônia ( SEDAM) e EMATER para elaboração

de 10.000 PRADAs; (iv) Aquisição de equipamentos e

realização de serviços e obras para estruturação de viveiros

no Acre; (v) Contratações para elaboração de Planos de

Gestão e criação/fortalecimento de conselhos nas unidades

de conservação realizadas.

Implementar as ações do

projeto GEF Paisagens

Sustentáveis da Amazônia

Amazônia



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Promover a

conservação e a

recuperação da

vegetação nativa,

reduzir o

desmatamento ilegal e

os incêndios florestais

Diminuição das áreas

atingidas por incêndios

florestais

Todos os 

biomas

2020: 30%

2021: 50%

2022: 70%

2023: 100%

Percentual de Ucs com Planos de

Manejo integrado do fogo

Elaboração e implementação dos

planos de manejo integrado do fogo

nas Ucs federais de forma a contribuir

para a diminuição das áreas atingidas

pelos incêndios florestais, viabilizando

a recuperação da vegetação nativa

ICMBio

Finalização de instrução normativa sobre manejo integrado

do fogo e roteiro de elaboração do plano de manejo

integrado do fogo, além do aumento na utilização de

aceiros, queimas prescritas, autorização para uso do fogo

para residentes em unidades de conservação, capacitação

de servidores, contratação de brigadistas e aquisição de

equipamentos

2020: 33% de UCs com Plano de Manejo Integrado do Fogo

Desenvolver e implantar a solução de "Análise

Dinamizada do CAR" 

Número de estados com o sistema da

Analise Dinamizada implantados
-

Analisar pelo menos 50% do número de

Cadastros declarados no SICAR
Número de CAR analisados no período -

Número de capacitações de produtores

rurais para a recuperação de passivos

ambientais (APP e Reservas Legais) e

pastagens degradadas realizadas

-

Número de assistências técnicas

realizadas
-

Cerrado 

Todos os 

biomas 

Consolidação do mapeamento do uso do solo (TerraClass)

para o bioma Cerrado, do ano de 2018; Seleção das 20

bacias prioritárias e elaboração do plano de ação nas bacias

prioritárias

Definição de áreas prioritárias para recebimento de ATeG

nas maiores bacias hidrográficas

Elaboração do plano de comunicação do Projeto

Execução do treinamento de 56 técnicos de ATeG e

atendimento com ATeG para mais de 700 proprietários

rurais.

Desenvolvimento da solução da análise dinamizada do

Cadastro Ambiental Rural (CAR), no âmbito do SICAR

Manual com orientações técnicas para as bases de dados

geoespaciais de referência para a análise dinamizada do

Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Elaboração do Plano de Comunicação para implantação da

solução da análise dinamizada do Cadastro Ambiental Rural

(CAR), e elaboração de peças técnicas de divulgação

Capacitação assistida piloto nos Estados do Paraná e Amapá

Análise das informações do CAR: aproximadamente 3% da

base de dados já iniciou algum tipo de análise

SFB/MAPA

Promover a

regularização 

ambiental das

propriedades

Apoiar a implementação da

análise do CAR nas

unidades federativas, por

meio da disponibilização de

recursos tecnológicos, além

de apoio em atividades de

capacitação e de

transferência de tecnologia

aos órgãos competentes.

Implementar o Projeto

Gestão Integrada da

Paisagem no Bioma Cerrado

(FIP Paisagens Rurais)

Fortalecer a adoção de práticas de

conservação, 

recuperação/recomposição ambiental

e práticas agrícolas de baixas emissões

de carbono em bacias hidrográficas

selecionadas no bioma Cerrado do

Brasil

Avançar na implementação do Código

Florestal pela qualificação dos dados

declarados do CAR

Percentual de redução de área atingida por incêndios em UCs -

aumento de 11,3%;

Percentual de UCs que utilizam a abordagem do Manejo

Integrado do Fogo - 33%

Com relação as UCs que utilizam a abordagem do Manejo

Integrado do Fogo, em 2020 podemos contabilizar 113, que é

o número de UCs que possuem algum tipo de planejamento

de manejo integrado do fogo. Consideramos o planejamento

em manejo integrado do fogo dividido em três etapas: Plano

de Manejo Integrado do Fogo (documento entendido como

Plano Específico do Plano de Manejo da UC, que objetiva

ações e metas a médio e longo prazo); o planejamento físico

financeiro (documento de curto prazo, anual, que objetiva

organizar o cronograma anual de ações e registrar demandas

financeiras e de estrutura de forma ampla) e; relatório

consolidado (documento de curto prazo, anual, que avalia as

ações realizadas no ano anterior fazendo recomendações de

ajustes necessários). 

ICMBio20% ao ano, de 2020 até 2023

Percentual de redução da área atingida

por incêndios florestais nas Unidades de

Conservação Federais

Recuperação gradual da vegetação

nativa por meio da diminuição das

áreas atingidas por incêndios florestais,

que constituem fatores de supressão e

impedimento de regeneração da

vegetação nativa

Aumento na utilização de aceiros, queimas prescritas,

autorização para uso do fogo para residentes em unidades

de conservação, capacitação de servidores, contratação de

brigadistas e aquisição de equipamentos

Promover a

conservação e a

recuperação da

vegetação nativa,

reduzir o

desmatamento ilegal e

os incêndios florestais

Diminuição das áreas

atingidas por incêndios

florestais

Todos os 

biomas

Apoiar, via extensão rural, a 4 mil produtores

rurais para recuperação de pastagens degradas e

passivos ambientais relacionados a Áreas de

Preservação Permanente e de Reserva Legal

Promover a 

regularização 

ambiental das 

propriedades
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INSTITUIÇÕES 
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PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Número de propostas de regularização

ambiental de agricultores familiares e de

povos e comunidades tradicionais na

área de atuação elaboradas

-

Número de capacitações realizadas

junto ao corpo técnico dos órgãos

competentes para apoiar o

cadastramento no CAR

-

Desenvolver chamadas públicas para apoiar

projetos de recomposição da cobertura vegetal

Número de chamadas públicas

publicadas
-

Implantar Centros de Referência e Unidades

Demonstrativas para transferência de tecnologia

de recomposição da vegetação nativa

Número de Centros de Referência e

Unidade Demonstrativas implantados
-

Apoiar a elaboração de propostas de

regularização ambiental de imóveis rurais da

agricultura familiar na área de atuação

Número de propostas de regularização

ambiental elaboradas

Disseminar tecnologias de

recomposição da vegetação nativa em

áreas protegidas no interior de imóveis

rurais, capacitar multiplicadores e

formar parcerias necessárias para

atingir capilaridade junto aos

produtores rurais, qualificando as

instituições de assistência técnica e

extensão rural

-

Promover a 

regularização 

ambiental das 

propriedades

SFB/MAPA

Promover melhorias nos sistemas de

gestão e operacionalização do CAR

Apoiar a elaboração de Programas de

Regularização Ambiental (PRAs) dos CARs

aprovados

Fortalecer a capacidade dos Órgãos Estaduais

responsáveis pelo CAR, na elaboração, retificação

e validação do CAR

Realização de 35.653 inscrições no Cadastro Ambiental Rural

(CAR) de imóveis rurais de até 4 Módulos Fiscais, localizados

nos estados do Maranhão, de Minas Gerais e do Piauí

Aquisição de Sistema de Informações Geográficas para

apoiar a implementação da ferramenta de análise

dinamizada dos dados declarados pelos proprietários na

etapa de inscrição de imóveis rurais no CAR

Entrega dos Planos de Trabalho para realização de inscrições

no Cadastro Ambiental Rural de 50.000 famílias de

Territórios de Povos

Definição das diretrizes da Revisão de Meio Termo do

Projeto com a alteração do foco para a etapa de análise dos

dados declarados pelos proprietários na etapa de inscrição

de imóveis rurais no CAR. Comunidades Tradicionais,

localizados nos Estados

Articulação para ampliação da dotação orçamentária

prevista para execução do Projeto em 2020, no valor de R$

11,685 milhões de reais, o que corresponde a cerca de 50%

do orçamento total para despesas discricionárias sob a

governança do SFB

Celebração de Projeto de Cooperação Técnica Internacional

(PCT) junto ao Instituto Interamericano de Cooperação para

a Agricultura (IICA), para execução do orçamento do projeto

para o período 2020/2021, no valor total aproximado de R$

17 milhões.

Celebração de ACT entre a Caixa Econômica Federal e o

MAPA, por meio do SFB, em que a Caixa assume o papel de

Gestor Financeiro dos recursos do Projeto CAR-KFW

Aquisição de servidores de alto desempenho para o SICAR

Instituição do Comitê Gestor do Projeto CAR-KfW, no âmbito

do MAPA (Decreto nº 10.451, de 10 de agosto de 2020

Elaboração do Plano Operativo Anual (POA) e do Plano

Anual de Aquisições e contratações (PAAC) referentes ao

período de 2020/2021

Mapeamento e identificação de territórios tradicionais de

povos e comunidades tradicionais nos 76 municípios de

intervenção do projeto CAR-KfW, de forma a criar as

informações necessárias e subsidiar ações futuras de

cadastramento dos territórios no CAR

Construção do Plano de Comunicação do Projeto CAR-KfW

Consolidação do Plano Anual de Aquisição e Contratação

(PAAC) 2020/2021 da Embrapa, no âmbito do Componente 3

- Recomposição de Áreas de Preservação Permanente, de

Reserva Legal e de uso restrito

Desenvolvimento de um plano de ação para implementação

do Componente 3 - Recomposição de Áreas de Preservação

Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, em

conjunto com a Embrapa

Planejamento das chamadas públicas para selecionar

projetos de recomposição da vegetação nativa, em conjunto

com a Embrapa.

SFB/MAPA

Disseminar tecnologias de

recomposição da vegetação nativa em

áreas protegidas no interior de imóveis

rurais, capacitar multiplicadores e

formar parcerias necessárias para

atingir capilaridade junto aos

produtores rurais, qualificando as

instituições de assistência técnica e

extensão rural

Cerrado e 

Amazônia

Implementar o Projeto 

Regularização Ambiental de 

Imóveis na Amazônia e 

áreas de transição para o 

Cerrado (KFW CAR)

Implementar o Projeto

Regularização Ambiental de

Imóveis Rurais no Cerrado

(FIP CAR)

Cerrado 
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Área de pastagem recuperada (ha) -

Área implantada com ILPF (ha) -

Realizar uma síntese do conhecimento disponível

sobre a restauração de ecossistemas brasileiros
Documento síntese produzido

Disponibilização de informações sobre

a restauração de ecossistemas

brasileiros 

MCTI

Elaboração e lançamento da Iniciativa Regenera Brasil com o

objetivo de contribuir com a pesquisa científica, o

desenvolvimento tecnológico e a inovação para a geração

de diretrizes que promovam a recuperação efetiva dos

ecossistemas nativos brasileiros;

Publicação da Portaria MCT 3.206/2020 que institui a

Iniciativa.

Início das atividades da Iniciativa Regenera Brasil 

Criar uma proposta multiministerial de um

programa de fomento à restauração  
Proposta multiministerial elaborada

Disponibilização de recursos para

projetos de restauração
MMA, MCTI, MAPA

Participação nas atividades multiministeriais coordenadas

pelo MMA

Participação nas atividades multisetoriais, ressaltando o

caráter da contribuição do MCTI em pesquisa científica e

tecnológica
Criar uma ferramenta de apoio à tomada de

decisão
Ferramenta de apoio a decisão criada Atividade prevista para 2021 -

Definir 03 áreas prioritárias em função de

oportunidades para o desenvolvimento de

programas e projetos e de demandas para a

restauração e/ou produção florestal

Número de áreas prioritárias definidas
Definição das 03 áreas prioritárias;

Definição das áreas prioritárias:

- Amazônia Ocidental: município de Pres. Figueiredo - AM;

- Amazônia Oriental: município de Paragominas - PA;

- Mata Atlântica: extremo sul da Bahia e norte do Espírito

Santo.

Definir 03 projetos pilotos para a implementação

de ações de restauração e planejamento

agropecuário

Número de projetos pilotos definidos 

Definição e execução dos 03 projetos pilotos;

Repasse de recursos via TED para o MPEG, INPA e INMA,

unidades vinculadas ao MCTI, para implantação de três

projetos pilotos.

Definição e início da execução, dos 03 projetos pilotos

realizados em parceiras com unidades vinculados ao MCTI,

cada um em uma área prioritária:

- Amazônia Ocidental, com o INPA;

- Amazônia Oriental, com o MPEG;

- Mata Atlantica com o INMA e a ESALQ.

 Realizar o monitoramento de 03 projetos pilotos Área efetivamente restaurada
Início das tratativas com o INPE para realizar o

monitoramento das áreas em recuperação

Início das tratativas com o INPE para estabelecer a

metodologia e realizar o monitoramento das áreas em

recuperação

-

Plano ABC Cerrado: capacitação e assistência técnica nas 

tecnologias do Plano ABC - 93.800 ha com adoção direta de 

tecnologias ABC, 1.957 produtores atendidos com 

assistência técnica e gerencial e 7.800 produtores 

capacitados

Projeto Paisagens Rurais do bioma Cerrado:  100.000 ha com 

adoção direta de tecnologias ABC, 7.000 ha de vegetação 

nativa recuperada e 4.000 produtores recebendo assistência 

técnica

Projeto Rural Sustentável (Mata Atlântica e Amazônia): 351 

unidades demonstrativas, 3.626 unidades multiplicadoras, 

1.165 dias de campo e 46.472 ha de área com manejo 

sustentável

Projeto Rural Sustentável (Amazônia): 5.640 ha de 

desmatamento evitado, 4.550 ha de adoção de tecnologias 

ABC e Mitigação de 2MtCO2eq de GEE

Projeto GEF Vertentes: 500.000 ha de pastagens 

recuperadas, 7.000 ha de habitats naturais restaurados e 

5.000 produtores atendidos;

MCTI

MAPA

Implementar a

Iniciativa Regenera

Brasil - Recuperação de

ecossistemas nativos

brasileiros no contexto

do Planaveg

Contribuir com a melhor

ciência disponível para a

geração de diretrizes que

promovam a recuperação

efetiva dos ecossistemas

nativos brasileiros

Todos os 

biomas, com 

destaque para 

Amazônia e 

Mata Atlântica

Aplicação do conhecimento científico e

geração de diretrizes para programas e

projetos de recuperação de

ecossistemas

Área implantada com sistema de plantio

direto (ha)

Aumento de produtividade na 

agropecuária

Uso eficiente de recursos naturais             

Promover a difusão das 

tecnologias de baixo 

carbono na 

agropecuária

Ampliação do Plano ABC até 

2030

Todos os 

biomas  

Renovação do Plano ABC para o período de 2020 

a 2030



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Implementar o Sistema

Amazônico de

Laboratórios Satélites

Implantar infraestruturas de

apoio para pesquisa

científica em áreas remotas

da Amazônia, visando à

ampliação do conhecimento

sobre a biota amazônica

Amazônia 

Legal

Projetos Pilotos:

Reativação do Laboratório de Selva da Reserva

de Desenvolvimento Sustentável Amanã (IDSM)

Construção de Laboratório Flutuante (IDSM)

Fortalecimento da Estação Científica Ferreira

Penna (ECFPn) na Floresta Nacional de Caxiuanã

(MPEG)

Revitalização da Base Alto Cuieiras (INPA)

Número de instalações concluídas

Número de chamadas públicas lançadas

Ampliação do conhecimento sobre a

biota amazônica

Disponibilização de infraestrutura de

pesquisa 

MCTI/Finep

Elaboração e lançamento do Projeto SALaS para implantação 

de infraestruturas de apoio para pesquisa científica em

áreas remotas da Amazônia; 

Publicação da Portaria MCTI 4.046/2020 que institui o

SALaS;

Repasse de recursos via contrato de gestão com o Instituto

de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), e por

meio de TED com o MPEG, unidades vinculadas ao MCTI,

para implantação de três projetos pilotos.

Início das atividades do Projeto SALaS;

Início dos 03 projetos pilotos com o IDSM e MPEG.

Fortalecer e apoiar o

Sistema de Informação

sobre a Biodiversidade

Brasileira - SiBBr

Organizar, indexar,

armazenar e disponibilizar

dados e informações

científicas sobre a

biodiversidade e os

ecossistemas amazônicos

Amazônia 

Legal

Ampliação do número de registros oriundos da

biodiversidade e dos ecossistemas amazônicos

Número de registros oriundos da região

amazônica

Ampliação do conhecimento sobre a

biodiversidade e os ecossistemas

amazônicos

MCTI/RNP

Contato com o INPA e demais instituições da região

Amazônica para a atualização dos registros das coleções

dessas instituições. 

Implementação do Módulo Regions, que permite o

acompanhamento do número de registros para a Amazônia

Legal, bem como para as Terras Indígenas e Unidades de

Conservação da região amazônica

https://regions.sibbr.gov.br/regions

Promover o alcance dos

objetivos e metas do

Planaveg

Revitalização de Bacias

Hidrográficas por meio da

recuperação de áreas

degradadas, matas ciliares e

nascentes

Todos os 

biomas 

Implementar projetos de recuperação ambiental

de áreas degradadas e contenção de processos

erosivos em 10.000 hectares

Área (ha) recuperada ou conservada
Promover a conservação e aumentar a

disponibilidade hídrica
MDR, Codevasf

Cercamento de nascentes, mata ciliar e topo de morro,

implantação de terraços e bacias de captação de água de

chuva. Em virtude da Pandemia, as atividades do projeto

foram seriamente impactadas, pois as mobilizações e

sensibilizações dos produtores exigem visitas técnicas

presenciais.

Área (ha) recuperada ou conservada - 6.000ha 



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

Conservação e uso sustentável

dos recursos naturais

Fornecimento de logística por

meio de Contratações/

Aquisições

Amazônia

Implementar acordos de pesca em cinco

áreas do estado do Amazonas: 

RDS Puranga Conquista, Rio Tupana (área

de abrangência das Reservas de

Desenvolvimento Sustentável (RDS)

Matupiri e Igapó-Açú), Entorno da Floresta

Estadual de Canutama, Rio Tupana (área

de abrangência da RDS Matupiri e Igapó-

Açú), Entorno da (RDS) Piagaçu Purus –

UO Amazonas

Número de acordos

implementados 

Fortalecer as cadeias produtivas

da biodiversidade na Amazônia
MMA

(i) Apoio a cadeias produtivas de produtos não madeireiros (frutas,

castanhas, óleos, pescado, etc) em Unidades de Conservação

federais; (ii) apoio a estudos para subsidiar processos de concessão

florestal ; (ii) apoio ao estabelecimento de 5 acordos de pesca no

estado do Amazonas, por meio estudo de análise de modelagem

e custeio de passagens, diárias e alimentação para reuniões entre a

Secretaria de Estado e as comunidades ribeirinhas, visando

estabelecer as condições, regras e área de abrangência dos acordos

(i) Aquisição de equipamentos e realização de serviços e obras para beneficiamento e

transporte de produtos não madeireiros em unidades de conservação federais (ex: açaí,

pirarucu); (ii) Especificações técnicas para contratações para estudos para concessão

florestal em 4.482.696,61 ha em Florestas Nacionais e Glebas

públicas elaboradas; (iii) Publicação de 4 dos 5 acordos de pesca previstos. Em razão dos

problemas gerados pela pandemia de Covid-19, os encontros presenciais entre os

diversos atores foi impossibilitado, o que prejudicou a publicação do 5º acordo de pesca

e o desenvolvimento de ações para a publicação de mais 13 acordos.

Área de abrangência dos

Planos de Ação Territoriais

(PATs)

Número de espécies

criticamente ameaçadas de

extinção incorporadas nos

PATs

No ano de 2020, foram realizadas atividades de elaboração e

publicação de novos Planos de Ação Territoriais (PATs). No total, 3

foram publicados por meio de Portarias, 6 elaborados, um com

elaboração iniciada e 2 com implementação iniciada.

A elaboração, publicação e implementação dos PATs envolve a

participação de diversos agentes locais, e constitui mecanismo de

governança territorial. O objetivo é a melhora do estado de

conservação das espécies criticamente ameaçadas não

contempladas, até então, por nenhum instrumento de conservação

(chamadas espécies CR lacuna). 

Os PATs têm uma abordagem territorial, ou seja, abrangem uma

área específica. Os Planos de Ação Nacionais (PANs), por sua vez, são 

desenvolvidos pelo ICMBIO ou Jardim Botânico do Rio de Janeiro e

têm um foco em espécies ou grupos de espécies. O Projeto Pró-

Espécies também apoia a elaboração e implementação de PANs.

A seguir, estão apresentadas as quantidades de PATs elaborados, publicados e

implementados em 2020, bem como os totais cumulativos de área territorial e espécies

contempladas. Os números referentes ao ano de 2019 também são apresentados como

referência/linha de base. Ademais, são apresentadas duas versões de resultado: levando

em conta apenas os PATs e somando os números referentes a PATs e PANs apoiados pelo

projeto.

- PATs elaborados em 2020

6 PATs: Cerrado Tocantins, Espinhaço Mineiro, Chapada Diamantina-Serra da Jiboia,

Capixaba-Gerais, Campanha do Sul e Serra do Sudeste, Xingu

- PATs publicados em 2020

3 PATs: Cerrado Tocantins, Espinhaço Mineiro, Chapada Diamantina-Serra da Jiboia

- PATs com implementação iniciada em 2020

2 PATs: Planalto Sul e Cerrado Tocantins

 - Espécies CR lacuna incorporadas nos PATs

Existem 42 CR Lacunas atualmente em PATs publicados. No fim de 2019 eram 11.

Somando com as que estão nos novos PANs, dá um total de 107 CR Lacunas atualmente

em PANs e PATs publicados.

- Território total dos PATs em hectares

Considerando somente os PATs, são 6.214.221 ha. No fim de 2019 eram 1.050.511 ha. 

Somando os PANs são 6.434.239 ha atualmente e 1.265.529 ha em 2019 (consideramos

nessa métrica somente o PAN Flora Endêmica, do Jardim Botânico, visto que é o único

com abordagem territorial).

MMA (ICMBio e JBRJ), 

SFB/MAPA e Estados

Conservação e manejo da

biodiversidade, em especial pela

proteção e reconexão de

populações isoladas de

determinadas espécies

Elaboração em conjunto com

os 13 Estados de Planos de

Ação Territoriais (PAT)

Amazônia, 

Cerrado, 

Caatinga, 

Mata 

Atlântica, 

Pampa, 

Zona costeira

Adotar ações de proteção, conservação e

manejo da biodiversidade, apoiando o

desenvolvimento de pelo menos oito

Planos de Ação Territorial que somam

cerca de 9 milhões de hectares

BIOECONOMIA

Promover ações de proteção,

conservação e manejo da

biodiversidade



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

BIOECONOMIA

Estratégias e planos de uso

público elaboradas e em

implementação

Unidades de conservação

estruturadas para o ecoturismo

Atividades produtivas

desenvolvidas de forma

sustentável em unidades de

conservação

Redução na pressão e impactos

(antrópica) nas Ucs pela

população do entorno

Cadeias produtivas de

ecotursimo locais desenvolvidas

e implementadas de forma

sustentável

Aumentar a visitação nas UCs e

consequentemente o desenvolvimento

econômico sustentável do entorno

Número de visitantes
Devido a pandemia do COVID 19 no ano de 2020, não foi possível

monitorar nem desenvolver atividades de estimulo à visitação
-

Aumentar o número de UCs concedidas              
Número de parques

concessionados

Preparação e realização de atividades para lançamento de editais e

audiências públicas para concessão de unidades de conservação e

inclusão de unidades de conservação no Programa de Parcerias de

Investimento

Lançamento do Edital de Concessão dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da

Serra Geral na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina;

Realização de Audiências públicas para concessão das Flonas Canela e São Francisco de

Paula, no Rio Grande do Sul;

Inclusão de 10 UCs no Programa de Parcerias de Investimentos: PN Brasília, PN São

Joaquim, PN Chapada dos Guimarães, PN Serra dos Órgãos, PN Ubajara, PN Serra da

Capivara, PN Serra da Bodoquena, PN Anavilhanas, PN Jaú, PN Serra da Bocaina, Flona de

Brasília, Flona Canela e Flona de São Francisco de Paula

MMA

Promoção e desenvolvimento

da cadeia produtiva sustentável

do ecoturismo através do

aumento da visitação pública

em Ucs

Todos os 

biomas

Planejamento e

implementação de modelo de

negócio de concessões para

gestão de UCs junto ao

ICMBio

Vegetação nativa preservada e

economia local promovida

Termo de Permissão de Uso privativo de bem público para prestação de serviços de

apoio à visitação na área denominada Cachoeira Paraíso no PN Serra da Canastra/MG e

na APA de Fernando de Noronha/PE

Planos de Uso Público do PN Iguaçu, RVS  Alcatrazes, Flona São Francisco de Paula

Revisão dos Plano de Manejo de PN Lençóis Maranhenses, PN Jericoacoara, PN Chapada

dos Guimarães, PN Serra da Canastra

Minicurso de Monitoramento da Visitação

Protocolos de monitoramento da visitação: APA Baleia Franca e Mona Ilhas Cagarras.

Curso de “Introdução à Gestão do Uso Público em Unidades de Conservação” no

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA/ICMBio

Interpretação Ambiental: Programa interpretativo do PN Jaú e coleta de subsídios para o

Programa do PN Iguaçu

Publicações e impressões de documentos: Fundamentos do Planejamento de Trilhas;

Manual de Métodos para o Monitoramento do Número de Visitas em Unidades de

Conservação Federais; Monitoramento da Visitação em Unidades de Conservação

Federais: resultados de 2019 e breve panorama histórico; 2º edição do “Manual de

Sinalização de Trilhas; e Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação;

Interpretação Ambiental nas Unidades de Conservação, Orientações metodológicas para

elaboração de planos e uso público em unidades de conservação federais

Elaboração de Roteiro Metodológico – Planejamento de Atividades de Visitação com

Objetivo Educacional.

Publicação da Portaria Conjunta MMA MTur nº 500, de 15 de setembro de 2020, que

dispõe sobre Ações de acompanhamento e implementação com as unidades de

conservação federais incluídas na Rede Trilhas.

Automação e aprimoramento do serviço de agendamento de visitas em RVS Alcatrazes e

PN Serra da Canastra, Cavernas do Peruaçu, Emas, Chapada dos Guimarães, Serra do Cipó 

no Portal Digital (gov.br)

Editais de prestação de serviço de apoio à visitação em UCs: PN do Pico da Neblina

(Operação turística - diversos serviços); PN e FLONA de Brasília (Comercialização de

alimentos); FLONA de Ipanema (Comercialização de alimentos); PN de Sete Cidades

(Condução de visitantes); PN de Ubajara (Comercialização de alimentos e condução de

visitantes); PN da Serra da Canastra (Condução de visitantes e transporte terrestre);

FLONA de Carajás e Tapirapé Aquiri (Condução de visitantes); PN da Serra da Bocaina

(Transporte aquaviário e locação de equipamentos de mergulho); PN de Sete Cidades

(Comercialização de alimentos e venda souvenirs e locação de equipamentos - bicicletas);

PN da Serra do Cipó (Transporte aquaviário – caiaques e locação de equipamentos -

bicicletas); FLONA de Assungui (Condução de visitantes); PN do Descobrimento

(Condução de visitantes); PN da Serra da Bodoquena (Condução de visitantes, transporte

terrestre e locação de equipamentos); PN do Caparaó (Condução de visitantes e

transporte terrestre); PN de São Joaquim (Condução de visitantes); PN do Iguaçu

(Transporte aquaviário – passeio náutico); PN Chapada dos Veadeiros (Condução de

visitantes); PN de Anavilhanas (Comercialização de alimentos); APA Costa dos Corais

(Transporte Aquaviário e Condução de Visitantes); PN da Chapada dos Guimarães

(Condução de visitantes e transporte terrestre); PN Marinho de Abrolhos (Transporte

aquaviário – passeio náutico); PN Aparados da Serra e Serra Geral (Condução de

visitantes).

Elaboração e revisão de de planos de manejo e de uso público,

concessão de termo de permissão de uso privativo, realização de

diagnóstico sobre monitoramento de perfil e qualidade da

experiência dos visitantes nas unidades de conservação, automação

do serviço de agendamento de visitas , publicação de editais de

prestação de serviço de apoio à visitação, estudos, cursos e

publicações e implementação de cadeias produtivas e ecoturismo

Estruturação e implementação

de cadeias produtivas

sustentáveis de ecoturismo em

unidades de conservação e seu

entorno

Apoio aos órgãos gestores de

unidades de conservação

federal e estaduais no

planejamento, estruturação e

operacionalização de

atividades produtivas,

ecoturismo e uso público nas

unidades de conservação

Todos os 

biomas

Aumentar o número de UCs com melhora

na estruturação e implementação de

cadeias produtivas sustentáveis de

ecoturismo em unidades de conservação e

seu entorno  

Aumento no número de UC

com ecoturismo e/ou cadeias

produtivas sustentáveis

implementadas, reconhecidas

e divulgadas

MMA



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

BIOECONOMIA

Investimentos em projetos de

conservação e uso sustentável

da biodiversidade brasileira por

meio do Fundo Nacional de

Repartição de Benefícios (FNRB)

Seleção de projetos

relacionados à conservação e

uso sustentável da

biodiversidade desenvolvidos

em Unidades de Conservação

e seu entorno, para

investimento dos recursos do

Fundo Nacional de Repartição

de Benefícios (FNRB)

Amazônia, 

Caatinga, 

Cerrado, 

Mata 

Atlântica, 

Pampa e 

Pantanal

Seleção e aprovação de 05 (cinco)

projetos, pelo Comitê Gestor do FNRB

Número de projetos aprovados

pelo CG-FNRB

Promoção do uso sustentável e

rastreável do Patrimônio

Genético e Conhecimentos

Tradicionais Associados (CTA),

fomentando a repartição de

benefícios (monetária ou não

monetária)

MMA

Foi realizada solicitação junto aos órgãos e entidades que compõem

o Comitê Gestor do FNRB para indicação de seus membros e

suplentes. Até Dez/2020, restavam pendentes 3 indicações. A

expectativa do MMA é que o Comitê Gestor esteja nomeado até

meados de Março/21, e sua atuação na avaliação e seleção de

projetos para execução com recursos do FNRB, inicie-se ainda no

primeiro semestre de 2021. A nomeação formal do Comitê Gestor é

o primeiro passo para execução dos investimentos

Em andamento

Implementação de protocolos

comunitários em Unidades de

Conservação

Elaboração e disseminação de

práticas de construção e

implemenação de protocolos

comunitários (para gestão e

negociação de

Conhecimentos Tradicionais

Associados - CTA, e emissão

de documento de

consentimento prévio

informado), em Unidades de

Conservação selecionadas.

Amazônia, 

Caatinga, 

Cerrado, 

Mata 

Atlântica, 

Pampa e 

Pantanal

Seleção e implementação de práticas de

protocolos comunitários em 15 Unidades

de Conservação

Número de Unidades de

Conservação com práticas de

protocolo comunitário

implementadas

Promoção do uso sustentável e

rastreável do Patrimônio

Genético e Conhecimentos

Tradicionais Associados (CTA),

fomentando a repartição de

benefícios (monetária ou não

monetária)

MMA

Iniciado processo de construção do protocolo comunitário da RESEX

Arapixi, em Boca do Acre, Estado do Acre. Adicionalmente, estão

sendo mapeados e avaliados os protocolos comunitários e

protocolos de consulta já desenvolvidos e implementados junto às

diversas Comunidades e Povos Tradicionais no país. Este

mapeamento indicará quais comunidades e regiões já possuem

protocolos instituídos, e se os mesmos podem ser considerados para 

fins de protocolos comunitários, nos termos da Lei 13.123/15 e

Decreto 8.772/16, e permitirá a construção de um banco de dados

contendo os protocolos comunitários disponíveis e que poderão ser

divulgados ao público.  

Em andamento

Incremento na renda de

aproximadamente 2000 famílias

Fortalecimento da participação

de famílias de sete unidades de

conservação do Amazonas (Resex

do Rio Unini, Resex do Médio

Juruá, Resex do Rio Jutaí, Resex

do Baixo Juruá, Resex de Auati-

Paraná Resex do Médio Purus,

Resex Ituxi) na conservação da

biodiversidade

ICMBio

Implementar estratégias de

promoção do pirarucu

manejado pelas comunidades

tradicionais em áreas

protegidas, buscando a

ampliação de mercados

consumidores com a

valorização e reconhecimento

de sua importância

socioeconômica e dos

serviços ambientais

associados

Amazônia

Fortalecer a conservação, o uso

sustentável e a repartição de

benefícios da Biodiversidade e

dos Recursos Naturais, de

forma a combater e reverter as

suas perdas e a redução dos

serviços ecossistêmicos

50 toneladas de pirarucu, proveniente do

Bioma Amazônia, comercializadas em pelo

menos três estados diferentes fora do

Estado do Amazonas

Promoção do produto em, no

mínimo, três estados da

Federação 

- Foram apoiadas ações voltadas ao assessoramento técnico para

realização das atividades de manejo e regularização das instituições

comunitárias; 

- Foram realizados investimentos em infraestrutura para produção e

acondicionamento do pescado; 

- Foram realizadas articulações junto à CONAB, MAPA e ME para a

inserção do pirarucu na PGPM-Bio; 

- Foi consolidada articulação com as Forças Armadas para a

aquisição do pirarucu oriundo de manejo comunitário no âmbito do

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA na sua modalidade de

Compras Institucionais; 

- Foram realizadas ações promocionais do pirarucu de manejo em

São Paulo; 

- Foram realizadas ações e tratativas junto aos parceiros do projeto

Gosto da Amazônia no Rio de Janeiro de forma a buscar a

consolidação desta praça como mercado consumidor. 

Realização do manejo comunitário de pirarucu em 7 UCs federais e em outras 7 unidades

de manejo, no contexto de abrangência do arranjo de comercialização da Marca Coletiva

“Gosto da Amazônia”;  

Inserção do pirarucu de manejo na Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM-Bio;

Realização, em parceria com o Exército Brasileiro, do II Simpósio Regional de Inclusão

Social e Produtiva da Agricultura Familiar em Manaus;

Realização, em parceria com o Instituto Maniva, de capacitação de cozinheiros das Forças

Armadas e Merendeiras do Amazonas para o uso de produtos da sociobiodiversidade;

Realização de evento promocional em São Paulo, com produção de mídia e materiais

informativos, que contou com a participação de cerca de 30 restaurantes que utilizaram

e ainda mantém o produto em seus cardápios;

Viabilização da comercialização de cerca de 6,5 toneladas de pirarucu para fora de

Manaus, mais especificamente no RJ e SP; 

Melhor remuneração do extrativista inserido no arranjo do Gosto da Amazônia por seu

trabalho em relação à média de preço recebido em outras iniciativas implementadas no

estado.



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

BIOECONOMIA

Realizar levantamentos e diagnósticos

relacionados a cadeias estratégicas do

extrativismo

Nº de diagnósticos e espaços

de articulações implementados

Elaboração de documentos orientadores para gestores de políticas públicas sobre as

cadeias do açaí e da castanha do Brasil (Policy Briefing)

Promover articulação institucional para

diálogos multisetoriais para o

aperfeiçoamento de políticas públicas

Convênio celebrado com o Governo do Estado do Amazonas para apoiar as atividades de

estruturaçao produtova das cadeias do pirarucu, guarná e castanha do Brasil R$ 2

milhões

Implementar ações de apoio à

estruturação de cadeias produtivas do

extrativismo

Celebração de Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado com a Embrapa para

promover estruturação, fortalecimento e aprimoramento das cadeias produtivas de açaí,

cupuaçu, castanha do Brasil, piaçava, mandioca, mel de abelhas nativas, baunilhas

brasileiras e sistemas agroflorestais biodiversos nos Biomas Amazônia e Cerrado e na

realização de desafio de inovações para potencializar o acesso dessas cadeias ao

mercado. R$ 2 milhões

Apoiar a formação de arranjos

Institucionais para o desenvolvimento de

ações nas cadeias produtivas de plantas

medicinais, aromáticas, condimentares, de

azeites e chás especiais

Arranjos instituicionais

implementados               

Apoiar ações de estruturação das cadeias

produtivas de plantas medicinais,

aromáticas, condimentares, de azeites e

chás especiais

Ações de apoio às cadeias

produtivas implementadas

Apoiar ações de pesquisa, inovação e

extensão para produção e processamento

de plantas medicinais, aromáticas e seus

derivados para a diversificação da cultura

fumageira

Número de pesquisas apoiadas

Realizar o levantamento do potencial de

Roteiros da sociobiodiversidade nos

biomas brasileiros 

TED FIOCRUX Plantas Medicinais - •Mais de 300 técnicos e agricultores capacitados “on 

line” em boas práticas de manejo, produção e beneficiamento. •Guia de Dinâmica e Rede 

de Experiências, Tecnologias e Inovações e Saúde on line elaborado.Criação de grupos de 

governança locais 

Estabelecer metodologias para a

implementação dos Roteiros da

Sociobiodiversidade

Selo Biocombustível Social: Editada nova Portaria que viabilizou a inclusão das cerealistas

e cooperativas sem DAP Jurídica nos arranjos de comercialização com a Agricultura

Familiar

Desenvolver estratégias para ampliar o

acesso ao financiamento de ações para o

fortalecimento da sociobiodiversidade 

Estratégia para ampliação de

financiamento desenvolvida e

percentual de novos recursos

destinados

Primeiro Sistema Agrícola Tradicional brasileiro “Apanhadoras de Sempre Vivas da Serra

do Espinhaço - MG” reconhecido pela FAO.

Estabelecer instância de governança para

recepção, avaliação e encaminhamento

dos Sistemas Agrícolas Tradicionais

brasileiros

Instâncias de governança

criada

Elaborar instrumento de apoio para novas

propostas de Sistemas Agrícolas

Tradicionais 

Número de novas candidaturas

de Sistemas Agrícolas

Tradicionais reconhecidas e

apoiadas

Elaborar instrumentos para apoio e

fomento à conservação dinâmica de

Sistemas Agrícolas Tradicionais

Instrumentos de apoio aos

planos de conservação

dinâmica dos Sistemas

Agrciolas Tradicionais

elaborados

Realizar o mapeamento e diagnóstico das

demandas e potenciais de utilização das

fontes renováveis de energias pea

agricultura familiar

Diagnóstico elaborado 

Elaborar Plano de ação para implantação

das ações de fomento ao uso de energias

renováveis pela agricltura familiar   

Plano de ação elaborado

Implementar o Programa

Bioeconomia Brasil –

Sociobiodiversidade

Fortalecimento, ampliação e

inovação nas cadeias produtivas

de plantas medicinais,

aromáticas, de azeites e chás

especiais

Estruturação dos roteiros

integrados da

sociobiodiversidade

Conservar a

agrobiodiversidade, por meio

do reconhecimento de

sistemas agrícolas tradicionais

e fomento a ações para a

conservação dinâmica destes

sistemas

Fortalecimento e ampliação das

políticas de apoio aos sistemas

agrícolas tradicionais

Promover a geração e o

aproveitamento econômico e

produtivo das fontes de

energias renováveis

Ampliação do uso de fontes

renováveis de energia na

agricultura familiar

Promover a estruturação de

cadeias produtivas do

extrativismo em todos os

biomas brasileiro Ações e instrumentos de apoio

à estruturação produtiva

implementados

Fortalecimento das cadeias

produtivas do extrativismo

Promover de alianças

produtivas entre setores de

alimentos e saúde para

cadeias produtivas de Ervas

Medicinais, Aromáticas,

Condimentares, Azeites e

Chás Especiais do Brasil

Estruturar Roteiros de

integração em torno de

produtos e atividades da

Sociobiodiversidade para

valorização da diversidade

biológica, social e cultural

brasileira

Diagnósticos e metodologias

elaborados

Instalação das instânicas de governança dos arrranjos produtivos de plantas aromáticas e 

medicinais na região do Vale do rio pardo - RS. Lançamento do edital de seleção dos 

agricultores que participarão dos arranjos de produção das espécies aromáticas. 

Articulação com o setor privado para conpra da matéria verde produzida pelo 

agricultores.

(1) Cooperação Brasil - Alemanha - Reuniões de articulaão para 

definição das bases da cham,ada Pública para apoio ao 

desenvolvimento de soluções inovadoras por instituições científicas 

e tecnológicas brasileiras que atuam com pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em bioeconomia voltados para duas 

linhas: Uso Industrial da Biomassa e Plantas Medicinais e 

Aromáticas.  (2). Execução do Projeto "Arranjo Institucional de 

Suporte à Formação de Cadeias Produtivas de Plantas Biotivas na 

Região do Vale do Rio Pardo – VALEEF"; (3) preparação dso 

instrumentos de capacitação no ambito do  Termo de Execuçao 

Descentralizada celebrado entre o MAPA e a Fiocruz com o objetivo 

de ampliara inserção dos agricultores familiares nas cadeias de 

plantas medicinais. (4) Lançamento do programa Fortalece Sociobio 

na Plataforma Mais Brasil para viabilizara celebração de convênios 

com consórcios interinuiciapis visanso o apoio a intalação de 

Roteiros da Sociobiodiversidade em todos os Biomas. Reuniões de 

articulação para  aperfeiçoamento das regras para concessão e 

manutenção do Selo Biocombustível Social

Roteiros da Sociobiodiversidade - Bahia: 2 Convênios celebrados com Consórcios 

Intermunicipais – Piaçava e Arranjos Produtivos sociobiodiversidade no Recôncavo 

Baiano - R$ 1,4 milhões empenhados.  Minas Gerais: 2 Convênios celebrados com 

Consórcios Intermunicipais - Arranjos Comercialização produtos da sociobiodiversidade 

na Serra do Espinhaço e Norte de minas - R$ 1,2 milhões empenhados.  Rio de Janeiro: 1 

Convênio celebrado com Consórcio Intermunicipal com projetos  em Bioeconomia - R$ 

692 mil empenhados.  Rio Grande do Sul: 1 Convênio celebrado com Consórcio 

Intermunicipal – Erva-mate, olivicultura e Sistemas Agroflorestais - R$ 489 mil 

empenhados

Lançado em julho de 2020 o edital para financiamento de “Soluções Tecnológicas 

inovadoras para o desenvolvimento sustentável de crescimento econômico do Brasil e da 

Alemanha em projetos de Bioeconomia. O recebimento de chamadas encerrou em 

março de 2021. A fase atual é de avaliação das propostas.

Implementar o Programa

Bioeconomia Brasil –

Sociobiodiversidade

MAPA

MAPA

Realizadas reuniões de articulação no ãmbito dos "diálogos da 

Sociobiodiversidade", epsecificamente os" Dialogos do Açaí" e 

"Diálogos da castanha". Reuniões de articulação com o Governo do 

estado do Amazonas para definição das estratégias de aopio às 

cadeias produtivas da sociobiodiversidade no estado. Reuniões de 

articulação com a Embrapa para definição dos projetos  aserem 

apoados em Bioeconomia. 

Todos os 

biomas 

Todos os 

biomas 



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

BIOECONOMIA

Valor investido no PMPG (R$) Valor investido no PGPM-Bio: R$ 30 milhões

Número de produtos inseridos

na política
Número de produtos inseridos na política: 17

Número de produtores

beneficiados
Número de produtores beneficiados: 13,02 mil

Implementar novas fontes de

financiamento para promoção

do desenvolvimento

sustentável e a melhoria da

qualidade de vida

Ampliar as linhas de

financiamento para

investimentos nas cadeias

produtivas da

sociobiodiversidade

Todos os 

biomas 

Direcionar recursos do Programa Nacional

de Fortalecimento da Agricultura Familiar

para Cadeias da Sociobiodiversidade-

PRONAF-Bio via Plano Safra para

agricultura familiar e cadeias da

sociobiodiversidade

Valor direcionado no Plano

Safra para Sociobiodiversidade

(em R$)

Número de produtores

beneficiados

Número de cadeias

beneficiadas

Ampliação dos investimentos

para as cadeias da

sociobiodiversidade

MAPA, BACEN

Criação da linha de crédito PRONAF - BIOECONOMIA Lançado no

Plano Safra 2020/21, a nova linha de crédito é destinada ao

financiamento de custeio e investimento em Sistemas de Exploração

Extrativistas, de produtos da sociobiodiversidade, incluindo plantas

medicinais, aromáticas e condimentares, produtos artesanais e

turismo rural, e sistemas de geração de energia a partir de fontes

renováveis (solar, eólica, biodigestão, hidráulica) e de

sustentabilidade ambiental.

-

Produção de madeira em tora

pela concessões florestais (m³)
-

Área total concedida para

manejo (ha)

A área de concessão florestal federal é de 1,05 milhão de hectares, com 17 contratos nos

estados de Rondônia e Pará. No ano de 2020 foram produzidos 263 mil metros cúbicos e

o Serviço Florestal Brasileiro publicou o edital de concessão florestal da Floresta Nacional

do Amapá, com área de 264 mil hectares.

Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado com a Embrapa para promover

estruturação, fortalecimento e aprimoramento das cadeias produtivas de açaí, cupuaçu,

castanha do Brasil, piaçava, mandioca, mel de abelhas nativas, baunilhas brasileiras e

sistemas agroflorestais biodiversos nos Biomas Amazônia e Cerrado e na realização de

desafio de inovações para potencializar o acesso dessas cadeias ao mercado. Público:

Agricultores familiares, agroextrativistas, povos e comunidades tradicionais e seus

empreendimentos. Número de Beneficiários previstos: 21.230. Abrangência: Biomas

Amazônia e Cerrado. Valor: R$ 2.180.000,00

Convênio com o Estado do Amazonas para fortalecimento das cadeias produtivas do

guaraná, castanha do Brasil e manejo do pirarucu selvagem, que conformam produtos da

sociobiodiversidade em distintas fases de maturidade, para a promoção de uma

bioeconomia pautada na ciência e tecnologia visando a interiorização do

desenvolvimento, o fomento aos arranjos produtivos e de comercialização das cadeias de

suprimentos dos produtos da sociobiodiversidade e extrativismo e a diversificação da

matriz econômica do estado do Amazonas. Público: Agricultores familiares,

agroextrativistas, povos e comunidades tradicionais e seus empreendimentos. Número

de Beneficiários previstos: 12.683. Abrangência: Amazonas/AM. Valor: R$ 2.000.000,00

Cooperação Brasil - Alemanha - Lançado em julho de 2020 o edital para financiamento de

“Soluções Tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento sustentável de crescimento

econômico do Brasil e da Alemanha em projetos de Bioeconomia. Serão oferecidos

recursos não reembolsáveis para o desenvolvimento de soluções inovadoras por

instituições científicas e tecnológicas brasileiras que atuam com pesquisa,

desenvolvimento e inovação em bioeconomia voltados para duas linhas: Uso Industrial

da Biomassa e Plantas Medicinais e Aromáticas. O investimento é de R$ 4,65 milhões

(Brasil) e de € 2 milhões (Alemanha).

Estruturação de Convenios e descentralização de recursos para

impulsionar as cadeias produtivdas da sociiobiodiversidade 
MAPA

Promoção e ampliação do

mercado para produtos da

agricultura familiar e da

sociobiodiversidade

Número de selos emitidos

Identificação dos produtos da agricultura

familiar e da sociobiodiversidade

utilizando o cadastro do SENA - tipo

Sociobiodiversidade

Amazônia

Fomentar a ampliação de

mercado aos produtos da

sociobiodiversidade como

forma de geração de renda às

comunidades que atuam no

segmento

CONAB, MAPA

Alcance da segurança alimentar e

nutricional da população da

região, em especial da parcela

em situação de vulnerabilidade e

risco social até 2023. Incremento

na renda dos produtores

extrativistas e contribuição ao

processo de preservação

ambiental nas áreas de atuação

da Política

SFB/MAPA

valoração da floresta preservada

e ampliação de investimento

privado em atividades da

bioeconomia

Número de florestas concedidas no

período

Implementar o Programa de

Garantia de Preços Mínimos

para Biodiversidade-PGPM-

Bio para garantia de preços

mínimos para produtores da

sociobiodiversidade; 

Todos os 

Biomas

Apoiar a comercialização dos produtos da

sociobiodiversidade e o desenvolvimento

das comunidades extrativistas, por meio

da Subvenção Direta a Produtos

Extrativistas (SDPE), que consiste no

pagamento de um bônus, quando os

extrativistas comprovam a venda de

produto extrativo por preço inferior ao

mínimo fixado pelo Governo Federal

Promover o manejo florestal

sustentável nas Florestas

Nacionais

Fortalecer instrumentos que

garantam o mercado para

produtos extrativistas que

ajudem na conservação

ambiental

Ampliar a produção

madeireira proveniente de

concessões públicas federais 

Amazônia 

Legal
Ampliação dos contratos de concessão florestais.

A Política aprsentou forte ampliação na aplicação de recursos (60% 

em relação à 2019), bem como no atendimento ao público 

priorizado - produtores extrativistas (30% em relação à 2019). 

Cumpre destacar que a execução total da Política em 2020 alcançou 

R$ 30 milhões. Nesse contexto, o público total atendido em 2020 

correspondeu a 13,02 mil famílias de produtoras da 

sociobiodiversidade.



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

BIOECONOMIA

Formular campo conceitual da

bioeconomia brasileira considerando sua

diversidade, oportunidades e desafios nas

diferentes regiões do País (Comitê

Nacional de Bioeconomia e Observatório

Brasileiro de Bioeconomia - PACTI

Bioeconomia)

Documentos conceituais

elaborados 

Mapear as competências e capacidades de

PD&I em bioeconomia (Comitê Nacional

de Bioeconomia - PACTI Bioeconomia)

Mapeamentos realizados

Elaborar modelo de Knowledge Hub da

Bioeconomia Brasileira (Observatório

Brasileiro de Bioeconomia - PACTI

Bioeconomia)

Modelos de Knowledge Hub

propostos

Estabelecimento de ambiente

virtual integrado, estruturado e

interativo para a captura,

sistematização, análise, síntese,

compartilhamento e divulgação

de conhecimentos sobre

bioeconomia, provendo

inteligência estratégica para

subsidiar tomadas de decisão e

disponibilizando meios para a

integração e interação entre os

atores da bioeconomia brasileira

Elaborar modelo de instância de

governança da bioeconomia brasileira em

âmbito federal, considerando experiências

nacionais e internacionais em

coordenação setorial e prevendo a

participação dos diversos atores

envolvidos (governo, academia, empresas

e sociedade civil organizada) (Comitê

Nacional de Bioeconomia - PACTI

Bioeconomia)

Modelos de governança

propostos

Identificar programas e projetos

estruturantes, mobilizadores, orientados

por missão e indutores do

desenvolvimento da bioeconomia

brasileira (Linhas Temáticas - PACTI

Bioeconomia)

Número de programas ou

projetos identificados

Fortalecer e garantir a

sustentabilidade das cadeias

produtivas com base na

biodiversidade brasileira

Implementar o Programa

Cadeias Produtivas da

Bioeconomia MCTI, parte do

Plano de Ação em Ciência,

Tecnologia e Inovação em

Bioeconomia (PACTI

Bioeconomia)

Todos os 

biomas

Fomentar cadeias produtivas sustentáveis

da biodiversidade brasileira por meio do

desenvolvimento de produtos, materiais,

insumos e tecnologias com foco na

agregação de valor e sua retenção pelas

comunidades que delas dependem (Linha

Temática de Biomassa - PACTI

Bioeconomia)

Número de cadeias produtivas

apoiadas

Valorização e promoção de

cadeias produtivas baseadas na

biodiversidade brasileira por

meio do desenvolvimento de

novos produtos, insumos e

materiais a partir e para essas

cadeias com foco na agregação e

retenção de valor junto as

comunidades que delas

dependam

MCTI

O programa "Cadeias Produtivas da Bioeconomia MCTI" foi

instituido pela Portaria MCTI nº 3.877/2020.

Concomitantemente vem sendo elaboradas as Portarias que

instituirão seu Comitê Gestor e os critérios de elegibilidade e seleção

de projetos.

Ao todo, foram contratados 3 projetos em seu primeiro ano que trabalharam quatro

cadeias produtivas.

MCTI

Consolidação de estruturas de

gestão e governança com foco no

aproveitamento de

oportunidades e na superação

dos desafios apresentados pelo

bioeconomia brasileira por meio

de programas orientados por

missão e indutores de inovação

que permitam a integração e

sinergia de ações dos diversos

atores que a compõem

Subsidiar a formulação de uma

estratégia nacional de

bioeconomia

Implementar o Projeto

Oportunidades e Desafios da

Bioeconomia - ODBio, parte

do Plano de Ação em Ciência,

Tecnologia e Inovação em

Bioeconomia (PACTI

Bioeconomia)

Todos os 

biomas

Estabelecimento de diretrizes

conceituais para a bioeconomia

brasileira e o conhecimento das

capacidades existentes em

pesquisa, desenvolvimento e

inovação para seu

desenvolvimento

Foram realizados eventos virtuais (webinares e oficinas de trabalho)

bem como estudos e levantamentos acerca de temas como: i)

espaço conceitual da bioeconomia brasileira; ii) mapeamento das

capacidades nacionais em PD&I para bioeconomia; iii) conceituação

de um centro de inteligência para a bioeconomia brasileira; iv)

modelos de governança e políticas de bioeconomia em países da

América Latinca e Caribe; e v) programas mobilizadores orientados

por missão para a bioeconomia brasileira.

Foram elaborados Estudos e Notas Técnicas que subsidiarão a elaboração de políticas,

estratégias, planos, programas e projetos em bioeconomia.

Tais documentos, cujos temas foram elencados nas atividades realizadas, estão

disponíveis no site do projeto ODBio: https://www.cgee.org.br/projetos/-

/asset_publisher/W0hI4ElAHtL5/content/oportunidades-e-desafios-da-

bioeconomia?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cgee.org.br%2Fproj

etos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_W0hI4ElAHtL5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%

3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

BIOECONOMIA

Desenvolvimento de sistemas

produtivos sustentáveis que

garantam integralmente as

seguranças hídrica, energética e

alimentar

Implementar o Projeto NEXUS

- Segurança Hídrica,

Energética e Alimentar, parte

do Plano de Ação em Ciência,

Tecnologia e Inovação em

Bioeconomia (PACTI

Bioeconomia)

Todos os 

biomas

Fomentar o desenvolvimento de sistemas

produtivos que garantam, de forma

integral e sustentável, as seguranças

hídrica, energética e alimentar das

populações, considerando em suas

soluções a sociobiodiversidade local, as

soluções baseadas na natureza e a

circularidade econômica (Linha Temática

Biomassa - PACTI Bioeconomia)

Número de projetos apoiados

Ampliação das seguranças

hídrica, energética e alimentar

por meio de novos sistemas

produtivos sustentáveis e

adaptados às condições regionais

MCTI

Ao longo de 2020 iniciou-se a consolidação dos aprendizados

obtidos com os projetos apoiados pelas Chamadas Públicas

MCTI/CNPq NEXUS I e II. Com projetos ainda em execução devido a

expansão nos prazos por conta da pandemia, os resultados

preliminares possibilitaram ao MCTI verificar a necessidade de

formular programas e projetos que foquem no desenvolvimento de

"sistemas integrados e sustentáveis de produção" que, dentre

outros princípios, também operacionalizem metodologias e

abordagens como a NEXUS (segurança hídrica, energética e

alimentar), desenvolvida pela FAO. Foram realizadas reuniões

técnicas e encontros com possíveis parceiros onde foram obtidos

subsídios para a formulação de programa específico para o tema.

Como os resultados finais das Chamadas Pública MCTI/CNPq NEXUS I e II ainda não foram

apresentados devido à dilação nos prazos dos projetos apoiados, tendo-se apenas

resultados preliminares, até o momento foi possível apenas esboçar futuros programas e

projetos na temática de "sistemas integrados e sustentáveis de produção".

Promover modelo econômico

complementar por meio da

melhoria do ambiente de

negócios e do desenvolvimento

sustentável

Estruturar e dinamizar

Arranjos Produtivos Locais

(APLs) com vocação para

aproveitamento de recursos

agroflorestais

Todos os 

biomas 
Implementar 75 APLs Nº de APLs estruturadas

Fortalecimento de técnicas de

manejo florestal com vistas a

revitalização de bacias

hidrográficas

Codevasf

Mobilização, orientação e treinamento de produtores. A Codevasf

atua no fortalecimento da produção – doação de equipamentos,

insumos e animais —, na melhoria da qualidade do produto e na

construção de unidades de produção e beneficiamento. Também

apoia e incentiva a participação dos produtores em eventos de

comercialização, divulgação, intercâmbio e transferência de

tecnologias para produtores e técnicos.

Nº de APLs estruturadas - 4 (1 aquicultura, 1 apicultura, 1 caprino ovinocultura e 1

agricultura familiar)



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

Definir metodologia para verificação da área não destinada

em glebas públicas federais
Metodologia definida

Definir a área não destinada em glebas públicas federais Área não destinada definida (ha)

Planejar a destinação, uso e ocupação das áreas não

destinadas em glebas públicas federais
Área Destinada (ha)

Consolidação das Unidades de 

Conservação

Monitoramento da gestão das

Unidades de Conservação 

Todos os 

biomas

Aumentar o número de Unidades de Conservação

monitoradas por ferramentas de avaliação de efetividade

de gestão

Número de Unidades de

Conservação monitoradas por

ferramentas de avaliação de

efetividade de gestão

Ampliação da capacidade de monitoramento do

Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

Número de UCs sendo avaliadas por ferramentas

de avaliação de efetividade

MMA

Divulgação, orientações e

preenchimento de informações em

sistemas de monitoramento e gestão

(SAMGe, Tracking Tool (TT) e FAUC)

Número de UCs  que utilizam:

- SAMGe: 545, sendo 323 Federais;

216 Estaduais e 6 Municipais.

- Tracking Tool: 25 UCs das 30

apoiadas pelo Projeto GEF MAR

(dessas 30, 28 também utilizam o

SAMGe)

- FAUC: 117 UCs apoiadas pelo

Programa ARPA

Revisão do Decreto nº 4.297/2002,

que estabelece os critérios para o

Zoneamento Ecológico-Econômico

do Brasil – ZEE

Proposta de atualização do Decreto elaborada até

dez/2021

Proposta de atualização do Decreto

elaborada

Maior clareza e segurança jurídica

Atualização dos critérios para elaboração de ZEE e

do processo de aprovação

Padronização das iniciativas de ZEE em âmbito

nacional

Não foram realizadas atividades

relacionadas a essa linha de ação em

2020

-

Elaboração de norma específica

com as diretrizes metodológicas

atualizadas para o ZEE, em âmbito

nacional

Proposta de norma elaborada até dez/2021

Proposta de norma com as

diretrizes metodológicas para o ZEE

elaborada

Revisão e atualização das diretrizes existentes.

Segurança jurídica

Disponibilização de informações para

implementação de políticas e instrumentos de

planejamento territorial

Não foram realizadas atividades

relacionadas a essa linha de ação em

2020

-

MAPA

ME,

INCRA,

ICMBio,

Funai

Todos os 

biomas
MMA, ME

ORDENAMENTO TERRITORIAL

Atualizar regulamentação sobre  

Zoneamento Ecológico-Econômico 

(ZEE)

Destinar Glebas Públicas Federais

Planejar a destinação, uso e

ocupação das áreas não destinadas

em glebas públicas federais

Amazônia 

Legal 

Uso e ocupação do território definidos e redução

da ocupação desordenada e grilagem de terras

Foram realizadas duas reuniões no

âmbito da Câmara de Destinação de

Terras Públicas para discutir o  tema

-
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Câmara Consultiva Temática sobre Pagamento por Serviços Ambientais  

Plano de Trabalho 2021 

 

1. Contexto e Justificativa 

 

A Câmara Consultiva Temática sobre Pagamentos por Serviços Ambientais – CCT PSA foi 

instituída no âmbito da Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e 

Recuperação da Vegetação Nativa - Conaveg, por meio da Resolução nº 03, de 23 de abril de 

2020. 

De acordo com a Resolução, a CCT tem o objetivo de subsidiar a Conaveg na proposição e 

adoção de medidas para a estruturação do mercado de serviços ambientais. Foi estabelecido 

o prazo inicial de 60 dias para a apresentação do plano de trabalho da CCT à Conaveg, 

estendido pelo mesmo período tempo. 

Nesse sentido, apresentamos o presente Plano de Trabalho da CCT Planaveg, cujo objetivo é 

a elaboração de documentos técnicos, bem como a identificação de prioridades de ação e 

recomendações para a Conaveg, dentro do prazo de 1 (um) ano, visando o fortalecimento a 

agenda de Pagamento por Serviços Ambientais.   

 

2. Composição 

 

Nome Instituição Função na CCT 

Marta Giannichi Ministério do Meio Ambiente  Titular Coordenadora 

Márcia Catarina David Ministério do Meio Ambiente Suplente  

Ricardo Santos Ministério da Economia Titular 

Peng Yaohao Ministério da Economia Suplente 

Jaíne Cubas Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento   

Titular 

Roberto Lorena de Barros 

Santos 

Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento   

Suplente 
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*Participa como convidada a servidora Andrea Oncala, do MMA. 

 

 

 

3.Estratégia de ação 

i) Proposta de arranjos de PSA para o fomento do mercado privado de PSA 

(investimentos, preferências, preço-prêmio para produtos, patrocínio e outros);  

*No webinar realizado, destacou-se um problema de demanda de PSA pelo setor 

privado. Por um lado, o tema ainda é relativamente novo. Por outro, é necessário 

construir instrumentos e ferramentas que facilitem a associação do setor privado, 

seja como investidor, comprador ou até mesmo patrocinador de serviços 

ambientais. O desenho de novos arranjos, bem como o aperfeiçoamento dos 

existentes, é uma ação estratégica que pode beneficiar os projetos em 

desenvolvimento e os futuros. 

ii) Diálogo para avaliação de parcerias e iniciativas relativas ao reconhecimento dos 

serviços ambientais em produtos e serviços.  

*Realização de diálogos setoriais e webinars para examinar oportunidades para 

parcerias e iniciativas em programas e políticas públicas e divulgação do conceito 

de PSA presente na Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais 

(PNPSA) e no Programa Nacional de Pagamentos de Serviços Ambientais - 

Floresta+.  

iii) Fomento a estudos a fim de subsidiar o desenvolvimento de projetos de PSA em 

unidades de conservação de uso sustentável federais.  

* É necessário a elaboração de estudos que subsidiem futuras diretrizes para 

avançar na implementação de projetos de serviços ambientais em áreas 

protegidas. A proposta é o acompanhamento de estudos a serem realizados pelo 

MMA para sistematização das experiências existentes, com foco nas boas 

práticas, sucessos e fracassos, gaps regulatórios e na viabilidade econômica 

dessas parcerias. Adicionalmente, também poderá apoiar as iniciativas de 

regulamentação relacionadas à Política Nacional de Pagamento por Serviços 

Ambientais (Lei nº 14.119/2021), recentemente sancionada, e, também, futuras 

propostas de projetos de lei de concessões de áreas protegidas para conservação 

e de projeto de lei de regulamentação da profissão de guarda florestal. 
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4. Atividades previstas 

 

i) Proposta de arranjos para o fomento do mercado privado de PSA   

a. Levantamento de oportunidades de demanda de PSA a partir de reuniões, 

oficinas e webinars com representantes do setor privado; 

b. Levantamento de oportunidades de demanda de PSA a partir de reuniões, 

oficinas e webinars com representantes da sociedade civil para 

entendimento do contexto territorial para entendimento da oferta;  

c.  Levantamento de oportunidades em instrumentos como títulos, crédito, 

seguros, Cota de Reserva Ambiental, projetos certificados, entre outros; 

d. Levantamento de oportunidades de parcerias a partir de reuniões e 

oficinas com órgãos estaduais de meio ambiente e agricultura, sociedade 

civil e organizações representativas dos produtores rurais . 

ii) Diálogo para avaliação de parcerias e iniciativas voltadas ao reconhecimento dos 

serviços ambientais em produtos e serviços, a partir de programas e políticas;  

a. Realização de consultas setoriais com atores relevantes para elaboração de 

propostas e parcerias para apreciação da Conaveg. 

iii) Fomento à estudos a fim de subsidiar o desenvolvimento de projeto de PSA em 

unidades de conservação de uso sustentável federais.  

a. Acompanhamento de estudos a serem contratados no âmbito do MMA, a 

partir de boas práticas atuais e da análise dos principais aspectos legais 

envolvidos, visando a elaboração de modelagem jurídica para parcerias com o 

setor privado, envolvendo projetos de PSA em unidades de conservação 

federais; 

b. Acompanhamento de estudos de viabilidade econômica, a serem contratados 

no âmbito do MMA, em unidades de conservação de uso sustentável federais, 

que possam demonstrar a pertinência para a realização dessas parcerias; 
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c. Elaboração de propostas de projetos de lei de concessão de áreas protegidas 

para fins de conservação e também projeto de lei propondo a 

regulamentação da profissão de guarda florestal; 

d. Apresentação dos resultados à Conaveg. 

 

5. Cronograma 

 

2020 2021 

Reunião Nov Dez Jan Fev Mar Abr Jun Jul Ago Set Out Nov 

1ª 04            

2ª 19            

3ª  14           

4ª   26          

5ª    24         

6ª      20       
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 2020 2021 

Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Atividades iniciais e elaboração do Plano de Trabalho             

Reunião de abertura da Comissão para apresentação dos 

membros, definição de objetivos e atividades;  

            

Organização de webinar com organizações 

implementadoras de PSA: objetivos, lista de projetos, 

definição de roteiro para apresentações e debates;  

            

Webinar com instituições implementações de PSA;             

Discussão da minuta de Plano de Trabalho da CCT e 

calendário 2021. 

            

Aprovação da minuta pela CCT e submissão à Conaveg.             

Produto 1 – Proposta de arranjos para o fomento do 

mercado privado de PSA.  

            

Levantamento de oportunidades de demanda de PSA a 

partir de reuniões, oficinas e webinars com representantes 

do setor privado; 
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Levantamento de oportunidades de demanda de PSA a 

partir de reuniões, oficinas e webinars com representantes 

da sociedade civil para entendimento do contexto territorial 

para entendimento da oferta; 

            

Levantamento de oportunidades em instrumentos como 

títulos, créditos, seguros, Cota de Reserva Ambiental, 

projetos certificados, entre outros; 

            

Levantamento de oportunidades de parcerias a partir de 

reuniões e oficinas com órgãos estaduais de meio ambiente 

e agricultura, sociedade civil e organizações representativas 

dos produtores rurais. 

 

            

Produto 2 – Diálogo para avaliação de parcerias e 

iniciativas voltadas ao reconhecimento dos serviços 

ambientais em produtos e serviços, a partir de programas e 

políticas.  

            

Realização de consultas setoriais com atores relevantes para 

elaboração de propostas e parcerias para apreciação da 

Conaveg. 

            

Produto 3 – Fomento à estudos a fim de subsidiar o 

desenvolvimento de projeto de PSA em unidades de 
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conservação de uso sustentável federais; 

 

Acompanhamento de estudos a serem contratados no 

âmbito do MMA, a partir de boas práticas atuais e da análise 

dos principais aspectos legais envolvidos, visando a 

elaboração de modelagem jurídica para parcerias com o 

setor privado, envolvendo projetos de PSA em unidades de 

conservação federais; 

            

Acompanhamento de estudos de viabilidade econômica, a 

serem contratados no âmbito do MMA, em unidades de 

conservação de uso sustentável federais, que possam 

demonstrar a pertinência para a realização dessas parcerias; 

            

Elaboração de propostas de projetos de lei de concessão de 

áreas protegidas para fins de conservação e também projeto 

de lei propondo a regulamentação da profissão de guarda 

florestal; 

            

Apresentação dos resultados à Conaveg. 
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Câmara Consultiva Temática sobre Prevenção, Controle e Combate a Incêndios Florestais 

Plano de Trabalho 2020 

 
1. Contexto e Objetivo 

 
A Câmara Consultiva Temática sobre Prevenção, Controle e Combate a Incêndios Florestais  foi 

instituída no âmbito do Ministério do Meio Ambiente por meio da Resolução nº 1, de 23 de abri l  de  

2020. 

 
Originária da Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da 

Vegetação Nativa, doravante denominada Conaveg, conforme disposto no art. 1 do Decreto nº 

10.142/2019, a Câmara Consultiva tem como objetivo subsidiar a referida Comissão na proposição e  

adoção de medidas para o aperfeiçoamento das ações de prevenção, controle e combate aos 

incêndios florestais.  

 
Nesse sentido, portanto, o colegiado apresenta o presente plano de trabalho cujo objetivo é, dentro 

do prazo de 1 (um) ano, formular estudos e  propostas de ferramentas tecnológicas de prevenção, 

controle e combate aos Incêndios Florestais para posterior divulgação ao público em geral e, em 

especial, às partes envolvidas com esta temática. 

 
2. Composição 

 
Nome Instituição Função na CCT 

Marta Giannichi Min. do Meio Ambiente (DEFLOR) Titular (Coordenadora) 

Caio D. R. Altero Min. do Meio Ambiente (DECO) Suplente 

Fernanda C. de Souza Min. do Meio Ambiente (DEFLOR) Convidada 

Luciana Machado Min. do Meio Ambiente (DEFLOR) Convidada 

Lara Steil IBAMA Titular 

Mariana Senra Oliveira IBAMA Suplente 

Humberto Mesquita Min. da Agricultura e Pecuária/SFB Titular 

Thiago Allam Min. da Agricultura e Pecuária/SFB Suplente 

João Morita ICMBio Titular 

Eric Motoyama ICMBio Suplente 
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3. Estratégia de ação 

 

(i) Articulação para aprovação do Projeto de Lei nº 11.276/2018, que regulamenta o art. 40 da Lei 

nº 12.651/2012, e institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo – MMA 

O artigo 40 da Lei nº 12.651/2012 determina que o Governo Federal deverá 

estabelecer uma Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, 

Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que promova a articulação 

institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural, no controle 

de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo 

do fogo em áreas naturais protegidas. Decorridos quase 10 anos da promulgação 

da lei, até o momento não foi devidamente implementada esfera nacional 

relativa ao manejo integrado do fogo. No âmbito da CCT, os participantes 

entenderam que se faz necessário e urgente um plano federal voltado a esta 

finalidade. Assim, restou assentado na Câmara Temática a importância do apoio a 

ser conferido pela Comissão Executiva à regulamentação do referido artigo por 

meio da aprovação do PL nº 11.276/2018, que institui a Política Nacional de 

Manejo Integrado do Fogo. 

 

(ii) Análise quanto à viabilidade da criação/desenvolvimento de um sistema com informações 

relativas ao fogo – IBAMA e ICMBIO 

Discussão/diálogo para construção/desenvolvimento de um sistema que abarque 

informações relativas ao fogo (queimas prescritas, queimas  dos produtores e 

incêndios), considerando também o  pagamento por serviços ambientais (PSA), 

por meio de atividades de prevenção de incêndios, como, por exemplo, 

manutenção de aceiros.



(iii) Revisão de Manuais para prevenção e combate aos incêndios florestais em propriedades 

rurais – IBAMA e ICMBIO 

Revisão de manuais de prevenção e combate aos incêndios florestais e de 

formação de brigadas existentes e sistematização e disseminação de 

recomendações de boas práticas para prevenção e combate aos incêndios e de 

requisitos e critérios mínimos para a formação de brigadas de prevenção e 

combate aos incêndios florestais em propriedades privadas. 

 

(iv) Criação de um sistema de alerta de fogo via aplicativo colaborativo – MMA. 

Para avançar na implementação de um programa voltado ao controle e combate 

aos incêndios florestais, tendo em vista os avanços tecnológicos, foi proposta a 
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criação de um aplicativo colaborativo em que a população poderá enviar alertas 

geolocalizados de focos de incêndios. Cabe também a esta atividade levantar a 

disponibilidade de recursos que poderiam ser utilizados para este fim.  

 

(v) Estabelecimento de protocolos de boas práticas para a prevenção, combate e controle de 

incêndios florestais e manejo integrado do fogo, com vistas à definição de critérios para 

pagamento por serviços ambientais. 

Verificou-se também a possibilidade de incentivar proprietários rurais que 

promovam ações (“boas práticas”) que impeçam ou dificultem o início e/ou o 

alastramento dos incêndios em seus imóveis e nas áreas contíguas . 

 

4. Atividades previstas 

 
(i) Articulação para aprovação do Projeto de Lei nº 11.276/2018, que regulamenta o art. 40 da Lei 

nº 12.651/2012, e institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo – MMA. 

(i.1) Articulação para aprovação do Projeto de Lei nº 11.276/2018, que institui a Política 

Nacional de Manejo Integrado do Fogo, em análise pela Comissão Mista da Câmara dos 

Deputados; 

(i.2) Apresentar o Projeto de Lei nº 11.276/2018, que institui a Política Nacional de Manejo 

Integrado do Fogo para o Conselho Nacional da Amazônia Legal; 

(i.3) Acompanhar no Congresso a tramitação do PL nº 11.276/2018; 

(i.4) resultados esperados: (a) segurança jurídica para as instituições que executam ações 

relacionadas ao manejo integrado; (b) consolidação de políticas públicas e do manejo 

integrado do fogo no Brasil. 

 
(ii) Análise pela viabilidade da criação/desenvolvimento de um sistema com informações relativas 

ao fogo – IBAMA e ICMBIO. 

(ii.1) Reunião entre MMA, Ibama e ICMBio para definição de prioridades e funcionalidades 

necessárias para o desenvolvimento de um sistema de informações sobre fogo. 

  

(iii) Revisão de Manuais para prevenção e combate aos incêndios florestais em propriedades 

rurais – IBAMA e ICMBIO 

(iii.1) Revisar documentos relacionados à prevenção e ao combate de incêndios florestais e  

à formação de brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais (manual para 
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formação do brigadista, manual de combate ampliado, curso de prevenção de incêndios do 

Senar, etc.) com vistas à elaboração de um “manual” voltado para produtores rurais;  

(iii.2) Definir critérios (carta de recomendações) e requisitos mínimos para a formação de 

brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais em propriedades rurais; 

(iii.3) Disseminar Manual para prevenção e combate e para a formação de brigadas de 

prevenção e combate aos incêndios florestais entre atores interessados (CNA, Senar, etc.); 

(iii.4) Fomentar o serviço voluntário, engajar a população e disseminar o conhecimento por 

meio de cursos e eventos. 

 
(iv) Criação de um sistema de alerta de fogo via aplicativo colaborativo – MMA 

(iv.1) Definir principais funcionalidades do sistema de alerta e viabilidade de 

construção/desenvolvimento de aplicativo colaborativo dentro da plataforma do Floresta+; 

(iv.2) Minuta do ‘Floresta+ Alerta’. 

 

(v) Estabelecimento de protocolos de boas práticas para a prevenção e combate/controle de 

incêndios florestais e manejo integrado do fogo, com vistas à definição de critérios para um 

programa de pagamento por serviços ambientais definidos – MMA 

(iv.1) Definir as atividades a serem incentivadas (“boas práticas”); 

(iv.2) Estabelecer a forma de incentivo; 

(iv.3) Discussão entre as partes para elaboração de minuta de normativa de PSA voltado ao 

produtor rural a ser apresentada para a Comissão Executiva. 
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 2020 2021 
Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Atividades iniciais e elaboração do Plano de Trabalho             

Reunião de abertura da Comissão e apresentação dos membros e 
objetivos e atividades (Reunião 1) 

            

Apresentação das principais funcionalidades do Sisfogo e 
andamento do contrato com empresa de TI (Reunião 2) 

            

Apresentação do histórico e conteúdo do PL 11.276 (Reunião 3)             
Discussão do Plano de Trabalho (Reunião 4?)             

Participação dos convidados do MDR/SEDEC (Reunião 5)             
Participação dos analistas do IBAMA para apresentação de um 
sistema de alerta de fogo (Reunião 6) 

            

Apresentar minuta do Plano de Trabalho aos membros da CCT 
para discussão e aprovação 

            

Apresentação do Plano de Trabalho para a Comissão Executiva             

             
Produto 1 – Articulação para aprovação do Projeto de Lei nº 
11.276/2018 

            

Reunião com Assessoria Parlamentar do MMA para dar início ao 
processo de articulação com o Congresso Nacional 

            

Apresentar o Projeto de Lei nº 11.276/2018, que institui a Política 
Nacional de Manejo Integrado do Fogo para o Conselho Nacional 
da Amazônia Legal 

            

Acompanhar tramitação do PL na página da Câmara dos 
Deputados 

            

             

Produto 2 – Análise para criação/desenvolvimento de um 
sistema com informações relativas ao fogo 

            

 Reunião entre MMA, Ibama e ICMBio para definição de 
prioridades e funcionalidades necessárias para o 
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 2020 2021 
Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

desenvolvimento de um sistema de informações sobre fogo. 

             
Produto 3 – Revisão de Manuais para prevenção e combate aos 
incêndios florestais em propriedades rurais 

            

Revisar documentos relacionados à prevenção e ao combate aos  
incêndios florestais e à formação de brigadas. 

            

Definir critérios e requisitos mínimos para a formação de brigadas 
de prevenção e combate aos incêndios florestais em 
propriedades rurais  

            

Disseminar Manual para prevenção e combate e para Formação 
de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais 
entre atores interessados 

            

Fomentar o serviço voluntário, engajar a população e disseminar 
o conhecimento por meio de cursos e eventos 

            

             

Criação de um sistema de alerta de fogo via aplicativo 
colaborativo 

            

Definir principais funcionalidades do sistema de alerta e 
viabilidade de construção/desenvolvimento de aplicativo 
colaborativo dentro da plataforma do Floresta+ 

            

Integração do aplicativo/sistema aos sistemas das instituições de 
resposta (Ibama, ICMBio, Defesa Civil, etc) 

            

Minuta do ‘Floresta+ Alerta’             

             
Estabelecimento de protocolos de boas práticas para prevenção 
e combate aos incêndios florestais e manejo integrado do fogo, 
com vistas à definição de critérios para um programa de 
pagamento por serviços ambientais. 
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 2020 2021 
Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Identificar “boas práticas” a serem remuneradas             

Construir uma “tábua de valores” para as atividades 
(valoração/precificação de cada atividade) 

            

Elaborar minuta de normativa de PSA voltada para produtores 
rurais 
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Câmara Consultiva Temática sobre financiamento para a implementação do Plano Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa – CCT Planaveg  

Plano de Trabalho 2020 

 
1. Contexto e Objetivo 

 
A Câmara Consultiva Temática sobre financiamento para a implementação do Plano Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa – CCT Planaveg foi instituída no âmbito do Ministério do Meio 

Ambiente por meio da Resolução nº 2, de 23 de abril de 2020. 

 
Originária da Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da 

Vegetação Nativa, doravante denominada Conaveg, instituída pelo Decreto nº 10.142/2019, a CCT 

Planaveg tem como objetivo subsidiar a atuação da Conaveg na proposição e adoção de medidas 

para a captação de recursos e o desenvolvimento de mecanismos financeiros inovadores para 

incentivar a recuperação da vegetação nativa.  

 
Nesse sentido, apresentamos o presente Plano de Trabalho da CCT Planaveg, cujo objetivo é a 

elaboração de documentos técnicos, bem como a identificação de prioridades de ação e 

recomendações para a Conaveg, dentro do prazo de 1 (um) ano, visando a captação de recursos e o 

desenvolvimento de mecanismos financeiros inovadores para incentivar a recuperação da vegetação 

nativa.  

 
2. Composição 

 

Nome Instituição Função na CCT 

Caio D. R. Altero Ministério do Meio Ambiente - MMA Titular 

Otávio G. Ferrarini Ministério do Meio Ambiente - MMA Suplente 

Peng Yaohao Ministério da Economia - ME Titular 

Ricardo José Macedo dos Santos Ministério da Economia - ME Suplente 

Fernando Castanheira Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA/Serviço Florestal 
Brasileiro - SFB 

Titular 

Roberto Lorena de Barros 
Santos 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA 

Suplente 

Arielle Marie Matos Monteiro Ministério do Desenvolvimento Regional - 
MDR 

Titular 

Darlan Aragão Mesquita Ministério do Desenvolvimento Regional - 
MDR 

Suplente 
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3. Produtos 

(i) Ampliar o acesso à informação sobre os principais instrumentos de suporte 

econômico/financeiro às atividades de desenvolvimento florestal no Brasil 

Um dos principais instrumentos financeiros para a promoção do uso sustentável da floresta e 

recuperação da vegetação é o crédito para financiar e custear atividades florestais. O Serviço 

Florestal Brasileiro - SFB publica o Guia de Financiamento Florestal, organizando as 

informações disponíveis quanto ao crédito rural e enunciando as linhas que contemplam 

atividades florestais. Este guia disponibiliza, de forma rápida, as principais informações sobre 

as linhas de crédito, suas finalidades e modalidades, seus beneficiários, limites de valores, 

taxas de juros, prazos de reembolso e carência, as garantias estipuladas e os agentes 

financeiros que as operam. Permite assim que o produtor rural visualize as opções 

disponíveis, compare e escolha aquela que melhor atende suas necessidades e condições. A 

última versão do Guia é de 2016, sendo que o SFB está com parceria com a Universidade de 

Brasília - UnB para atualizar as informações do Guia em 2021. 

Ainda, o MMA divulgará estudo desenvolvido sobre análise econômica da cadeia produtiva 

da restauração e estratégia de financiamento da restauração em três regiões da Mata 

Atlântica. Este estudo contem recomendações e oportunidades de financiamento da 

restauração em escala de paisagem, apresentando estratégias de financiamento que 

combinam necessidades de atores específicos, metas regionais e alternativas de 

financiamento viáveis em cada uma das três regiões-foco do estudo. 

 

(ii) Aprimorar instrumentos financeiros e creditícios associados a atividades de recuperação da 

vegetação nativa. 

O Ministério da Economia – ME desenvolverá estudo para identificar instrumentos 

financeiros e creditícios associados a atividades de desenvolvimento florestal e recuperação 

da vegetação nativa existentes, bem como as lacunas para extensões a atividades de 

recuperação da vegetação nativa. A partir desse estudo, espera-se aprimorar os referidos 

instrumentos financeiros, por meio da elaboração, validação e publicação de normativos, 

visando aumentar o acesso a esses instrumentos financeiros, uma alocação eficiente de 

recursos, e uma segurança jurídica ao beneficiário dos recursos. 

 

(iii) Realizar estudos de viabilização do uso da Cédula de Produto Rural - CPR para fins de 

recuperação ambiental/florestal 

A CPR é um instrumento financeiro que permite ao produtor rural ou a cooperativas obter 

recursos para desenvolver produção ou empreendimento com comercialização antecipada 

ou não. Trata-se de um título cambial negociável em mercado de balcão e em bolsa de 

mercadorias. É uma promessa de entrega futura de produtos rurais (CPR de Produtos). As 

CPRs têm sido utilizadas como instrumento de financiamento, proporcionando a negociação 

da safra agrícola sem endividamento referenciado em taxas de juros e a redução das 

pressões sazonais de preços das mercadorias.  
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O SFB realizará, em parceria com a UnB, um estudo de avaliação da viabilidade do uso da 

CPR para as condições de projetos florestais e de recuperação ambiental. A partir desse 

estudo, a princípio para florestas plantadas, será estruturado material de comunicação e 

instrução para produtores rurais (e outros atores), visando à divulgação do instrumento 

financeiro para potenciais usuários voltados a projetos florestais. 

 

(iv) Estabelecer estratégias de uso dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - 

FNDF para apoio a ações de recuperação florestal, preferencialmente produtiva. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF) tem a missão de fomentar o 

desenvolvimento de atividades florestais sustentáveis no Brasil e promover a inovação 

tecnológica no setor. É um fundo público de natureza contábil criado pela Lei de Gestão de 

Florestas Públicas Lei nº 11.284/2006 e regulamentado pelo Decreto Nº 7.167/2010. O 

Serviço Florestal Brasileiro é o gestor do FNDF. O Conselho Gestor do FNDF estabelecerá as 

áreas e temas prioritários para aplicação de recursos do FNDF em 2021, sendo possível 

propor/fomentar ações de recuperação da vegetação a serem apoiadas pelo FNDF. 

 

(v) Potencializar a utilização dos recursos do Plano ABC para fins de recuperação 

ambiental/florestal, reflorestamentos e manejo florestal 

O Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono- Plano ABC 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 - GEE no setor agropecuário assumidos pelo 

país. O Plano ABC é coordenado pelo MAPA e está sendo revisado em 2021. Dessa forma, 

abre-se uma janela de oportunidade para propor melhorias e adequações ao Plano ABC 

para aumentar o fomento de ações de recuperação ambiental/florestal e outros sistemas 

de produção florestal (reflorestamento/manejo florestal/SAFs/ILPF). 

 

(vi) Lançamento da Plataforma Águas Brasileiras, ferramenta digital que conectará projetos para 

revitalização de bacias hidrográficas e organizações e empresas que desejem apoiar esses projetos. 

O MDR está desenvolvendo a Plataforma Águas Brasileiras, uma ferramenta digital que vai 

fazer a conexão entre projetos de revitalização de bacias hidrográficas e organizações e 

empresas que desejem apoiar essas iniciativas. O Governo vai atuar na mobilização de 

agentes, entidades, organismos e recursos que possibilitem a recuperação de áreas 

degradadas nas bacias hidrográficas prioritárias e seus consequentes benefícios sociais e 

ambientais. O objetivo é que, a partir da plataforma, sejam viabilizadas ações de 

recomposição de matas ciliares, preservação de nascentes, restauração de áreas 

degradadas, tratamento de esgoto, água e destinação dos resíduos sólidos, entre outras.  

Em dezembro de 2020 foi publicada portaria instituindo a Plataforma e assinatura de 

acordo de cooperação técnica entre os ministérios participantes. Em fevereiro de 2021 foi 

publicado primeiro edital de seleção de projetos (Edital Nº 01/2021 SNSH-MDR), sendo o 
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resultado previsto para março. A fase seguinte será a de adoção dos projetos por empresas 

do setor privado. 

 

(vii) Implementar a Cota de Reserva Ambiental (CRA) 

O Decreto n° 9.640/2018 regulamenta a Cota de Reserva Ambiental (“CRA”) instituída pelo 

Art. 44 e seguintes do Código Florestal (Lei 12.651/2012). As CRAs são títulos que 

representam uma área de cobertura de vegetação natural em uma propriedade rural, 

excedente às áreas de Reserva Legal exigidas por lei, que podem ser usados para 

compensar a falta de Reserva Legal em uma outra propriedade.  

O SFB está finalizando o módulo CRA no âmbito do SiCAR que possibilitará a emissão e 

comercialização do título. Para isso, serão realizados pelo SFB estudos de modelagem de 

negócios factíveis e rentáveis para as CRAs. Possíveis regulamentações infralegais para dar 

segurança jurídica e viabilizar o comércio da CRA no âmbito do mercado financeiro poderão 

ser necessários. 

 

(viii) Promover sinergia de ações com os projetos de cooperação internacional voltados à 

recuperação ambiental/florestal 

Vários projetos de cooperação internacional com ações voltadas à recuperação 

ambiental/florestal são coordenados pelo Governo Federal. Para promover maior sinergia 

entre as ações dos projetos e ampliar as articulações para potencializar os resultados, se faz 

necessário o mapeamento desses projetos, com descrição das atividades, resultados 

esperados, áreas de abrangência e recursos disponíveis de cada um e, posteriormente, criar 

um painel de gestão/intercâmbio das ações/metas desses projetos, estabelecendo 

estratégias de comunicação e transferência das informações e tecnologias aplicadas. 

 

(ix) Elaborar e divulgar mapas de áreas prioritárias para recuperação da vegetação nativa em todos 

os biomas brasileiros 

Para apoiar o processo de tomada de decisão para a implantação de políticas, programas e 

projetos de recuperação da vegetação nativa, otimizando recursos financeiros e benefícios 

socioambientais, o MMA está elaborando, com apoio de parcerias e projetos de 

cooperação internacional, mapas de áreas prioritárias para recuperação da vegetação 

nativa em todos os biomas. Os mapas para a Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado devem 

ser divulgados em 2021, sendo que os mapas para  Caatinga, Pantanal e Pampa devem ser 

elaborados em 2021 e divulgados em 2022.  

 

4. Atividades previstas 

 
Conforme determina a Resolução nº 2, de 23 de abril de 2020, foi feita pelos membros da CCT 

Planaveg a identificação de prioridades de ação dentro do Plano de Trabalho proposto.  

Os critérios de priorização utilizados, discutidos e validados pelos membros da CCT, foram:  
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• 1º Nível de priorização: atividades especificas voltadas para financiamento da recuperação, 

relacionadas às Iniciativas Estratégicas 5 (Financiamento) e 3 (Mercados) do Planaveg; 

• 2º Nível de priorização: atividades com entregas previstas no tempo de duração da CCT (até 

nov/2021); 

• 3º Nível de priorização:  atividades preparatórias e estruturantes para outras atividades do 

plano. 

 
(i) Ampliar o acesso à informação sobre os principais instrumentos de suporte 

econômico/financeiro às atividades de desenvolvimento florestal no Brasil 

(i.1) Divulgar análise econômica da cadeia produtiva da restauração e estratégia de financiamento da 

restauração na Mata Atlântica – MMA (PRIORIDADE) 

(i.2) Atualizar o Guia de financiamento florestal do SFB de 2016 – SFB (PRIORIDADE) 

 

(ii) Aprimorar instrumentos financeiros e creditícios associados a atividades de recuperação da 

vegetação nativa. 

(ii.1) Identificar instrumentos existentes e lacunas para extensões a atividades de recuperação da 

vegetação nativa – ME (PRIORIDADE) 

(ii.2) Elaboração, validação e publicação de normativos - ME, MMA e MAPA 

 

(iii) Realizar estudos de viabilização do uso da CPR para fins de recuperação ambiental/florestal 

(iii.1) Modelagem de uso da CPR para fins de recuperação ambiental/florestal – SFB (PRIORIDADE) 

(iii.2) Estruturação de material de comunicação e instrução para produtores rurais (e outros atores) - 

SFB 

 

(iv) Estabelecer estratégias de uso dos recursos do FNDF para apoio a ações de recuperação 

florestal, preferencialmente produtiva. 

(iv.1) Estabelecer áreas e temas prioritários para aplicação de recursos do FNDF – SFB (PRIORIDADE) 

(iv.2) Fomentar/propor ações a serem apoiadas pelo FNDF – SFB (PRIORIDADE) 

 

(v) Potencializar a utilização dos recursos do Plano ABC para fins de recuperação 

ambiental/florestal, reflorestamentos e manejo florestal 

(v.1) Propor melhorias e adequações ao Plano ABC para fomentar ações de recuperação 

ambiental/florestal e outros sistemas de produção florestal (reflorestamento/manejo 

florestal/SAFs/ILPF). – MAPA (PRIORIDADE) 
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(vi) Lançamento da Plataforma Águas Brasileiras, ferramenta digital que conectará projetos para 

revitalização de bacias hidrográficas e organizações e empresas que desejem apoiar esses projetos. 

(vi.1) Seleção de projetos e início de execução (1º ciclo – patrocínio de empresas apoiadoras do 

projeto) – MDR (PRIORIDADE) 

(v.2) Lançamento da plataforma e nova seleção de projetos – MDR (PRIORIDADE) 

 

(vii) Implementar a Cota de Reserva Ambiental (CRA) 

(vii.1) Finalizar módulo CRA no âmbito do SiCAR – SFB (PRIORIDADE) 

(vii.2) Possíveis regulações infralegais para regulamentação do comércio da CRA no âmbito do 

mercado financeiro - ME 

(vii.3) Desenvolver modelo de negócios factível e rentável para as Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) 

– MAPA e ME 

 

(viii) Promover sinergia de ações com os projetos de cooperação internacional voltados à 

recuperação ambiental/florestal (implementação do código florestal) 

(viii.1) Elaborar documento com mapeamento dos projetos de cooperação internacional, com 

descrição das atividades, resultados esperados, áreas de abrangência e recursos disponíveis de cada 

projeto – SFB, MAPA e MMA (PRIORIDADE) 

(viii.2) Criar um painel de gestão das ações/metas dos projetos de cooperação internacional – SFB, 

MAPA e MMA 

(viii.3) Estabelecer estratégias de comunicação e transferência das informações e tecnologias 

aplicadas pelos projetos – SFB, MAPA e MMA 

 

(ix) Elaborar e divulgar mapas de áreas prioritárias para recuperação da vegetação nativa em todos 

os biomas brasileiros 

(ix.1) Divulgar áreas prioritárias para recuperação da vegetação nativa nos biomas Mata Atlântica, 

Amazônia e Cerrado - MMA 

(ix.2) Elaborar e divulgar áreas prioritárias para recuperação da vegetação nativa nos biomas 

Caatinga, Pantanal e Pampa - MMA 

(ix.3) Elaborar e divulgar áreas prioritárias para recuperação da vegetação nativa no bioma Amazônia 

- MMA 
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Cronograma do Plano de Trabalho da CCT Planaveg 2020 2021 

Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Reuniões da CCT Planaveg             

Reunião de abertura da CCT e apresentação dos membros 
e objetivos e atividades (Reunião 1) 

            

Discussão do Plano de Trabalho (Reunião 2)             

Discussão do Plano de Trabalho (Reunião 3)             

Discussão do Plano de Trabalho, com a participação do 
MCTI como convidado (Reunião 4) 

            

Aprovação do Plano de Trabalho pelos membros da CCT  
(Reunião 5) 

            

Apresentação do Plano de Trabalho para a Comissão 
Executiva da Conaveg 

            

Monitoramento das atividades do Plano de Trabalho 
(Reunião 6) 

            

Monitoramento das atividades do Plano de Trabalho 
(Reunião 7) 

            

Monitoramento das atividades do Plano de Trabalho 
(Reunião 8) 

            

Monitoramento das atividades do Plano de Trabalho 
(Reunião 9) 

            

Monitoramento das atividades do Plano de Trabalho 
(Reunião 10) 

            

Monitoramento das atividades do Plano de Trabalho 
(Reunião 11) 

            

Monitoramento das atividades do Plano de Trabalho 
(Reunião 12) 

            

Apresentação dos resultados da CCT para a Comissão 
Executiva da Conaveg 

            

Produto 1 – Ampliar o acesso à informação sobre os             
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Cronograma do Plano de Trabalho da CCT Planaveg 2020 2021 

Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

principais instrumentos de suporte econômico/financeiro 
às atividades de desenvolvimento florestal no Brasil 

Divulgar análise econômica da cadeia produtiva da 
restauração e estratégia de financiamento da restauração 
na Mata Atlântica 

            

Atualizar o Guia de financiamento florestal do SFB de 2016 
 

            

Produto 2 – Aprimorar instrumentos financeiros e 
creditícios associados a atividades de recuperação da 
vegetação nativa. 

            

Identificar instrumentos existentes e lacunas para 
extensões a atividades de recuperação da vegetação 
nativa. 

            

Elaboração, validação e publicação de normativos.             

Produto 3 – Realizar estudos de viabilização do uso da 
CPR para fins de recuperação ambiental/florestal 

            

Modelagem de uso da CPR para fins de recuperação 
ambiental/florestal 

            

Estruturação de material de comunicação e instrução para 
produtores rurais (e outros atores) 

            

Produto 4 - Estabelecer estratégias de uso dos recursos do 
FNDF para apoio a ações de recuperação florestal, 
preferencialmente produtiva 

            

Estabelecer áreas e temas prioritários para aplicação de 
recursos do FNDF 

            

Fomentar/propor ações a serem apoiadas pelo FNDF 
 

            

Produto 5 - Potencializar a utilização dos recursos do             
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Cronograma do Plano de Trabalho da CCT Planaveg 2020 2021 

Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Plano ABC para fins de recuperação ambiental/florestal, 
reflorestamentos e manejo florestal 

Propor melhorias e adequações ao Plano ABC para 
fomentar ações de recuperação ambiental/florestal e 
outros sistemas de produção florestal 
(reflorestamento/manejo florestal/SAFs/ILPF). 
 

            

Produto 6 - Lançamento da Plataforma Águas Brasileiras, 
ferramenta digital que conectará projetos para 
revitalização de bacias hidrográficas e organizações e 
empresas que desejem apoiar esses projetos. 

            

Seleção de projetos e início de execução (1º ciclo – 
patrocínio de empresas apoiadoras do projeto) 

            

Lançamento da plataforma e nova seleção de projetos             

Produto 7 - Reunir com stakeholders relevantes para 
discutir soluções de atividades econômicas sustentáveis, 
instrumentos de financiamento e PSA 

            

Identificar e reunir com instituições parceiras de cada 
meta/atividade (quando aplicável), trazer suas sugestões 
ao CCT e mantê-los a par dos progressos alcançados. 

            

Produto 8 - Implementar a Cota de Reserva Ambiental 
(CRA) 

            

Finalizar módulo CRA no âmbito do SiCAR             

Possíveis regulações infralegais para regulamentação do 
comércio da CRA no âmbito do mercado financeiro 

            

Desenvolver modelo de negócios factível e rentável para as 
Cotas de Reserva Ambiental (CRAs). 

            

Produto 9 - Promover sinergia de ações com os projetos             
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de cooperação internacional voltados à recuperação 
ambiental/florestal (implementação do código florestal) 

Elaborar documento com mapeamento dos projetos de 
cooperação internacional, com descrição das atividades, 
resultados esperados, áreas de abrangência e recursos 
disponíveis de cada projeto. 

            

Criar um painel de gestão das ações/metas dos projetos de 
cooperação internacional.  

            

Estabelecer estratégias de comunicação e transferência das 
informações e tecnologias aplicadas pelos projetos 

            

Produto 10 - Elaborar e divulgar mapas de áreas 
prioritárias para recuperação da vegetação nativa em 
todos os biomas brasileiros 

            

Divulgar áreas prioritárias para recuperação da vegetação 
nativa nos biomas, Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado 

            

Elaborar e divulgar áreas prioritárias para recuperação da 
vegetação nativa nos biomas Caatinga, Pantanal e Pampa 

            

 
 


